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Z Ewangelii 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 oraz do drugiego ucznia, którego
Jezus kochał, 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 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 w 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.
W zmartwychwstanie Jezusa nie każdemu łatwo uwierzyć. Wiara pozwala nam jednak patrzeć z nadzieją nawet na najtrudniejszą
rzeczywistość.
„Kiedy całe niebo jest zachmurzone, to błogosławieństwem jest ten, który umie mówić o słońcu. Taki właśnie jest prawdziwy
chrześcijanin: nie narzekający i rozgniewany, ale przekonany, na mocy zmartwychwstania, że żadne zło nie jest wieczne, żadna noc nie jest
bezkresna, żaden człowiek nie jest deﬁnitywnie zły, że nie ma takiej nienawiści, której nie można pokonać miłością.” – Papież Franciszek.

Dekalog - Przykazanie I

Gdzie, kiedy i jak się modlić?
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Modlić można się w kościele, w domu, w tramwaju. W autobusie, na przerwie lekcyjnej i w klasie, gdy nuda, i w pracy, gdy kawa. Na
spacerze i podczas weekendu. Można.
Można różaniec, koronkę i Ojcze nasz, i Zdrowaś Maryjo, i Wierzę w Boga, i litanię. Można otworzyć i przeczytać kawałek Biblii.
Można zaśpiewać, można wyżalić się. Można dziękować za wszystko, co było dobre i prosić, i przepraszać. Wszystko można w modlitwie.
O ile się kocha. „Kochaj i czyń, co chcesz” – mówi św. Augustyn. Można nawet, a czasem i trzeba, w modlitwie milczeć. To tak jak w miłości.
Dobrze wiemy, że nieraz wystarczy usiąść obok na ławce, chwycić się za ręce i nic nie mówić.
Św. Jan Vianney, XIX–wieczny proboszcz z Ars przyszedłszy raz do kościoła zobaczył wieśniaka, który klęczał w pierwszej ławce, patrzył
się na Najświętszy Sakrament i nic nie mówił. Proboszcz spogląda na niego dłuższy czas i pyta: „Co Pan robi? Nic Pan nie mówi?”.
„Proszę szanownego Proboszcza. Ja tak się modlę. Ja się patrzę na Niego a On na mnie. To mi wystarcza.”
Drodzy Czytelnicy! Godzinami można mówić o pięknie, o potrzebie, o konieczności, o problemach związanych z modlitwą. Niech to
wystarczy. A jeśli ktoś zechciałby osobiście porozmawiać, to serdecznie zapraszam do takiej rozmowy. Nie bójmy się mówić o modlitwie, czy
to w domu, czy w pracy. Wszystko od niej zależy. Dlatego Bóg mówi o niej już na początku Dekalogu, czyli w I przykazaniu.
Jeśli wydaje nam się, że nasza modlitwa jest jakaś płytka czy rozproszona, poprośmy Boga, tak jak apostołowie prosili Jezusa: „Panie
naucz nas modlić się”.
ks. Norbert Sarota

Co oznacza Pascha?
Słowo „Pascha” oznacza gwałtowne i dynamiczne przejście Boga. Jest to
swoiste uderzenie, wyprowadzenie kogoś z jednej sytuacji życiowej i wprowadzenie w inną. Pascha otwiera przed nami nowe perspektywy, ale domaga
się zostawienia tego, co stare. Izraelici przeżyli Paschę jako wyzwolenie
z Egiptu: wyprowadzenie ich z niewoli i przeprowadzenie przez wody Morza
Czerwonego. Na pamiątkę tego wydarzenia Izraelici Paschę obchodzili
każdego roku.
W odniesieniu do Jezusa Chrystusa Pascha oznaczała Jego śmierć na
krzyżu, śmierć pełną gwałtu ﬁzycznego i psychicznego; jako człowiek
zdradzony i opuszczony dotknął On krańcowej sytuacji i wołał: „Boże mój,
Boże mój, czemuś Mnie opuścił?” (Mt 27,46). Jezus objawił się w Passze
jako zwycięski Baranek: stracił swoje ziemskie życie, ale w swoim ciele
doświadczył zmartwychwstania. W ten sposób okazała się na Nim wierność
Boga, który nie opuszcza człowieka w sytuacji krzyża.
Dla nas, chrześcijan, coroczne świętowanie Paschy jest powrotem do
tajemnicy chrztu. Przez sakrament chrztu zostaliśmy bowiem wprowadzeni
w Paschę Chrystusa, wszczepieni w tajemnicę Jego śmierci i zmartwychwstania. Ilekroć celebrujemy święta paschalne w liturgii i świętujemy je
w rodzinie, tylekroć uświadamiamy sobie, że jesteśmy ludźmi uzdolnionymi
do przechodzenia przez śmierć do życia. Dlatego w okresie paschalnym
pozdrawiamy się słowami: „Chrystus zmartwychwstał - prawdziwie
zmartwychwstał”. Pamiętamy też o tym, że każdy krzyż, który nas spotyka,
niesie z sobą nadzieję zmartwychwstania. Ważne jest więc, byśmy tę prawdę
przeżywali jak najbardziej świadomie, a jako rodzice i wychowawcy umieli
ją przekazać dzieciom.
Źródło:https://opoka.org.pl

Na czas Świąt Zmartwychwstania
Pa ń s k i e go ż y c z y my Wsz y s t k i m
Para ianom i ich Rodzinom szczerego
i głębokiego przyjęcia prawdy, że Syn
Boży umarł za każdego z nas
i Zmartwychwstał dla każdego z nas.
Mając tę wiarę, budujmy swe życie
na Chrystusie. On – Droga, Prawda
i Życie – rozproszy ciemności
i niepokoje serc, da siłę do
codziennego niesienia
krzyża i napełni nas
Miłością, która jest źródłem
prawdziwego pokoju
i radości.
ks. Wiesław Kiebuła
i ks. Norbert Sarota

Módlmy się, śpiewając
Do najstarszych pieś ni o zmartwychwstaniu Jezusa należ y
„Chrystus zmartwychwstan jest”.
Ta ś redniowieczna pieś ń wielkanocna należ y do najstarszych
znanych utworó w poetyckich w języku polskim. Jej jedną
zwrotkę zamieś cił Swiętosław z Wilkowa w zaginionym
„Graduale katedry w Płocku” z 1365 roku:
„Krystus zmartwychwstał je,
Ludu przykład dał je,
Eż nam z martwych wstaci
Z Bogiem krolowaci. Kyrie (eleison)”.
Prawdopodobnie w Krakowie napisano kolejne zwrotki,
z któ rych każ da była wołaniem do jednego z krakowskich
ś więtych patronó w: Stanisława, Floriana i Bernardyna.
Natomiast z Małopolski pochodzi inna wersja pieś ni
z charakterystycznym połączeniem wołania: „Alleluja. Kyrie
eleison” po każ dej stro ie. Tutaj adresatami byli: Jezus, Bó g Ojciec,
Maryja i ś w. Stanisław. Obecnie ś piewana wersja pieś ni ma
dziewięć zwrotek i zaczyna się od:
„Chrystus zmartwychwstan jest,
Nam na przykład dan jest,
Iż mamy zmartwychpowstać,
Z Panem Bogiem królować. Alleluja!”
Spiewając pieś ni w czasie Triduum Paschalnego, warto
pamiętać o słowach ś w. Augustyna z Hippony, ż yjącego na
przełomie IV i V wieku, autora traktatu „O muzyce”
i DoctoraGratiae - Doktora Łaski: „Kto śpiewa, ten dwa razy się
modli”. „Módlmy się, śpiewając i modląc się, śpiewajmy”.

INTENCJE MSZALNE
Poniedziałek w oktawie Wielkanocy – 13.04.2020
+ Za śp. Henrykę w 3. rocznicę śmierci oraz męża
7:00
Tadeusza Pawlik
9:00 + Za śp. Cecylię, Wacława i Zenona Górka
Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę
10:30 Wszystkich Świętych dla Maurycego w 4. rocznicę
urodzin
12:00 W intencji wszystkich Paraﬁan
18:00 + Za śp. Zoﬁę Grucę w 9. rocznicę śmierci
Wtorek w oktawie Wielkanocy – 14.04.2020
18:00 + Za śp. Andrzeja Bednarczyka w 5. rocznicę śmierci
Środa w oktawie Wielkanocy – 15.04.2020
Dziękczynna z prośbą o zdrowie, błogosławieństwo Boże
7:00 i opiekę Anioła Stróża dla Pauliny w 1. rocznicę urodzin
i całej rodziny
O zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Haliny
O zdrowie i opiekę Matki Bożej dla rodziny Bochenek
i rodziny Zawalonka z Pietrzejowic
20:00
+ Za śp. Helenę Jaros i Wiesława Skrzyszowskiego
+ Za śp. Irenę Turczyńską
+ Za śp. Iwonę Chwastek
Czwartek w oktawie Wielkanocy – 16.04.2020
Dziękczynna za łaski otrzymane przez Amelkę
18:00
w 2. rocznicę urodzin z prośbą o błogosławieństwo Boże
Piątek w oktawie Wielkanocy – 17.04.2020
7:00 + Za śp. Edwarda Zębalę
18:00 + Za śp. Irenę Kopeć
Sobota w oktawie Wielkanocy – 18.04.2020
7:00 + Za śp. Jana Króla
18:00 + Za śp. Marię i Mieczysława Sokół
Niedziela Miłosierdzia Bożego – 19.04.2020
7:00 + Za śp. Piotra Ciaranka
+ Za śp. Marię Robak, rodziców: Bronisławę i Romana,
9:00
brata Macieja
O zdrowie, błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej
10:30
dla Krzysztofa w 50. rocznicę urodzin
12:00 + Za śp. Helenę Jaros i męża Wiesława
18:00 + Za śp. Jerzego Jaskółkę

EMAUS
„Emaus” pochodzi od hebrajskiego słowa oznaczającego „gorące
źródła” lub „zdroje”. W Biblii pod tą nazwą opisano miasto leżące 11
kilometrów od Jerozolimy, znane jako oaza i miejsce słynące ze
smacznej wody.To właśnie w drodze do Emaus zmartwychwstały Jezus
spotkał się z uczniami. Jezus spotkał tych uczniów – jak mówi Ewangelia
– przyłączył się do nich, zaczął rozmawiać, a oni Go nie poznali. Dopiero
w momencie, kiedy zasiedli do kolacji, a Jezus pobłogosławił chleb, oni
ożywili się i zobaczyli, że to Jezus. Dziwili się, jak to mogło się zdarzyć,
że Go nie poznali.
Obecnie Emaus to także najstarszy w Polsce odpust, który co roku,
w wielkanocny poniedziałek, odbywa się w Krakowie przy klasztorze
Norbertanek na Salwatorze. Kiedyś wielki uroczysty spacer mieszczan
krakowskich z czasem przerodził się w ludową zabawę. Dziś towarzyszą
mu kramy, strzelnice sportowe, karuzele dla dzieci czy loterie fantowe.
Na straganach wyłożone są plastikowe zabawki, pierścionki
z kolorowymi oczkami, słodycze, w tym tradycyjne serca z piernika.
Osobliwością krakowskiego odpustu są drewniane ﬁgurki żydowskich
grajków i Żydów studiujących Torę.

Znaczenie i symbolika dzwonów kościelnych
Dzwony kościelne służą do obwieszczania ważnych świąt oraz do
okazywania radości wspólnoty wierzących. Biją w Wielkanoc, Boże
Narodzenie, w przypadku śmierci lub wyboru papieża, a także przy
okazji ważnych uroczystości państwowych. Dzwony wzywają również
wiernych na Msze św. bądź nabożeństwa. Instrument ten został
wprowadzony do użytku kościelnego w VII wieku.
Dzwony są umieszczane w dzwonnicy, zazwyczaj na szczytach
kościołów. Współcześnie są uruchamiane przez mechanizmy
elektroniczne, kiedyś natomiast potrzeba było kilkunastu osób, aby
dzwon wydał dźwięk. Zaleca się, by były one wykonane ze szlachetnych
metali.
Dzwony tradycyjnie nazywane są imionami np. świętych lub
fundatorów tych cennych elementów kościołów.
W naszym kościele NMP do modlitwy wzywają nas dwa dzwony,
którym nadano imiona: Jan Paweł II i św. Bartłomiej. Dzwony poświęcił
kardynał Franciszek Macharski 14 grudnia 1997 r.
Trwa renowacja Kaplicy Miłosierdzia. Wszyscy, którzy
zechcieliby wesprzeć to przedsięwzięcie oﬁarą, proszeni są
o złożenie daru serca w kopertach (z zaznaczeniem imienia,
nazwiska i adresu) lub przelanie na konto paraﬁalne (nr konta
bankowego paraﬁi w Michałowicach:
63 8589 0006 0180 0000 3681 0001).

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.

Do użytku
wewnętrznego

