
Ewangelia według Świętego Jana (J 14, 15-16. 23b-26) 
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, 
a innego Parakleta da wam, aby z wami był na zawsze. Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój 
umiłuje go i przyjdziemy do niego, i mieszkanie u niego uczynimy. Kto nie miłuje Mnie, ten nie zachowuje słów moich. a nauka, 
którą słyszycie, nie jest moja, ale Tego, który Mnie posłał, Ojca. To wam powiedziałem, przebywając wśród was. A Paraklet, Duch 
Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem.” 

Duch Święty nie tylko ujawnia twoją moc ale też odsłania to, co jest w tobie ciemnością. Może kolejny raz jesteś rozczarowany sobą. Masz coś, 
co chcesz poprawić, ale widzisz, że nic się nie zmienia. Pytanie tylko czy chciałbyś, żeby to się zmieniło bez wysiłku, czy chcesz to wytrwale zmieniać. 
Twoje chcę musi być mocniejsze od wszystkich przeciwności. To musi być niezachwiane postanowienie, że nie ustaniesz, dopóki nie osiągniesz 
celu. Chociażby twoja nieudolność przekonywała cię, że to ponad twoje sily, chociażby wszyscy mówili, że nie dasz rady. Kiedy napotykasz na 
trudności, możesz odwoływać się do swojego postanowienia. Możesz prosić Ducha Świętego o dar męstwa. On nic nie może zrobić za ciebie, ale 
może sprawić, że wytrwasz.

Paraklet – Duch Pocieszyciel i Duch Prawdy
W Ewangelii według św. Jana Jezus obiecuje swoim uczniom, 
że kiedy odejdzie, ześle im innego Parakleta, czyli Ducha 
Świętego Pocieszyciela. W języku greckim słowo parakletos 
(„Paraklet”) dosłownie oznacza „wezwany obok”. Paraklet 
ma bronić oraz udzielać pomocy w potrzebie, stąd słowo 
to zostało przetłumaczone na łacinę jako „adwokat”. Dla 
człowieka adwokatami byli sam Bóg, aniołowie (na przykład 
archanioł Michał) oraz Jezus. 
Paraklet jest Jego następcą.
Paraklet to także Duch Prawdy, 
gdyż przypomina wszystko, co 
powiedział Jezus na ziemi i objawia 
to, czego Jezus nie mógł przekazać  
(J 14,26; 16, 12-14).

Modlitwa o siedem Darów Ducha Świętego
Duchu Przenajświętszy, racz mi udzielić daru mądrości, 
abym zawsze umiejętnie rozróżniał dobro od zła i nigdy dóbr 
tego świata nie przedkładał nad dobro wieczne. Daj mi dar 
rozumu, abym poznał prawdy objawione na ile tylko jest to 
możliwe dla nieudolności ludzkiej; daj mi dar umiejętności, 
abym wszystko odnosił do Boga, a gardził marnościami tego 
świata; daj mi dar rady, abym ostrożnie postępował wśród 
niebezpieczeństw życia doczesnego i spełniał wolę Bożą; daj 
mi dar męstwa, abym przezwyciężał pokusy nieprzyjaciela 
i znosił prześladowania, na które mógłbym być wystawiony; 
daj mi dar pobożności, abym się rozmiłował w rozmyślaniu, 
w modlitwie i w tym wszystkim, co się odnosi do służby 
Bożej; daj mi dar bojaźni Bożej, abym bał się Ciebie obrazić 
jedynie dla miłości Twojej. 

Do tych wszystkich darów, o Duchu Święty dodaj mi dar 
pokuty, abym grzechy swoje opłakiwał, i dar umartwienia, 
abym zadośćuczynił Boskiej sprawiedliwości. Napełnij Duchu 
Święty serce moje Boską miłością i łaską wytrwania, abym  
żył po chrześcijańsku i umarł śmiercią świątobliwą.

Święto Najświętszej Maryi Panny  
Matki Kościoła

Święto Maryi Matki 
Kościoła jest obchodzone 
w poniedziałek po 
uroczystości Zesłania 
Ducha Świętego. 
Zostało wprowadzone 
do polskiego kalendarza 
liturgicznego 4 maja 
1971 r. przez Episkopat 
Polski - za zgodą Pawła 
VI. Dzień ten został 
wybrany dlatego, że 
Zesłanie Ducha Świętego 
było początkiem 
działalności Kościoła. 
Teologowie od początku 

dziejów chrześcijaństwa zgodnie uznawali Matkę Bożą 
za Matkę Kościoła, toteż wychodząc naprzeciw temu 
twierdzeniu, polscy biskupi złożyli Pawłowi VI Memoriał 
z gorącą prośbą o ogłoszenie Maryi Matką Kościoła i oddanie 
Jej macierzyńskiemu Sercu całej rodziny ludzkiej. Prymas 
Polski, kard. Stefan Wyszyński w dniu 16 września 1964 roku, 
podczas trzeciej sesji soborowej, wygłosił przemówienie, 
uzasadniając konieczność ogłoszenia Maryi Matką Kościoła. 
Powoływał się na doświadczenia naszego Narodu, dla którego 
Matka Chrystusowa obecna w naszych dziejach i zawsze 
przez nas wzywana, była ratunkiem, pomocą i zwycięstwem. 
W 1968 r. Paweł VI potwierdził swoje orzeczenie o Matce 
Kościoła w Wyznaniu Wiary, w tzw. Credo Pawłowym. 
Episkopat Polski włączył wówczas do Litanii Loretańskiej 
nowe wezwanie: „Matko Kościoła, módl się za nami”. Wniósł 
równocześnie prośbę do Stolicy Świętej, aby wezwanie to 
znalazło się w Litanii odmawianej w Kościele Powszechnym, 
i aby papież ustanowił Święto Matki Kościoła również dla 
całego Kościoła Powszechnego.
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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.

INTENCJE MSZALNE
Poniedziałek – 10.06.2019 – NMP Matki Kościoła

7:00 +  Za śp. Stanisława Nowaka

18:00 Dziękczynna w 1. rocznicę ślubu Rafała i Eweliny  
z prośbą o dalszą opiekę Bożą

20:00 +  Za śp. Jana Nogieć
Wtorek – 11.06.2019 

18:00 +  Za śp. Kazimierę i Edwarda Zawalskich,  
Helenę i Jana Chmiel

Środa – 12.06.2019
7:00 + Za dusze w czyśćcu cierpiące

20:00

O miłość, jedność, błogosławieństwo Boże i potrzebne 
łaski dla Beaty i Pawła w 12. rocznicę ślubu
O zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Haliny
O zdrowie, cierpliwość w chorobie i wzrost wiary dla 
Izabeli
W intencji Panu Bogu wiadomej
+  Za śp. Andrzeja Kuklę
+  Za śp. Stanisława Banasia

Czwartek –13.06.2019 – Jezusa Chrystusa Najwyższego  
i Wiecznego Kapłana

20:00

O błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla 
młodzieży, która w tym roku przyjęła sakrament 
bierzmowania i ich rodzin
O błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla Teresy
O zdrowie i szczęśliwe rozwiązanie dla Katarzyny
O zdrowie i potrzebne łaski dla Izabeli
+  Za śp. Helenę i Jana Dyląg, Ariadnę Kozłowską, 

Ryszarda Laskowskiego
+  Za śp. Jana Nogieć
+  Za śp. Katarzynę Mądry
+  Za śp. Marię Miska
+  Za śp. Zdzisławę Jurkowską

Piątek – 14.06.2019 
7:00 +  Za śp. Marię Chwastek

18:00 Dziękczynna z prośbą o zdrowie, błogosławieństwo Boże 
dla Andrzeja w 60. rocznicę urodzin

Sobota – 15.06.2019

7:00 +  Za śp. Stefanię, Tadeusza, Eugeniusza,  
Mieczysława i Zdzisława Kopeć

18:00 Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę 
Matki Najświętszej dla Beaty i Krzysztofa w 20. rocznicę ślubu

11. Niedziela zwykła – 16.06.2019 – 
Uroczystość Najświętszej Trójcy

7:00 +  Za śp. Jana Bubaka
9:00 +  Za śp. Lucynę Nazimek w 10. rocznicę śmierci

10:30 +  Za śp. Franciszka Kilmer, Stefana Chwalik,  
Anielę i Michała Fus

12:00 +  Za śp. Antoniego Pateckiego

18:00
+  Za śp. Grażynę Wywiał w 8. rocznicę śmierci,  

Krystynę Półka, Elżbietę i Józefa Wywiał,  
Anielę i Tadeusza Wywiał

DO użyTKu  
wEwnęTrznEgO

Pełna treść ogłoszeń na stronie www.parafiamichalowice.pl

Kobiety w Biblii… 
Kobieta kananejska

Pochodząca z Kany Galilejskiej kobieta była poganką. Podążała 
za Jezusem i Jego uczniami błagając o pomoc, ponieważ jej córka 
chorowała. Wołała za Jezusem bardzo donośne, bo zniecierpliwieni 
uczniowie prosili: „Odpraw ją, bo krzyczy za nami”. Jezus jednak 
pozwolił kobiecie podejść i wypowiedzieć prośbę. Odpowiedź 
Jezusa zaskoczyła. Wydawało się, że odrzucił prośbę kobiety: 
„Jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela”. Ona 
jednak uznała przywilej pierwszeństwa narodu wybranego przed 
innymi. Powiedziała: „Tak Panie, lecz i szczenięta jedzą z okruszyn, 
które spadają ze stołu ich panów”. Z pokorą domagała się 
uczestnictwa w łaskach Bożych, korzystając chociażby z okruszyn. 
Upór kobiety kananejskiej „pokonał” Jezusa, zdumiał się wiarą 
kobiety i wypowiedział słowa pochwały: „O niewiasto, wielka jest 
twoja wiara: niech ci się stanie jak chcesz”. Kobieta pokazała wiarę 
prostą, wytrwałą i dążącą do celu.

13 czerwca – Święto Jezusa Chrystusa 
Najwyższego i Wiecznego Kapłana

W czwartek po uroczystości Zesłania Ducha Świętego, Kościół 
w Polsce obchodzi uroczystość Jezusa Chrystusa Najwyższego 
i Wiecznego Kapłana. Ustanowienia tego święta dokonał papież 
Pius XII w 1952 r. na prośbę współzałożyciela hiszpańskiego 
zakonu kontemplacyjnego Zgromadzenia Sióstr Oblatek Chrystusa 
Kapłana. W krajach hiszpańskojęzycznych święto jest obchodzone 
właśnie w czwartek po Zesłaniu Ducha Świętego od 1973 r. 
Rozszerzenie tego święta na cały Kościół dokonał papież Benedykt 
XVI w czerwcu 2012 r. Watykańska Kongregacja ds. Kultu 
Bożego i Dyscypliny Sakramentów w lutym 2013 r. wydała dekret 
o zatwierdzeniu święta dla Polski wraz aprobatą dedykowanych 
polskich przekładów tekstów liturgicznych.

Źródło: liturgia.wiara.pl

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
NA UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA  
DUCHA ŚWIĘTEGO – 9.06.2019

•  Dzisiejszą uroczystość Zesłania Ducha Świętego, nazwaną 
w Polsce Zielonymi Świątkami, kończy się okres Wielkanocny. 

•  Jutro (poniedziałek 10.06) – drugi dzień Zielonych Świąt – 
święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła. Msze św. 
w tym dniu o godz.: 7:00, 18:00 i 20:00.

•  W czerwcu codziennie po Mszy św. wieczornej w naszym kościele 
nabożeństwo do Serca Pana Jezusa.

•  W czwartek (13.06) o godz. 20:00 w naszym kościele 
Nabożeństwo Fatimskie, prosimy przynieść świece.

•  W czwartek 26 czerwca Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi 
Chrystusa (Boże Ciało). Procesja w tym dniu po Mszy św. 
o godz. 10:30 ul. Jana Pawła II.

•  Przygotowując się do jubileuszu 70-lecia naszej parafii, prosimy 
o udostępnienie i przyniesienie zdjęć związanych z historią 
naszej parafii do zakrystii lub kancelarii. Po zeskanowaniu zdjęcia 
zostaną oddane właścicielowi.


