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Słowa Ewangelii według świętego Łukasza (Łk 24,35-48) 

Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze, i jak poznali Jezusa przy łamaniu chleba. A gdy rozmawiali o tym, On sam 
stanął pośród nich i rzekł do nich: „Pokój wam”. Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz On rzekł do 
nich: „Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi: to 
Ja jestem. Dotknijcie się Mnie i przekonajcie: duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam”. Przy tych słowach 
pokazał im swoje ręce i nogi. Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: „Macie tu coś 
do jedzenia?” Oni podali Mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i jadł wobec nich. Potem rzekł do nich: „To właśnie znaczyły 
słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami: Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o Mnie w Prawie 
Mojżesza, u Proroków i w Psalmach”. Wtedy oświecił ich umysł, aby rozumieli Pisma. I rzekł do nich: „Tak jest napisane: 
Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie 
grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego”.  

Odniosłeś w życiu sukces – może coś naprawdę wyjątkowego, spektakularnego. Czy zaczynasz się wynosić ponad innych? Zapominasz 
o przyjaciołach albo pokazujesz im swoją wspaniałość, swoją wyższość? A może tak, jak dotychczas, siadasz z nimi i pokazujesz im 
prawdziwego siebie. Pozwalasz im się „dotknąć i przekonać”, że nic się nie zmieniło. Tak po prostu, naturalnie, bez fałszywej skromności.

16 kwietnia - wspomnienie św. Marii Bernadetty Soubirous, 
dziewicy i zakonnicy

Święta Bernadeta Soubirous urodziła się 7 I 1844 w Lourdes, jako najstarsza córka z dziewięciorga dzieci 
ubogiego młynarza Franciszka Soubirous i Luizy Casterot. Od dzieciństwa była słabego zdrowia i często 
chorowała. Mając 11 lat przeżyła epidemię cholery. Zachorowała wtedy na astmę i gruźlicę. W wieku 14 lat, 
osiemnastokrotnie ujrzała Matkę Bożą w grocie Massabielle w Lourdes.

Maryja oznajmiła Bernadecie:«Jestem Niepokalane Poczęcie» i poprosiła, by odgarnęła nieco ziemi pod skałą 
i odkryła źródło. Źródło to istnieje do dziś i jest celem pielgrzymek milionów chorych, z których wielu daje 
świadectwo duchowego i fizycznego uzdrowienia po kąpieli w nim. Maryja poleciła też, by dziewczyna modliła 
się na różańcu.

W 1866 roku wstąpiła do klasztoru Nôtre Dame de Nevers, unikając w ten sposób powszechnego 
zainteresowania, jakie budziła z powodu otrzymanych objawień. Spędziła w Nevers resztę swojego krótkiego 
życia. Zmarła w wieku 35 lat na gruźlicę.
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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.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
na III Niedzielę Wielkanocy – 15.04.2018

Na mocy decyzji Konferencji Episkopatu Polski w III Niedzielę 
Wielkanocy we wszystkich diecezjach w Polsce obchodzona jest 
Niedziela Biblijna, która rozpoczyna następujący po niej Tydzień 
Biblijny. 

Spotkania dzieci z klas III przygotowujących się do I Komunii 
Świętej: wtorek (17.04), środę (18.04) i piątek (20.04) o godz. 16:30 
w kościele.

Spotkania Oazy Dzieci Bożych w niedziele po Mszy św. 
o godz. 11:00.

Spotkania scholi dziecięcej w niedziele o godz. 10:00.
Zapraszamy małżeństwa do wspólnoty Domowego Kościoła 

w naszej parafii. Najbliższe spotkanie w sobotę (21.04) o godz. 15:00 
na plebanii.

Pełna treść ogłoszeń na stronie .www.parafiamichalowice.pl

Koło CARITAS przy Szkole Podstawowej 
w Michałowicach

Szkolne Koło Wolontariatu Caritas jest inicjatywą młodzieży 
skierowaną do uczniów, którzy chcą pomagać najbardziej 
potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować 
działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego 
typu inicjatywy charytatywne, kulturalne. Szkolne Koło Wolontariatu 
Caritas współpracuje bardzo czynnie z Fundacją Promień Nadziei 
z Krakowa, uczniowie z entuzjazmem podejmują akcje charytatywne 
organizowane przez Fundację w krakowskich Galeriach np.: z okazji 
Dnia Babci i Dziadka, Dnia Kobiet, Międzynarodowego Dnia Książki 
dla dzieci, na rzecz Domu Matki i Dziecka itp. Młodzież także 
zaangażowana jest w pracę przy Parafii NMP Królowej Polski 
w Michałowicach poprzez organizowanie rozmaitych kwest, zbiórek 
darów dla ubogich naszej wspólnoty w czasie Bożego Narodzenia 
i Wielkiej Nocy, pomoc w dekoracji kościoła na Święta, 
rozprowadzanie świec na stół wigilijny i baranków wielkanocnych 
Caritas. Aktywne działanie w takim wolontariacie uwrażliwia 
młodzież na cierpienie, samotność i potrzeby bliźnich, rozwija empatię 
i uczy aktywnego spędzania wolnego czasu. Szkolne Koło 
Wolontariatu Caritas zrzesza młodzież z Gimnazjum i siódmych klas 
Szkoły Podstawowej, jest to grupa otwarta na młodych, dlatego 
w swoje szeregi zapraszamy chętnych, którzy w taki sposób chcieliby 
służyć pomocą innym, aby jak św. Albert być dobrym jak chleb, po 
który inni chcą wyciągnąć rękę.

Z naszej wspólnoty parafialnej odeszła

ś.p. Helena Bugajska

Wieczne odpoczywanie racz Jej dać Panie...

Binacja i trynacja Mszy świętych
Binacja to sprawowanie przez tego samego kapłana dwóch, a trynacja – 

trzech Mszy św. w ciągu jednego dnia. 
W pierwszych wiekach historii Kościoła kapłani celebrowali tylko jedną 

Mszę św. w ciągu dnia. Papież Grzegorz Wielki (540-604) wspomina 
o odprawianiu w Rzymie, w Boże Narodzenie, dwóch albo nawet trzech liturgii 
mszalnych. Odbywający się w 666 roku synod w hiszpańskiej Lelirdzie zalecał 
kapłanowi opiekującemu się różnymi kościołami celebrowanie kilku Mszy św. 
W Kościele łacińskim do czasów Soboru Watykańskiego II binacja lub trynacja 
Mszy św. nie mogła wiązać się z koncelebrą kapłana. 

Według obowiązującego od 1983 roku Kodeksu Prawa Kanonicznego 
kapłan może sprawować Mszę św. jeden raz dziennie. Binowanie i trynowanie 
stanowią sytuację nadzwyczajną. Zgodę na binację wydają ordynariusze 
miejsca wyłącznie w przypadku braku kapłanów (np. z powodu choroby) lub 
zajścia słusznej przyczyny (np. z racji pogrzebu lub ślubu).

Binacja i koncelebra są dopuszczalne w Wielki Czwartek (zarówno 
podczas Mszy krzyżma, jak i podczas Mszy wieczornej), na Wielkanoc, 
w Boże Narodzenie (w tym dniu wszystkie Msze mogą być koncelebrowane), 
we wspomnienie wiernych zmarłych 2 listopada oraz we Mszy św. pod 
przewodnictwem biskupa. W Wielki Czwartek oraz w Wielką Sobotę Msze św. 
należy koncelebrować, chyba że w parafii jest wyłącznie jeden duszpasterz.

Ordynariusz miejsca może wyrazić zgodę na trynację jedynie w niedziele 
i święta nakazane w przypadku braku kapłanów i konieczności duszpasterskiej. 
Trynacja nie może się wówczas wiązać z koncelebrą. Wyjątkiem są uroczysto-
ści Bożego Narodzenia i wspomnienie wiernych zmarłych 2 listopada.

W Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie znajduje się duża liczba 
próśb o zgodę na binację lub trynację, które do Kurii kierował ks. Marian 
Pałęga, najpierw administrator a później proboszcz parafii w Michałowicach. 
Ksiądz Marian Pałęga był wówczas jedynym duszpasterzem w erygowanej 
6 czerwca 1949 roku parafii w Michałowicach.

CZY WIECIE ŻE...?

Święty Tomasz Apostoł, który nie uwierzył, że Chrystus ukazał 
się apostołom jest patronem między innymi: 

ź ludzi zmagających się z wątpliwościami, 
ź architektów, budowniczych i murarzy, 
ź niewidomych, 
ź geometrów i teologów, 
ź narodów Indii, Pakistanu i Sri Lanki.

INTENCJE MSZALNE 
 

Poniedziałek – 16.04.2018 – św. Bernadetty Soubirous 
 18:00 + Janusza Szydło 
Wtorek – 17.04.2018  
 18:00 + Marię Kmita 
Środa – 18.04.2018  
 7:00 + Zofię Oparciak 

 20:00 

O zdrowie i potrzebne łaski dla Haliny 
+ Henrykę i Tadeusza Pawlik 
+ Zofię i Józefa Sieńko, ks. Ludwika Sieńko, Julię  

i Stanisława, Teklę i Marcina Sieńko, Lucjana Sieńko 
i Elżbietę Papaj 

O zdrowie dla rodziny Sieńków 
+ Jana i Helenę Siekierzyńskich 

Czwartek – 19.04.2018  
 7:00 W intencji wszystkich Parafian 
 18:00 + Zofię Oparciak 
Piątek – 20.04.2018  
 7:00 + Tadeusza Nowak 
 18:00 + Andrzeja Wróbel  
Sobota – 21.04.2018 – św. Anzelma, biskupa 
 7:00 + Wacława Ciaranek 
 18:00 + Zenona Górka i zmarłych z rodziny 
Niedziela – 22.04.2018 – IV Niedziela Wielkanocna 

 7:00 
O błogosławieństwo Boże dla Grzegorza i Marii z racji 
urodzin i imienin 

 9:00 + Jerzego Jaskółka 
 11:00 + Aleksandra Jędryszek w 3. rocznicę śmierci 

 17:00 
+ Stefana Chwalik, Franciszka Kilmer, Anielę i Michała 

Fus, Antoninę i Franciszka Chwalik 

 


