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Słowa Ewangelii według świętego Jana (J 10,27-30)
Jezus powiedział: „Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną, a Ja daję im życie wieczne. Nie zginą na
wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać
z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy”.
Na naszej drodze pojawiają się ludzie mili, życzliwi, opiekuńczy, ale też intryganci, złośliwi, roszczeniowi, uciążliwi. To nie my ich
wybieramy. Nie wybieramy też tego, jakie wywołują w nas uczucia: złość, poczucie niesprawiedliwości czy bezsilność. Za to tylko my
wybieramy, jak reagujemy. Możemy wybrać patrzenie na ludzi z wyrozumiałością, ze świadomością, że oni inaczej nie potraﬁą. Powinniśmy
życzyć każdemu mimo wszystko dobra. Wybrać miłość silniejszą niż cokolwiek innego.

Wizerunki Królowej Polski
Matka Boża Kalwaryjska
Kalwaria Zebrzydowska położona w malowniczym Pogórzu
Makowskim zawdzięcza swoje powstanie wojewodzie krakowskiemu
Mikołajowi Zebrzydowskiemu, który w 1602 r. dokonał fundacji
klasztoru, zespołu kaplic i kościołów dróżkowych na wzór Kalwarii
Jerozolimskiej. Kult maryjny rozpoczął się od roku 1641, kiedy to
umieszczono w kościele obraz Matki Bożej Kalwaryjskiej (uważany za
kopię obrazu M.B. Myślenickiej, pędzla nieznanego malarza włoskiego
z XVI w.), podarowany bernardynom przez Stanisława Paszkowskiego
- właściciela pobliskiej Kopytówki. Wizerunek ten umieszczono
w specjalnie w tym celu zbudowanej kaplicy bocznej. Kalwaria jest
miejscem kultu Męki Pańskiej, który przejawia się w nabożeństwie
dróżek Pana Jezusa i obchodzie
pasyjnym Wielkiego Tygodnia,
natomiast kult maryjny - w nabożeństwie dróżkowym, procesji
pogrzebu i Triumfu Matki Bożej
Kalwaryjskiej. Sanktuarium było
miejscem częstych wizyt i modlitw
Karola Wojtyły. Jako papież Jan
Paweł II był w nim dwukrotnie. Ze
względu na walory kultowe,
krajobrazowe, kulturowe
i artystyczne Sanktuarium (bazylika,
klasztor, dróżki) zostało wpisane
w 1999 r. na listę światowego
dziedzictwa UNESCO (jako jedyna
Kalwaria na świecie).

Światowy Dzień Modlitw o Powołania
to święto obchodzone corocznie w Kościele katolickim w IV
Niedzielę Wielkanocną, zwaną Niedzielą Dobrego Pasterza,
ustanowione przez papieża Pawła VI 23 stycznia 1964 roku.

CZY WIECIE, ŻE ...?
Pierwsze praktyki pokutne i pragnienie naśladowania
Chrystusa poprzez medytacje Słowa Bożego i życie na pustyni
pojawiły się już w III wieki w Egipcie. To dla nich Pachomiusz
(292-346) na początku IV w. napisał pierwszą regułę zakonną,
zbierając ich w klasztorach. Tak zrodziło się w Kościele życie
zakonne.
Do Polski zakony zaczęto sprowadzać pod koniec X w.
(więc w czasach pierwszego chrześcijańskiego księcia Polski Mieszka I). Pierwszym zakonem sprowadzonym na nasze
ziemie byli benedyktyni.
Inne zakony męskie w Polsce działające w okresie
średniowiecza to: Augustianie, Bazylianie, Cystersi,
Dominikanie, Franciszkanie, Karmelici i Paulini.

Święty Andrzej Bobola - męczennik
patron Polski
Andrzej urodził się w 1591 r. koło Sanoka. Pochodził ze
szlacheckiej, bardzo religijnej rodziny. Nauki humanistyczne
pobierał w jednej ze szkó ł jezuickich oraz na Akademii w Wilnie.
W wieku 20 lat wstąpił do jezuitó w.
Wytrwałą pracą nad sobą doszedł do takiego stopnia
doskonałoś ci chrześ cijań skiej i zakonnej, ż e pod koniec ż ycia
powszechnie nazywano go ś więtym. Chodził po wioskach od
domu do domu i nauczał zaniedbanych religijnie mieszkań có w
Polesia, wś ró d któ rych szerzyła się ciemnota i zabobon. Jego
gorliwoś ć była powodem wrogoś ci ortodoksó w, któ ra w czasie
wojen kozackich miała tragiczny inał. W maju 1657 r. Andrzej
Bobola wpadł w ręce oddziału kozackiego. Zaczęto go bestialsko
torturować , zmuszając do wyrzeczenia się Chrystusa. Nieludzkie
cierpienia zakoń czyło cięcie szablą w głowę 16 maja 1657 roku.
C i a ł o J e z u i c i p o c h owa l i w p o d z i e m i a c h ko ś c i o ł a
klasztornego. Po latach o miejscu pochowania Andrzeja
zapomniano. Dnia 16 kwietnia 1702 roku Andrzej ukazał się
rektorowi kolegium piń skiego i wskazał, gdzie w krypcie
koś cioła pod ołtarzem głó wnym znajduje się jego gró b. Ciało
znaleziono nietknięte, mimo ż e spoczywało w wilgotnej ziemi.
Było nawet giętkie, jakby niedawno zmarłego człowieka. Zaczęły
się mnoż yć łaski i cuda. Ponownie Andrzej miał ukazać się
w Wilnie w 1819 r. dominikaninowi o. Korzenieckiemu, któ remu
przepowiedział wskrzeszenie Polski (będącej wó wczas pod
zaborami) i to, ż e zostanie jej patronem. Ku wielkiej radoś ci
Polakó w beaty ikacja miała miejsce w 1853 roku, a w 1938 roku
Pius XI dokonał uroczystej kanonizacji bł. Andrzeja. W roku 1938
relikwie ś w. Andrzeja zostały uroczyś cie przewiezione do Polski.
Obecnie szczątki znajdują
się w Warszawie w nowo
wybudowanym koś ciele ś w.
A n d r z e j a B o b o l i
(podniesionym do rangi
narodowego sanktuarium).
Uroczystego ogłoszenia ś w.
Andrzeja Boboli patronem
Polski dokonał kard. Jó zef
Glemp w Warszawie 16 maja
2002 r.
W ikonogra ii ś w. Andrzej
Bobola przedstawiany jest
w stroju jezuity z szablami
wbitymi w jego kark i prawą
rękę lub jako wędrowiec.

Owce i kozy w Biblii
Jednym z bogactw ludu biblijnego były stada owiec i kó z. W dzień pasły się na
licznych wzniesieniach, w nocy były pędzone do zagró d, gdzie spały na
otoczonych kamiennym murem wybiegach. Owce i kozy dostarczały mięsa,
wełny, skó r oraz mleka, z któ rego wyrabiano ś mietanę, masło i sery. Strzyż enie
owiec, któ re odbywało się na wiosnę, było czasem radoś ci i zabawy. Owca
kojarzona ze zwierzęciem łagodnym i cierpliwym, znoszącym w milczeniu
strzyż enie, a nawet uś miercanie, stała się symbolem niezasłuż onego cierpienia
jako zwierzę o iarne. Owca to symbol nieś miałoś ci, uległoś ci, delikatnoś ci, ale
takż e miłosierdzia, uporu i głupoty. Jako zwierzęta przyzwyczajone do
obecnoś ci pasterza, kojarzyły się ponadto z błądzeniem i zagubieniem. Biblia
często przyró wnuje lud Izraela do stada owiec i kó z, a Jezus jako Dobry Pasterz,
chroni swe owieczki i dba o nie.

INTENCJE MSZALNE
Poniedziałek – 13.05.2019 – NMP z Fatimy
Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę
Matki Bożej dla rodziny darczyńców
O powrót do zdrowia i opiekę Matki Bożej dla Izabeli
O zdrowie, błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej
dla róż różańcowych naszej paraﬁi, a dla zmarłych z tych
róż o życie wieczne
20:00 + Za śp. Zoﬁę Obrusik (greg. 13)
+ Za śp. Andrzeja Kuklę
+ Za śp. Kazimierę Chamielec
+ Za śp. Kazimierę Zawalską
+ Za śp. Marię Miska
+ Za śp. Stanisława Banasia
+ Za śp. Stanisława Nowaka
Wtorek – 14.05.2019 – św. Macieja, Apostoła
7:00 + Za śp. Zoﬁę Obrusik (greg. 14)
18:00 + Za śp. Elwirę Lubelską w 2. rocznicę śmierci
Środa – 15.05.2019 – św. Zoﬁi Czeskiej, zakonnicy
Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże, potrzebne
18:00 łaski i opiekę Aniołów Stróżów dla Marka w 3. rocznicę
urodzin i Paulinki
O powrót do zdrowia dla Izabeli
O zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Haliny
+ Za śp. Alfredę Kwiatkowską
+ Za śp. Helenę i Antoniego Gurbiel i zmarłych z rodziny
Stolarskich
20:00
+ Za śp. Katarzynę Mądry
+ Za śp. Marię Chwastek
+ Za śp. Zoﬁę Obrusik (greg. 15)
+ Za śp. Kazimierę Zawalską
Czwartek –16.05.2019 – św. Andrzeja Boboli, męczennika,
głównego patrona Polski
18:00 + Za śp. Zoﬁę Obrusik (greg. 16)
Piątek – 17.05.2019
7:00 + Za śp. Zoﬁę Obrusik (greg. 17)
18:00 + Za śp. Michała, Antoninę i Romualda Batko
Sobota – 18.05.2019
7:00 + Za śp. Zoﬁę Obrusik (greg. 18)
+ Za śp. Zoﬁę i Stanisława Galińskich, Kazimierza
18:00
Adamczyk
5. Niedziela Wielkanocna – 19.05.2019
7:00 + Za śp. Zoﬁę Obrusik (greg. 19)
9:00 + Za śp. Bogusławę Sztark w 5. rocznicę śmierci
Dziękczynna w 40. rocznicę ślubu Janiny i Marka Wywiał
10:30
z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże
Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o opiekę Matki
Bożej dla Andrzeja w 50. rocznicę urodzin i Mikołaja w 18.
12:00
rocznicę urodzin
+ Za śp. Annę i Jerzego Urban i zmarłych z rodziny
+ Za śp. Zoﬁę, Bolesława, Lucjana i Kazimierza
18:00
Massalskich

Kobiety w Biblii...
Sara - żona Abrahama i matka Izaaka
Sara była ż oną Abrahama. W zasadzie wydawałoby się, ż e ma
wszystko: urodę, miłoś ć , męż a… Nie mogła jednak dać
Abrahamowi syna. Skorzystała z moż liwoś ci, jakie dawało
starobabiloń skie prawo. Mó wiło ono, ż e w razie bezdzietnoś ci
małż onki, mąż moż e wspó łż yć z jej niewolnicą. Dziecko poczęte
i zrodzone z takiego związku było uznawane za dziecko jej pani.
Tak oto niewolnica Hagar została brzemienną, a nabrawszy
pewnoś ci siebie, zaczęła lekceważ yć swą panią. Sara poskarż yła
się męż owi. Wkró tce niewolnica upokorzona przez Sarę, opuś ciła
dom Abrahama, jednak Jahwe odnalazł ją i kazał wracać do pani.
Syn Hagar miał dać początek wielkiemu narodowi.
Po latach, gdy Sara i Abraham byli już w podeszłym wieku, Bó g
przybrał postać jednego z trzech wędrowcó w, któ rzy odwiedzili
ich dom. Stwó rca obiecał Abrahamowi, ż e będzie miał liczne
potomstwo i stanie się ojcem wielu narodó w.
Wkró tce urodził im się syn, któ rego z polecenia Boga nazwano
Izaakiem.
Sara umarła w wieku stu dwudziestu siedmiu lat. Abraham,
aby ją pochować , zakupił jaskinię za 400 srebrnych sykli (około
4,5 kg srebra). Tam też przygotował gró b dla siebie i w swoim
czasie został obok Sary pochowany.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
IV Niedziela Wielkanocna – 12.05.2019
Dzisiejszą niedzielę przeżywamy w Kościele jako Światowy Dzień
Modlitw o Powołania Kapłańskie i Zakonne.
Nabożeństwa majowe w naszym kościele codziennie po Mszy św.
o godz. 18:00.
W poniedziałek 13 maja w liturgii wspominamy Matkę Bożą
Fatimską. Zapraszamy na Nabożeństwo Fatimskie o godz. 20:00.
W tym roku na Nabożeństwach Fatimskich kazania będzie
wygłaszał ks. dr Mirosław Czapla sędzia audytor Sądu
Metropolitalnego. Nabożeństwo składa się z:
a) Mszy św. zbiorowej z kazaniem (intencje można już składać
w zakrystii;
b) procesji wokół kościoła z ﬁgurą Matki Bożej Fatimskiej
(prosimy przynieść świece);
c) oddania czci relikwiom św. Hiacynty i św. Franciszka.
Spotkanie Rady Duszpasterskiej i Rady Ekonomicznej dzisiaj
(12.05) po Mszy św. o godz. 18:00.
Spotkania liturgiczne kandydatów do bierzmowania z kl. III
gimnazjum i kl. VIII SP będą w kościele w: środę (15.05), piątek
(17.05), poniedziałek (20.05) i środę (22.05) o godz. 19:00.
Sakrament bierzmowania młodzież naszej paraﬁi przyjmie 23 maja
na Mszy św. o godz. 18:00.
W ramach 70-lecia naszej paraﬁi, organizujemy 8-dniową,
samolotowo-autokarową pielgrzymkę do Fatimy i Santiago de
Compostela od 15 do 22 września 2019 roku. Szczegółowe
informacje na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej paraﬁi,
w zakrystii lub kancelarii. Zapisy do 31 maja.
Pełna treść ogłoszeń na stronie www.paraﬁamichalowice.pl.

Paraﬁa p.w. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, erygowana w 1949 roku.
Adres: 32-091 Michałowice, ul. Jana Pawła II, 2. Tel. +48 12 388 50 08; www.paraﬁamichalowice.pl
Kancelaria czynna we wtorki i piątki po wieczornej Mszy św. za wyjątkiem świąt i 1. Piątku miesiąca.

Do użytku
wewnętrznego

