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Słowa Ewangelii według świętego Jana (J 20,19-23)
Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami.
Przyszedł Jezus, stanął pośrodku, i rzekł do nich: „Pokój wam!”. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się
zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: „Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam”.
Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: „Weźmijcie Ducha Świętego. Którym odpuścicie grzechy, są im
odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane”.
Jezus nie obiecuje Ducha Świętego bez powodu. To dar, który wiąże się z zadaniem. Uczniowie po Zesłaniu nie będą już przesiadywać
w zamkniętym wieczerniku. Pójdą w świat. Niekoniecznie przychylnie nastawiony. W świat, w którym wielu nie zna Boga. Który potrzebuje
świadków. Apostołowie nie poznali Chrystusa po to, by zatrzymać to szczęście dla siebie… My również żyjemy w świecie potrzebującym Boga
– nic się pod tym względem nie zmieniło. A Duch nieustannie przychodzi do swojego Kościoła. Wielka ewangelizacja od ponad dwóch tysięcy
lat trwa – i potrzebuje naszych rąk, naszych ust i naszej odwagi.

Tradycja Zielonych Świątek
Zielone Świątki są pamiątką Zesłania Ducha Świętego, ale także założenia
pierwszej gminy chrześcijańskiej w Jerozolimie. Jest to jedno z najstarszych
świąt chrześcijańskich, chociaż dopiero od IV wieku obchodzi się je siedem
tygodni po Zmartwychwstaniu.
Mimo tego, że jest to święto ruchome, zawsze przypada w pełnym rozkwicie
wiosny. Dlatego też Zielone Świątki zastąpiły pogańskie „nowe latko” i przejęły
niektóre tradycje z nim związane. W Polsce, na Węgrzech i w Niemczech w tym
dniu majono gałązkami drzew bramy i drzwi domów. Wierzono, że w ten sposób
uchroni się je przed nawałnicami, gradem i piorunami.
Zielone Świątki uznawane były za święto pasterzy. W tym dniu odbywali oni
pochody, bawili się, ucztowali, a wieczorami biegali po polach z zapalonymi
pochodniami, co miało zapewnić urodzaj. Na koniec dnia urządzali na
pastwiskach ogniska – sobótki.
Jednak według tradycji chrześcijańskiej jest to wspomnienia dnia, kiedy to
(zgodnie z zapowiedzą Chrystusa przed jego Wniebowstąpieniem) na zebranych
w wieczerniku apostołów zstąpił Duch Święty.

Modlitwa św. Jana Pawła II do Ducha Świętego
Duchu Święty, proszę Cię o dar mądrości
do lepszego poznawania Ciebie i Twoich doskonałości Bożych,
o dar rozumu do lepszego zrozumienia
ducha tajemnic wiary świętej, o dar umiejętności,
abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary,
o dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady
i u Ciebie ją zawsze znajdował,
o dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie
nie mogły mnie od Ciebie oderwać,
o dar pobożności, abym zawsze służył Twojemu Majestatowi
z synowską miłością, o dar bojaźni Bożej,
abym lękał się grzechu, który Ciebie, o Boże, obraża.
Modlitwy tej nauczył Jana Pawła II jego ojciec Karol Wojtyła, kiedy
pewnego dnia zauważ ył, ż e syn niezbyt gorliwie wypełnia obowiązki
ministranta.
Tak to zdarzenie po latach wspominał papież : „W wieku dziesięciu,
dwunastu lat byłem ministrantem, ale niezbyt gorliwym. Mó j ojciec,
spostrzegłszy moje niezdyscyplinowanie, powiedział pewnego dnia: «Nie
jesteś dobrym ministrantem. Nie modlisz się do Ducha Swiętego». I pokazał
mi jakąś modlitwę. Nie zapomniałem jej…”
Jan Paweł II polecał właś nie tę modlitwę młodzież y na spotkaniu przy
koś ciele ś w. Anny w Warszawie podczas pierwszej pielgrzymki do Polski
w 1979 roku. Powiedział wtedy: „Przyjmijcie ode mnie tę modlitwę, któ rej
nauczył mnie mó j ojciec i pozostań cie jej wierni”.

24 maja - wspomnienie
NMP Wspomożycielki Wiernych
Nabożeństwo do Matki Bożej Wspomożycielki sięga
początków chrześcijaństwa. Pierwszym, który nazwał
Matkę Boską orędowniczką i wspomożycielką dla
grzeszników, był diakon i doktor Kościoła św. Efrem
żyjący w IV w.
W 1571 roku, papież Pius V na pamiątkę zwycięstwa
chrześcijan nad ﬂotą turecką włączył do Litanii
Loretańskiej nowe wezwanie „Wspomożenie wiernych,
módl się za nami”.
12 września 1683 r. król Jan III Sobieski rozgromił pod
Wiedniem Turków. Jako podziękowanie Matce Bożej za
to zwycięstwo papież bł. Innocenty XI w roku 1684
zatwierdził w Monachium, przy kościele św. Piotra,
bractwo Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych.
Wielcy Czciciele Matki Boskiej Wspomożycielki
Wiernych to: Jan Bosco, prymas Polski August Hlond
a także kardynał Stefan Wyszyński.
Polskie sanktuarium Matki Bożej Wspomożenia
Wiernych zostało ustanowione w 2013 r. w salezjańskiej
paraﬁi w Rumii na Kaszubach.

Drogocenny dar Jego Eminencji
Ks. Kardynała Stanisława Dziwisza
18 maja 2018 minęło 98 lat od narodzin Jana Pawła II. Nasza
paraﬁa jest szczególnie związana z tym wielkim świętym naszych
czasów, toteż z wielką radością przyjęła dar ks. kardynała Stanisława
Dziwisza – Relikwie św. Jana Pawła II. Relikwiarz ufundowali rodzice
dzieci przystępujących w tym roku do Pierwszej Komunii Świętej.

Dla pożytku paraﬁi...
Stowarzyszenie
NADZIEJA MICHAŁOWIC
Stowarzyszenie Nadzieja Michałowic jest organizacją Pożytku
Publicznego, działa od 2011 roku. W swej działalności skupia się
przede wszystkim na wspieraniu inicjatyw związanych z dziećmi
i seniorami mieszkającymi na terenie Gminy Michałowice. W ramach
dotychczasowych działań było organizatorem lub
współorganizatorem m.in. półkolonii dla dzieci, spotkań
mikołajkowych, spotkań dla seniorów oraz zbiórki żywności w ramach
Banku Żywności. Od ubiegłego roku pomaga również scholi i chórowi
Szkoły Podstawowej w Michałowicach, pozyskując środki na ich
działalność oraz organizując ciekawe warsztaty i wyjazdy. Pozwala to
poszerzyć zainteresowania małych artystów. Do tej pory
Stowarzyszenie Nadzieja Michałowic, najbardziej jednak kojarzone
jest z organizowaną cyklicznie półkolonią letnią, która co roku
zapewnia ciekawy wypoczynek i opiekę 150 dzieciom z naszej gminy.

Św. Rita z Cascii

Relikwiarz z cząstką krwi św. Jana Pawła II
wraz z certyﬁkatem

INTENCJE MSZALNE
Poniedziałek – 21.05.2018 – święto NMP Matki Kościoła,
św. Jana Nepomucena, prezbitera i męczennika
7:00 + Zdzisława Nogieć
9:00 + Helenę Tarko
18:00 + Michała Batko w 10. rocznicę śmierci
Wtorek – 22.05.2018 – św. Rity z Cascii, zakonnicy
18:00 + Marię i Teoﬁla Nogieć
Środa – 23.05.2018
18:00 + Lesława Dyląg
O zdrowie i potrzebne łaski dla Haliny
O zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Kingi i Beaty
20:00
+ Alinę i Czesława Skarżyckich, Katarzynę Ślęzak,
Ryszarda Leśniak
Czwartek – 24.05.2018 – święto Jezusa Chrystusa
Najwyższego i Wiecznego Kapłana,
NMP Wspomożycielki Wiernych
18:00 + Bernadettę Obrzut
Piątek – 25.05.2018 – św. Bedy Czcigodnego, prezbitera,
św. Grzegorza VII, papieża,
św. Marii Magdaleny de Pazzi, dziewicy
7:00 + Andrzeja Wróbel
18:00 + Juliannę, Piotra i Mikołaja Szydło
Sobota – 26.05.2018 – św. Filipa Nereusza, prezbitera
7:00 + Ryszarda Krawczyk
18:00 + Mieczysławę Zubelską
Niedziela – 27.05.2018 – Uroczystość Najświętszej Trójcy
7:00 + Bogusławę Sztark w 4. rocznicę śmierci
+ Marię Robak, rodziców: Bronisławę i Romana, brata
Macieja
9:00
O potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej dla Ojca Michała
Wielgusa w 1. rocznicę święceń kapłańskich
11:00 + Marię Kmita
+ Marcjannę, Antoniego i Bronisława Sas, Klarę, Jana
17:00
i Grzegorza Strzelec

Źródło: swrita.pl

Rita urodziła się około 1380 roku
w Roccaporena, niedaleko Cascia we
Włoszech. Na Chrzcie otrzymała imię
Małgorzata. Mając 14 lat posłuszna
naleganiom rodziców wyszła za mąż za
Pawła Ferdinando Manciniego. Po 18 latach
małżeństwa mąż Rity został zabity
w porachunkach maﬁjnych. Rita prosiła
Boga, aby obaj synowie z zemsty nie stali się
zabójcami. Jej prośby zostały wysłuchane.
W wieku ponad 30 lat wstąpiła do zakonu
augustianek w Cascia. Zmarła 22 maja 1457
roku. Od chwili jej śmierci odnotowano wiele
uzdrowień i nawróceń.
Została beatyﬁkowana przez papieża
Urbana VIII w 1628 roku i kanonizowana
przez papieża Leona XIII w 1900 roku.
Jest patronką spraw trudnych
i beznadziejnych.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Zesłanie Ducha Świętego – 20.05.2018
W dzisiejszą uroczystość Zesłania Ducha Świętego, nazwaną
w Polsce Zielonymi Świątkami, kończy się okres Wielkanocy.
W poniedziałek (21.05) – drugi dzień Zielonych Świąt – święto
Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła. Msze św. w tym dniu
w naszym kościele o godz.: 7:00, 9:00 i 18:00.
W sobotę 26 maja obchodzimy Dzień Matki. Niech nie zabraknie
wdzięcznej pamięci o naszych mamach, tych żyjących i tych, które Pan
powołał już do siebie. Wszystkich zapraszamy na wspólną Eucharystię
i modlitwę o godz. 18:00, podczas której przez wstawiennictwo
najświętszej ze wszystkich matek, Maryi, będziemy dziękować Panu
Bogu za nasze mamy, za ich dobre serce i ręce oraz prosić o potrzebne
łaski w ich codziennym życiu.
W przyszłą niedzielę (27.05) będziemy obchodzili uroczystość
Najświętszej Trójcy.
W archidiecezji krakowskiej kończy się okres spowiedzi i Komunii
św. wielkanocnej.
W czwartek 31 maja Uroczystość Bożego Ciała. Procesja w tym
dniu po Mszy św. o godz. 10:30 ulicami Krakowską i Nad Strugą.
Spotkanie Oazy Rodzin w środę (23.05) o godz. 17:30 na plebanii.
Spotkanie kandydatów do bierzmowania z kl. VII i II gimnazjum
będzie w piątek (25.05) po Mszy św. o godz. 18:00 w kościele.
Spotkanie ministrantów i lektorów w sobotę (26.05) o godz. 17:00
na plebanii.
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.

