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Słowa Ewangelii według świętego Jana (J 20, 19-31) 

Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł 
Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: «Pokój wam!» A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, 
ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: «Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam». Po tych słowach tchnął na nich 
i powiedział im: «Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane». 
Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: 
«Widzieliśmy Pana!» Ale on rzekł do nich: «Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, 
i ręki mojej nie włożę w bok Jego, nie uwierzę». A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, 
Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte, stanął pośrodku i rzekł: «Pokój wam!» Następnie rzekł do Tomasza: «Podnieś tutaj swój 
palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż w mój bok, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym». Tomasz w odpowiedzi rzekł do Niego: 
«Pan mój i Bóg mój!» Powiedział mu Jezus: «Uwierzyłeś dlatego, że Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli». 
I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest 
Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc, mieli życie w imię Jego.

Oparty na rzeczywistych wydarzeniach film „Czerń i purpura” pokazuje dowódcę SS w Rzymie, w czasach II wojny światowej, który 
obsesyjnie próbuje złapać księdza kierującego siatką wyrywającą ludzi z rąk okupanta. Kiedy wojna dobiega końca i staje się jasne, że nie jest 
w stanie zapewnić bezpieczeństwa swojej żonie i dzieciom, prosi o pomoc właśnie tego księdza. Później, sam będąc w więzieniu, dowiaduje 
się, że są bezpieczni. Uderzyło go, że można się tak zachować w stosunku do prześladowcy. Mało tego, jedynym człowiekiem, który go 
regularnie w więzieniu odwiedzał, był właśnie ten ksiądz. Po paru latach poprosił o chrzest.
Mogłoby się wydawać, że niektóre drzwi są tak zamknięte, że Jezus przez nie nie przejdzie. Potrafią się otworzyć kiedy my, chrześcijanie, 
żyjemy zgodnie z wartościami, które wyznajemy.

Ludziom często nie zależy na prawdzie. Ktoś powie: Jak to nie zależy? Przecież skoro kłamstwo boli, to wszystkim powinno zależeć na 
prawdzie! Problem jednak w tym, że czasem prawda boli szybciej niż kłamstwo. „Nie wolno ci mieć żony twego brata” –  mówi Jan 
Chrzciciel do Heroda. I problem w tym, że nieraz kłamstwo nie boli kłamcy. „Przez Belzebuba wyrzuca złe duchy” (Mt 12,24) – tak mówili 
o Jezusie.

Człowiek z natury ucieka prędzej od bólu niż od kłamstwa i jeśli w danym momencie jest święcie przekonany, że kłamstwo mniej go 
zaboli niż prawda, to wszystko zrobi, żeby wybrać kłamstwo. Dlaczego Piłat skazał niewinnego Jezusa na śmierć? Czy nie dlatego, że 
bardziej by go bolało tłumaczenie się przed Cezarem? Dlaczego student oszukuje na kolokwium? Czy nie dlatego, żeby go bardziej bolała 
prawda o nim samym? Dlaczego skłamał mówiąc, gdzie był po pracy? Czy nie dlatego, że…? Jest jednak i trzeci powód, dlaczego ludziom 
nie zależy na prawdzie. Skoro kłamstwo boli, to znaczy, że może być bronią. A skoro jest bronią, to nadaje się do używania w walce 
z wrogiem. „Gdyby nie był złoczyńcą, nie wydalibyśmy Go tobie” (J 18,30) – tak mówiła starszyzna do Piłata. Dlaczego nie sprawdził 
danych o dzieciobójstwie, zanim wypowiedział się w telewizji? Dlaczego powiedział, że w tradycyjnych, konserwatywnych społeczeństwa 
więcej zabijają dzieci niż w wolnych i nowoczesnych? Dlaczego nie sprawdził, jaka jest prawda, zanim cokolwiek powiedział? Dlaczego 
zmanipulowali wypowiedź? Bo są ludzie, którzy wiedzą, że kłamstwo zaboli innych. I dlatego kłamią. Ludziom często nie zależy na 
prawdzie. Ludziom  zależy na tym, żeby tu i teraz im było dobrze a tym, których nie lubią, żeby tu i teraz było niedobrze. I to jest druga 
prawda o prawdzie.

ks. Norbert Sarota

Dekalog - Przykazanie VIII

Łamanie chleba i zmieszanie Postaci

G e s t  ł a m a n i a  c h l e b a  j e s z c z e  w  c z a s a c h 
przedchrześcijańskich był znakiem budowania wspólnoty. 
W domach żydowskich symbolizował jedność rodziny 
zebranej wokół stołu. Był praktykowany też w Starym 
Przymierzu podczas paschalnego i szabatniego posiłku. 
Łamanie chleba przez Jezusa podczas Ostatniej Wieczerzy 
opisali Ewangeliści. Po nim uczniowie w Emaus poznali 
Pana. Także pierwsi chrześcijanie niedzielną Eucharystię 
nazywali Łamaniem Chleba. Podczas Mszy św. po łamaniu 
chleba następuje złączenie Postaci poprzez umieszczenie 
cząsteczki Hostii w kielichu z winem konsekrowanym. 
Towarzyszy temu modlitwa kapłana: „Ciało	i	Krew	naszego	
Pana	Jezusa	Chrystusa,	które	łączymy,	będziemy	przyjmować,	
niech	 nam	 pomogą	 osiągnąć	 życie	 wieczne”. Obrzęd ten  
pochodzi z liturgii syryjskiej, podobnie jak śpiew Agnus	Dei	
(Baranku Boży).

2Druga prawda o prawdzie

Zrozumieć Mszę Świętą... O KORONCE MIŁOSIERDZIA

Koronka do Bożego Miłosierdzia jest szczególnym darem Boga dla 
naszych czasów. Podyktował ją Pan Jezus Siostrze Faustynie w Wilnie 
13–14 września 1935 roku. 

Obietnice	Pana	Jezusa	dla	odmawiających	Koronkę:
ź Każdy, kto będzie ją odmawiał dozna miłosierdzia Bożego w swoim życiu.
ź W godzinie śmierci Jezus będzie go osobiście bronił „jako swojej chwały”, 

a w związku z tym osoba ta będzie umierała bez strachu, lęku i niepokoju.
ź Dla umierających, przy których (lub za których) odmawiać się będzie 

koronkę, znajdą w Nim nie sprawiedliwego Sędziego, ale miłosiernego 
Zbawiciela i Obrońcę, który stanie między nimi a Ojcem.

ź Koronka będzie „ostatnią deską ratunku”, którą kapłani będą podawać 
zatwardziałym grzesznikom. Ci zaś, jeśli choć raz ją odmówią, otrzymają 
łaskę nawrócenia i umrą w łasce uświęcającej, a więc będą zbawieni.

ź Dla przytłoczonych własnymi grzechami i przerażonych ogromem swoich 
win koronka będzie skutecznym „antidotum” na rozpacz i zwątpienie, 
które mogłyby przywieść ich do ostatecznej zguby.
 

Brakuje ci Eucharystii? Chciałbyś pójść na Mszę św., ale obawiasz się 
koronawirusa, jesteś chory, nie masz sił? Módl się koronką! Ona będzie twoją 
Eucharystią wtedy, kiedy nie możesz pójść do kościoła.

                                                                   Z� ródło: pl.aleteia.org

14 kwietnia 966 r.
Chrzest Mieszka I



Parafia pw. 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

Do użytku
wewnętrznego

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
na Niedzielę Miłosierdzia Bożego – 11.04.2021

Dziś Msze św. o godz. 7:00, 9:00, 10:30, 12:00 i 18:00.
Druga niedziela Wielkanocy jest obchodzona jako Niedziela 

Miłosierdzia Bożego. Pan Jezus dał grzesznikom święto 
Miłosierdzia jako ostatnią deskę ratunku. Ojciec Święty Jan Paweł II 
zachęcał nas tymi słowami: „Trzeba tę iskrę Bożej łaski rozniecać. 
Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia. W miłosierdziu Boga 
świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście! To zadanie powierzam 
wam, drodzy bracia i siostry, Kościołowi w Krakowie i w Polsce oraz 
wszystkim czcicielom Bożego miłosierdzia […]. Bądźcie świadkami 
miłosierdzia!” (Kraków-Łagiewniki, 17.08.2002)

W środę 14 kwietnia będziemy obchodzili święto Chrztu Polski, 
(ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej w 2019 r.). W 966 r. książę 
Mieszko I przyjął chrzest, a tym samym wiarę w Jedynego Boga. 
Miało to ogromne znaczenie dla procesu tworzenia się naszej 
państwowości.

W czwartek po Mszy św. o godz. 18:00 nabożeństwo do św. Józefa. 
W piątek po Mszy św. o godz. 18:00 koronka do Miłosierdzia Bożego.

Pełna treść ogłoszeń na stronie .www.parafiamichalowice.pl

Święta ruchome, cz. 2 – obliczanie
daty Wielkanocy (1)

Przed soborem nicejskim (325 r.), chrześcijanie świętowali 
Wielkanoc 25 marca: w dniu, w którym w Starożytnym Rzymie 
fetowano zmartwychwstanie boga Attisa, będącego bóstwem 
wegetacji. Na tym soborze wprowadzono pojęcie „kościelna pełnia 
Księżyca". Wielkanoc od tego czasu miała przypadać w pierwszą 
niedzielę po pierwszej kościelnej pełni Księżyca, zawsze po 20 
marca. Astronomiczna pełnia Księżyca, gdy znajdzie się on po 
przeciwnej stronie Ziemi niż Słońce, nie jest tym samym co 
soborowa „pełnia". Niedoskonałości używanego podczas soboru 
w Nicei kalendarza Juliańskiego, mogły powodować sięgającą nawet 
trzech dni różnicę między datami pierwszej pełni kościelnej
i pełni astronomicznej. Ostatecznie przyjęto, że Niedziela 
Zmartwychwstania (Wielkanoc) – przypada w pierwszą niedzielę 
po pierwszej pełni księżyca po równonocy wiosennej (pomiędzy 22 
marca a 25 kwietnia). Najbliższa Wielkanoc 22 marca będzie dopie-
ro w 2285 roku, natomiast 25 kwietnia przypadnie w 2038 roku.

Wyznaczenia dnia i miesiąca Wielkanocy w danym roku można 
dokonać stosując różne sposoby obliczeń matematycznych. 

Uniwersalny algorytm obliczania daty Wielkanocy dla 
dowolnego roku naszej ery, opracował w 1991 roku belgijski 
meteorolog i astronom Jean Meeus. Dla zainteresowanych, 
szczegółowy opis tego algorytmu przedstawiono w artykule na 
stronie internetowej naszej para�ii. Tam zamieszczono także 
kalkulator do obliczania daty Wielkanocy i zależnych od niej dat 
innych świąt ruchomych.

Kto zdecydował o podziale Biblii 
na rozdziały i wersety?

Obecny podział Biblii zaproponował Stephen Langton, angielski 
teolog i biblista (później arcybiskup Canterbury), który w pierwszych 
latach XIII stulecia wykładał na Uniwersytecie Paryskim. 

W tym czasie istniało wiele różnych systemów podziału Biblii, 
toteż Langton i jego współpracownicy widzieli tu potrzebę 
ujednolicenia. Najstarsza zachowana Biblia podzielona na rozdziały 
za sprawą Langtona to przekład łaciński opublikowany w 1231 roku.

Podziału na wersety dokonano wcześniej, przynajmniej 
w odniesieniu do Starego Testamentu. Początkowo teksty hebrajskie 
odczytywane w dawnych synagogach nie były podzielone na wersety 
– pojawiły się one w VI lub VII wieku. Podziały te zostały później 
wprowadzone do biblii żydowskich używanych w szkołach, 
a w bibliach chrześcijańskich pojawiły się w XVI wieku za sprawą 
słynnych francuskich drukarzy. Byli to Henri i Robert Estienne. 
W roku 1551 Robert Estienne dołączył oznakowanie wersetów do 
tekstu Nowego Testamentu, a w roku 1553 wydrukował francuską 
wersję całej Biblii z podziałem na wersety. 

Źródło: Ilustrowany przewodnik po Biblii, red. nacz. J. Fronczak.

INTENCJE MSZALNE 
 

Poniedziałek – 12.04.2021  
 18:00 + Za śp. Andrzeja Bednarczyka w 5. rocznicę śmierci 
Wtorek – 13.04.2021  

 18:00 
Dziękczynna w 5. rocznicę urodzin Maurycego z prośbą 
o błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej 

Środa – 14.04.2021 
 7:00 + Za śp. Mariana Jurkowskiego 

 20:00 

O błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej i dary 
Ducha św. dla Karoliny 
W podziękowaniu za otrzymane łaski z prośbą o błogo-
sławieństwo Boże i światło Ducha św. dla Joanny  
i Artura w 23. rocznicę ślubu 
+ Za śp. Mieczysława Bednarczyka 
+ Za śp. Władysława Nika w rocznicę śmierci  
 i żony Janiny 
+ Za śp. Roberta Stopińskiego 
+ Za śp. Waldemara Nogiecia 
+ Za śp. Stanisławę Podsiadło 
+ Za śp. Mariannę Zielińską 
+ Za śp. Krzysztofę Kaczmarską 
+ Za śp. Leokadię Bubak 
+ Za śp. Beatę Kruczek 

Czwartek – 15.04.2021  

 18:00 
Dziękczynna za wyjście z choroby z prośbą o błogosła-
wieństwo Boże dla całej rodziny 

Piątek – 16.04.2021  
 7:00 + Za śp. Konstantego Istrati 
 18:00 + Za śp. Stanisława Bubkę 
Sobota – 17.04.2021  
 7:00 + Za śp. Roberta Stopińskiego 
 18:00 + Za śp. Leokadię Bubak 
Niedziela – 18.04.2021  

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

 9:00 + Za śp. Piotra Ciaranka 

 10:30 

Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę 
Matki Bożej i Anioła Stróża dla Szymona w 12. rocznicę 
urodzin 
+ Za śp. Otylię i Mariana Massalskich, Zofię  
 i Kazimierza Ucherskich 

 12:00 
Dziękczynna w 4. rocznicę urodzin Mikołaja, 1. rocznicę 
urodzin Izabeli i 7. rocznicę ślubu Agaty i Dominika  
z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej 

 18:00 + Za śp. Janusza Szydło 

 

Z naszej wspólnoty parafialnej odeszła

śp. Zyta Sarna

Wieczne odpoczywanie racz Jej dać Panie...

Z naszej wspólnoty parafialnej odeszła

śp. Maria Dobrowolska

Wieczne odpoczywanie racz Jej dać Panie...

TYDZIEŃ MIŁOSIERDZIA 11–18.04.2021

Tydzień Miłosierdzia, ma  przypomnieć wierzącym, że być 
miłosiernym jest naszą powinnością.

Postanówmy więc sobie, że w tym Tygodniu Miłosierdzia nie 
przeżyjemy ani jednego dnia bez drobnego chociażby gestu 
miłosierdzia, który często tak niewiele kosztuje. Jest taka piękna 
ewangeliczna zasada, zwana złotą: cokolwiek chcecie, aby wam 
ludzie czynili, wy im czyńcie.


