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Ewangelia według świętego Jana (J 20,1-9)
Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu
i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus
miłował, i rzekła do nich: „Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono”. Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń
i szli do grobu. Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy
się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim.
Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami,
ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do
grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych.
Życie stawia nas nieraz w niewyobrażalnie trudnych sytuacjach. Jedni nie są w stanie się już po nich podnieść, inni budują dalsze życie
na nienawiści albo poczuciu krzywdy. Są też tacy, którzy nigdy się nie poddają. Chociaż poranieni, to raz za razem wstają i wychodzą
z doświadczeń silniejsi, dojrzalsi i mądrzejsi. Nie jest łatwo być optymistą, kiedy przechodzisz przez swój Wielki Piątek. Może opuszczony
przez przyjaciół, może niewinnie napiętnowany, może przytłoczony ciężarem, który wydaje się nie do uniesienia. Pamiętaj wtedy słowa
ks. Józefa Tischnera: „odkąd Jezus pokonał śmierć, żaden optymizm nie jest w Kościele przesadą.”

Droga Krzyżowa ulicami Michałowic
w Niedzielę Palmową – 25.03.2018
Już po raz siódmy, w Niedzielę Palmową po
Mszy św. o godz. 17:00, wyruszyła ulicami Jana
Pawła II, Źródlaną, Nad Strugą i Krakowską
droga krzyżowa, w której udział wzięło kilkuset
parafian i gości. Rozważania czternastu stacji
drogi krzyżowej były wzbogacone śpiewem
pieśni pasyjnych i pokutnych prowadzonym przez
scholę, pana organistę i księży. Krzyż otoczony
pochodniami niesionymi przez zuchów i harcerzy
Żółtego Szczepu ZHP na swoje ramiona brali
przedstawiciele poszczególnych rejonów parafii.
O zabezpieczenie ruchu podczas wydarzenia
dbali strażacy OSP z Michałowic i Wilczkowic.
Droga krzyżowa była dla wspólnoty parafialnej
okazją do głębszego wejścia w przeżywanie
Wielkiego Tygodnia.
Fot.: A. Wróbel

Niedziela Palmowa - konkurs palm

Tradycyjnie w Niedzielę Palmową Msza św. o godz. 11:00 rozpoczęła się procesją z palmami dookoła naszego kościoła. Bezpośrednio po Mszy św. jury, które tworzyli ksiądz proboszcz, ks. Norbert,
Pani Elżbieta i Pan Jarosław dokonało wyboru najpiękniej wykonanych palm. Pierwsze miejsce w tym roku zdobyła najwyższa palma
(15,5 m) wykonana przez rodzinę Państwa Regulskich. Drugą nagrodę przyznano nieco niższej, ale nie mniej pięknej palmie - dziełu zuchów i harcerzy z Żółtego Szczepu. Trzy równorzędne trzecie nagrody
otrzymały palmy
Państwa Gasińskich, a także
Karola i Piotra
Kowackich i Kamili Ibek. Wszyscy
uczestnicy
konkursu otrzymali od naszych
księży nagrody
książkowe oraz
słodycze.

INTENCJE MSZALNE
Poniedziałek – 02.04.2018 –
Poniedziałek w oktawie Wielkanocy
7.00 + Piotra Ciaranek, Helenę i Wacława Ciaranek
9.00 + Otylię i Mariana Massalskich, Zofię i Kazimierza Ucherskich
11.00 W intencji wszystkich parafian.
O błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla Mateusza
12.30
w 18. rocznicę urodzin.
17.00 + Zofię Gruca w 7. rocznicę śmierci
Wtorek – 03.04.2018 – Wtorek w oktawie Wielkanocy
18.00 + Marię Kmita
Środa – 04.04.2018 – Środa w oktawie Wielkanocy,
św. Izydora
7.00 + Andrzeja Wróbel
Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże dla Marka w 60. rocznicę urodzin.
O zdrowie i potrzebne łaski dla Haliny.
+ Jana Bubak w 5. rocznicę śmierci
20.00
+ Stanisława Bubka w 25. rocznicę śmierci
+ Lucynę Jaskółka w 7. rocznicę śmierci i męża Stefana
+ Stefana Chećko
+ Stanisławę Kopeć
Czwartek – 05.04.2018 – Czwartek w oktawie Wielkanocy,
św. Wincentego Ferreriusza
18.00 + Zbigniewa i Jana Nowak
Piątek – 06.04.2018 – Piątek w oktawie Wielkanocy
7.00 + Damiana Strzałkę
18.00 + M
 arię i Bolesława Zasada
Sobota – 07.04.2018 – Sobota w oktawie Wielkanocy,
św. Jana Chrzciciela de la Salle, prezbitera
7.00 + Helenę Tarko
18.00 + Szymona Stefańskiego
Niedziela – 08.04.2018 – Niedziela Miłosierdzia Bożego
7.00 + Bolesława i Annę Tryjańskich, Stanisława Nowak
O zdrowie, błogosławieństwo Boże i opiekę dla Stasia
9.00
w 1. rocznicę urodzin.
11.00 + Marię Robak, rodziców: Bronisławę i Romana, brata Macieja
O błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla Zofii
17.00
Socha w 80. rocznicę urodzin.

Wielkanocny czas

Wielkanocna niedziela w naszej parafii rozpoczyna się mszą świętą
z procesją rezurekcyjną o godzinie 6.00. W Polsce zawsze była ona
świętem rodzinnym poświęconym radosnemu ucztowaniu, co było
spowodowane faktem, że kończyła czterdziestodniowy Wielki Post.
Dawniej wierzono, że nic ze „święconego” nie może się zmarnować.
Dlatego okruszyny ciast rozsiewano po ogrodzie, skorupki z jajek
wynoszono na grządki; kawałki chleba, sera i kiełbasy dawano
zwierzętom.
Z kolei poniedziałek wielkanocny był dniem składania wizyt sąsiadom
i znajomym. Słynął w całej Polsce z oblewania się wodą. Zwyczaj
ten posiadał różne nazwy: Oblewanka, Lejek, św. Lejek, Meus, Emaus
i wreszcie dyngus i śmigus (z połączenia dwóch nazw powstała nazwa
ogólnopolska).
Nie jest jasne pochodzenie lanego poniedziałku. Niektórzy uważają, że
wywodzi się ono z wprowadzenia chrześcijaństwa, kiedy to trudność
sprawiało chrzczenie pojedynczych osób, więc pewnym ułatwieniem
było zanurzanie wiernych w rzece bądź obfite skrapianie stojących
na brzegu. Samo oblewanie swój początek może mieć w czasach
prasłowiańskich, gdzie wierzono w oczyszczającą moc wody.
Krakowskim zwyczajem obecnym do dzisiaj jest Emaus i Rękawka.
Emaus był to wielki, uroczysty spacer mieszczan po całym dniu
siedzenia za stołem, który z czasem przerodził się w ludową zabawę,
rodzaj odpustu. Z kolei Rękawka obchodzona była w wielkanocny
wtorek, czyli trzeci dzień świąt (dzisiaj świętujemy tylko przez dwa
dni). Jest to zwyczaj znany już w średniowieczu. Po mszy świętej
w kościele św. Benedykta ludność Krakowa hucznie się bawiła. Była
to prawdopodobnie pamiątka starosłowiańskiej stypy pogrzebowej na
cześć Krakusa.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
NA NIEDZIELĘ WIELKANOCNĄ– 1.04.2018
„Dzień, który uczynił Pan, jest dniem objawienia Jego mocy”
(Jan Paweł II)
Chrystus Zmartwychwstał!
W te radosne Święta Zmartwychwstania Pańskiego, po raz kolejny i na
nowo przeżywamy prawdę, że Bóg pragnie zbawienia człowieka. Syn
Boży stał się człowiekiem, umarł za Nas na krzyżu i zmartwychwstał
dla naszego zbawienia. Rozważając niepojętą tajemnicę zbawczego
dzieła Chrystusa, pragniemy życzyć, aby każdy z nas odnajdywał
własną drogę w Zmartwychwstałym Chrystusie! Aby w Nim odradzało
się nasze społeczeństwo i nasz kraj, nasze rodziny i wspólnota, byśmy
każdego dnia budowali swoje życie na Chrystusie, który jest Drogą,
Prawdą i Życiem. Niech Pan Życia darzy Was wszelkimi łaskami, aby
ten czas owocował w naszych sercach wiarą, nadzieją i miłością oraz był
doświadczeniem prawdziwej wspólnoty i wzrastania w wierze. Wiary,
że każde cierpienie jest krzyżem, które prowadzi do Zmartwychwstania,
Wiary w Zmartwychwstałego, który ma moc przemieniać nasze życie,
jeśli tylko sami otworzymy Mu serca. Życzymy, aby ta Wiara była
źródłem pokoju i głębokiej radości.
Ks. Wiesław Kiebuła, Ks. Norbert Sarota
Dziś Msze św. o godz. 6.00; 9.00; 11.00; 17.00.
Jutro drugi dzień świąt – Poniedziałek Wielkanocny.
Msze św. w naszym kościele o godz. 7.00; 9.00; 11.00; 12.30; 17.00.
Składka przeznaczona jest na Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
w Krakowie.
W ubiegłym tygodniu odszedł z naszej wspólnoty parafialnej:

Eugeniusz Nogieć
Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie…

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.

