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Słowa Ewangelii według świętego Mateusza (Mt 28,16-20)
Jedenastu uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy
jednak wątpili. Wtedy Jezus zbliżył się do nich i przemówił tymi słowami: „Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi.
Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać
wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”.
Jestem z tobą, będę blisko zawsze, kiedy mnie będziesz potrzebował. Wyczul swoje serce i rozglądaj się, żeby dostrzegać tych, którzy
potrzebują pomocy. Przestań koncentrować się na swoich problemach i pomóż. Zobaczysz, że kiedy ty naprawdę będziesz w potrzebie, też ktoś
to zauważy.

Pierwszy cud eucharystyczny
Pierwszy odnotowany w historii Kościoła cud eucharystyczny wydarzył się w małym kościółku pod
wezwaniem św. Legoncjana w Lanciano we włoskiej Abruzji na początku VIII wieku. Przybyły
z Konstantynopola mnich bazylianin, podczas sprawowania Najświętszej Oﬁary po słowach konsekracji
zobaczył, że hostia zamienia się w ciało, a wino w kielichu w krew. Po dłuższym czasie milczenia i bezruchu
zawołał „Patrzcie, oto prawdziwe Ciało i Krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, które uczynił widzialne dla mnie
w tym celu, abym nie był już niedowiarkiem, lecz wierzącym, wejdźcie i zobaczcie, jaki cud się dokonał”.
Kilka dni po cudownym wydarzeniu, gdy mnisi zauważyli, że cudowne Ciało Pańskie się kurczy, przybili Je
wokół 12 gwoździkami do kosztownego materiału, dlatego ma do dzisiaj kształt hostii o średnicy 55 mm.
Najświętsza Krew Chrystusa podzieliła się na pięć osobnych grudek różniących się wielkością i kształtem.
Oﬁcjalnego uznania przez Kościół tego cudu eucharystycznego dokonał 17 lutego 1574 roku miejscowy
biskup Rodriguez Gaspere. Wielokrotne badania Ciała i Krwi z Lanciano (ostatnie wykonała komisja lekarska
ONZ w 1991 roku) potwierdziły taką samą grupę krwi jak na świętym Całunie Turyńskim.
Obecnie Ciało i Krew są przechowywane w kościele św. Franciszka w Lanciano w specjalnym
dwuczęściowym relikwiarzu. Cudowna krew znajduje się w dolnej części w postaci kielicha wykonanego
z kryształu górskiego.
W 2007 roku podczas pielgrzymki paraﬁan z Michałowic do Włoch, jednym z punktów programu było
nawiedzenie miejsca cudu eucharystycznego Lanciano.
Źródło: niedziela.pl

Komunia Święta pod dwiema postaciami

Kilka słów o uroczystości Bożego Ciała

W pierwszych wiekach Kościoła spożywanie Ciała i Krwi Pańskiej
stanowiło zwyczajną formę uczestnictwa w Wieczerzy Pańskiej. Pod jedną
postacią udzielano Komunii Świętej w sytuacjach wyjątkowych.
W XII i XIII wieku zanika zwyczaj udzielania Komunii św. pod obiema
postaciami. W 1415 roku na Soborze w Konstancji przyjęto, że Komunia św
pod obiema postaciami powinna być przyjmowana przez konsekrujących,
natomiast przez wiernych tylko pod postacią chleba. Postanowieniem
Soboru Trydenckiego (1545-1563) Kościół może udzielać Komunii św.
pod jedną lub dwiema postaciami według wynikającego z okoliczności
uznania.
Do czasu reform Soboru Watykańskiego II (1962-1965) wiernym
świeckim udzielano Komunii tylko pod postacią chleba. Obecnie tę kwestię
reguluje Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 roku w kanonie 925. oraz
Ogólne wprowadzenie do Mszału Rzymskiego (nr 281-287) z 2002 roku.
Na mocy wydanego 8 marca 2016 r. „Dekretu dla archidiecezji
krakowskiej w sprawie Komunii Świętej pod obiema postaciami” ówczesny
arcybiskup ks. kard. Stanisław Dziwisz zezwolił na udzielanie wiernym
świeckim Komunii Świętej pod obiema postaciami, w następujące dni roku:
Msza Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek, Msza sprawowana w czasie
Wigilii Paschalnej, jedna Msza w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, jedna
Msza w dni uroczystości: Zesłania Ducha Świętego, Najświętszego Ciała
i Krwi Pańskiej, Narodzenia Pańskiego oraz w dzień odpustu paraﬁalnego.
O skorzystaniu z tego przywileju decyduje proboszcz, mając na względzie
możliwości organizacyjne, bezpieczeństwo, po koniecznym pouczeniu
wiernych.
Rodzice dzieci, które przystąpiły do Pierwszej Komunii Świętej oraz
rodzice młodzieży, która otrzymała sakrament bierzmowania w 2018 roku
ufundowali dla michałowickiej paraﬁi puszki do udzielania Komunii
Świętej pod obiema postaciami.

Boże Ciało, czyli Święto Ciała i Krwi Chrystusa przypada na
jedenasty dzień po Zielonych Świątkach. Uroczystość została
ustanowiona 11 sierpnia 1264 roku przez papieża Urbana IV,
a zatwierdzona przez Klemensa V w 1314 roku, który nadał jej
także nazwę.
W Polsce Boże Ciało pierwszy raz było obchodzone w 1320
roku w diecezji krakowskiej, ale już od połowy XV wieku znane
było na terenie całego kraju.
W tym dniu odbywa się uroczysta procesja, przy
wybudowanych czterech ołtarzach, które zdobione są zielonymi
drzewkami i kwiatami. W trakcie procesji ksiądz niesie pod
baldachimem monstrancję, dzieci posypują drogę płatkami
kwiatów, a przy każdym ołtarzu odśpiewywana jest wyznaczona
ewangelia i odmawiane są modlitwy.
Dawniej w miastach przy ołtarzach odgrywano sceny
z udziałem postaci biblijnych czy wygłaszano wiersze. Z kolei
w okresie rozbiorów czy w czasach PRL udział w procesji miał
charakter religijno-narodowy, przez co był wyrazem patriotycznej
postawy.

Tajemnica Trójcy Świętej
Istnienie Tró jcy Swiętej to głó wny dogmat naszej wiary. Moż na
przytoczyć kilkadziesiąt miejsc w Ewangeliach, gdzie jest mowa
o Duchu Swiętym jako ró wnym Ojcu i Synowi. Na podstawie Biblii,
teologia katolicka zdołała okreś lić , ż e tajemnica Tró jcy Swiętej
przedstawia nam Pana Boga jednego w swej naturze, ale w trzech
osobach. Osoby te nie ró ż nią się ani naturą, ani przymiotami, ani
działaniem, któ re są wspó lne. Ró ż nią się zaś pochodzeniem:
č Bó g Ojciec nie pochodzi od nikogo,
č Syn Boż y pochodzi przez duchowe zrodzenie od Ojca,
č Duch Swięty pochodzi przez wspó lne tchnienie miłoś ci
Ojca i Syna.
Naboż eń stwa ku czci Tró jcy Swiętej powstały w XI w. Modlitwę
„Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Swiętemu” wprowadził Sobó r
Nicejski w 325 roku. Obecnie Koś ció ł we wszystkich modlitwach
wzywa Boga w Trzech Osobach. Szczegó lnym czcicielem Tró jcy
Swiętej był apostoł Irlandii – Swięty Patryk. Tajemnicę Tró jcy
Swiętej tłumaczył obrazem tró jlistnej koniczyny.
Pamiętajmy ...

„Życie rodziców jest księgą, którą czytają dzieci”
Augustyn z Hippony

INTENCJE MSZALNE
Poniedziałek – 28.05.2018 – rocznica śmierci sługi Bożego ks. kard.
Stefana Wyszyńskiego
Oparciak
7:00 + Zoﬁę
Relikwiarz
z cząstką
krwi św. Jana Pawła II
wraz zRożek
certyﬁkatem
18:00 + Helenę
Wtorek – 29.05.2018 – św. Urszuli Ledóchowskiej, dziewicy
18:00 + Helenę Bugajską
Środa – 30.05.2018 – św. Jana Sarkandra, prezbitera i męczennika,
św. Zdzisławy
+ Petronelę i Wojciecha Chećko, syna Stanisława, córki
18:00
Józefy
W intencji naszej Ojczyzny
O potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej dla Haliny
20:00
+ Mariannę i Feliksa Boczkowskich
+ Stanisława Laskiewicz w 4. rocznicę śmierci
Czwartek – 31.05.2018 – Uroczystość Bożego Ciała,
święto Nawiedzenia NMP
7:00 + Wandę w 7. rocznicę śmierci i Stanisława Szewczyk
Dziękczynna z okazji urodzin za dar życia Michała
9:00
z prośbą o dar wiary, nadziei i miłości przez serce Matki Bożej
+ Zoﬁę Klasa
10:30 O urodzaje i zachowanie od klęsk z ul. Górna, Graniczna, Jana
Pawła II
Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie,
17:00 błogosławieństwo Boże na każdy dzień i opiekę Matki Bożej
Nieustającej Pomocy dla Zoﬁi w dniu 90. urodzin
Piątek – 01.06.2018 – św. Justyna, męczennika
7:00 + Damiana Strzałkę
+ Gabriela Miernik
18:00
O urodzaje i zachowanie od klęsk od Wilczkowic
Sobota – 02.06.2018 – świętych Marcelina i Piotra, męczenników
7:00 + Marię Robak w 3 rocz. śmierci
O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Józefy i Adama Nogieć
18:00 w 40. rocznicę ślubu
O urodzaje i zachowanie od klęsk od Zerwanej i Firlejowa
Niedziela – 03.06.2018 – świętych męczenników Karola Lwangi
i Towarzyszy
Dziękczynna z prośbą o zdrowie, błogosławieństwo Boże
7:00
i opiekę Matki Bożej dla Aliny i Andrzeja w 40. rocznicę ślubu
9:00 + Ariadnę Kozłowską
Dziękczynna z prośba o opiekę Bożą dla Barbary
11:00
i Juliana Jaros w 50. rocznicę ślubu
+ Mariannę i Franciszka Kopeć
17:00 O urodzaje i zachowanie od klęsk z ulic: Zanidzie,
Podedworze, Ogrodowa, Michałowice I

28 maja - rocznica śmierci
Prymasa Tysiąclecia
Kardynał Stefan Wyszyń ski zmarł 28 maja 1981 roku
w uroczystoś ć Wniebowstąpienia Pań skiego. Jan Paweł II tak
wspomina Prymasa w swoim testamencie: Kiedy w dniu 16
października 1978 konklawe kardynałów wybrało Jana Pawła II,
Prymas Polski kard. Stefan Wyszyński powiedział do mnie:
„Zadaniem nowego papieża będzie wprowadzić Kościół w Trzecie
Tysiąclecie”. Nie wiem, czy przytaczam to zdanie dosłownie, ale taki
z pewnością był sens tego, co wówczas usłyszałem. Wypowiedział je
zaś Człowiek, który przeszedł do historii jako Prymas Tysiąclecia.
Wielki Prymas. Byłem świadkiem Jego posłannictwa, Jego
heroicznego zawierzenia. Jego zmagań i Jego zwycięstwa.
„Zwycięstwo, kiedy przyjdzie, będzie to zwycięstwo przez Maryję” –
zwykł był powtarzać Prymas Tysiąclecia słowa Swego Poprzednika
kard. Augusta Hlonda.
18 grudnia 2017 roku papież Franciszek podpisał specjalny
dekret o heroicznoś ci cnó t kardynała Stefana Wyszyń skiego. Od tej
chwili Prymasowi Tysiąclecia przysługuje o icjalnie tytuł
„Czcigodny Sługa Boży”.
Proces beaty ikacyjny jest bardzo bliski koń ca, gdyż obecnie
trwa watykań ska procedura badania autentycznoś ci cudu, któ rym
jest niewytłumaczalne medycznie uzdrowienie 19-letniej kobiety.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Uroczystość Trójcy Przenajświętszej – 27.05.2018
W środę o godz. 20:00 Msza św. zbiorowa i adoracja
Najświętszego Sakramentu oraz Nowenna do NMP Królowej Polski
i Apel Jasnogórski, i jak w każdą ostatnią środę miesiąca „Nowenna
Jubileuszowa” w intencji naszej Ojczyzny.
W naszym kościele do czwartku (31.05) nabożeństwo majowe ku
czci Matki Najświętszej po Mszy św. wieczornej. W piątek
rozpoczynamy czerwiec, miesiąc poświęcony Sercu Pana Jezusa.
W naszym kościele codziennie po wieczornej Mszy św. nabożeństwo
czerwcowe, podczas których odmawiamy Litanię do Najświętszego
Serca Pana Jezusa.
W najbliższy czwartek 31 maja Uroczystość Najświętszego
Ciała i Krwi Chrystusa - Boże Ciało. W tym dniu Msze św. w naszym
kościele o godz.: 7:00, 9:00, 10:30 i 17:00. Procesja po Mszy św.
o godz. 10:30 ul. Krakowską i Nad Strugą.
Okazja do spowiedzi św. przed Bożym Ciałem w środę od 19:00
do 20:00.
W procesji eucharystycznej wokół naszego kościoła będziemy
podążali codziennie po Mszy św. o godz. 18:00 przez całą Oktawę
Bożego Ciała.
W tym tygodniu przypada pierwszy piątek i pierwsza sobota
miesiąca. Spowiedź św. w piątek od godz. 16:30.
Odwiedziny chorych z sakramentami świętymi w sobotę (2.06) od
ok. godz. 9:00.
Zmianka tajemnic różańcowych w przyszłą niedzielę (3.06) po
Mszy św. o godz. 7:00.
1 czerwca Międzynarodowy Dzień Dziecka. Modlimy się
o czyste i dobre serca dla dzieci i ich duchowy wzrost. W piątek po
Mszy św. o godz. 18:00 specjalne błogosławieństwo dla dzieci.
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.

