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Słowa Ewangelii według świętego Jana (J 10,11-18) 

Jezus powiedział: 
„Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, do 
którego owce nie należą, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza. Najemnik 
ucieka dlatego, że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie 
znają, podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca. Życie moje oddaję za owce. Mam także inne owce, które nie są z tej 
owczarni. I te muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna owczarnia i jeden pasterz. Dlatego miłuje 
Mnie Ojciec, bo Ja życie moje oddaję, aby je potem znów odzyskać. Nikt mi go nie zabiera, lecz Ja od siebie je oddaję. Mam 
moc je oddać i mam moc je znów odzyskać. Taki nakaz otrzymałem od mojego Ojca”.   

„One idą za Mną” – mówi Jezus o swoich owcach. A ja, za kim idę w moim życiu? Nieraz pewnie za tym, co modne, przyjemne, opłacalne. 
Idziemy za głosem znanych ludzi, polityków, mediów, rozmaitych doradców, którzy mówią, jak to zrobić, by było szybko, wygodnie, 
niedrogo…  Jezus to Dobry Pasterz – czytamy w Ewangelii. Ale czy to jest nasze osobiste doświadczenie? Skąd mam wiedzieć, jakim jest 
Pasterzem, jeśli nie idę za nim dłużej niż kilka dni, nie odchodząc nigdzie na bok? Spróbujmy w najbliższym czasie pójść za Nim, ale tak 
naprawdę, z zaangażowaniem i przekonaniem. Mogą się wydarzyć wielkie rzeczy.

23 kwietnia - Uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika,
głównego patrona Polski

Urodził się około 956 roku czeskich Lubicach. W 972 roku został wysłany pod 
opiekę św. Adalberta - arcybiskupa w Magdeburgu. W 981 roku przyjął święcenia 
kapłańskie w Pradze. W 983 roku został biskupem. Był pierwszym biskupem 
czeskim w Czechach. W 990 roku złożył profesję zakonną u benedyktynów 
w Rzymie. W 996 roku udał się do Polski z postanowieniem oddania się pracy 
misyjnej wśród pogan. Podczas wyprawy na Warmię dotarł do miejscowości Truso 
w okolicy Elbląga i tam został zabity przez Prusów w 997 roku.

Kanonizacji Wojciecha w 999 roku dokonał papież Sylwester II.
W naszym kościele witraż przedstawiający św. Wojciecha umieszczony jest 

w prezbiterium na ścianie za ołtarzem głównym (trzeci od lewej). Na witrażu 
znajduje się napis OFIAROWAŁY	 RODZINY	 IRENA	 i	 JAN	 BUGAJSCY,	 TERESA	
i	JÓZEF	BARTUŚ,	ZOFIA	i	ANTONI	PATECCY.
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Z okazji imienin
życzymy naszemu kościelnemu

Panu Markowi Bochenkowi

zdrowia i sił w realizacji planów,
pogody ducha, a przede wszystkim

łask i darów od Pana Jezusa

Księża i parafianie

Kościelny - ważna funkcja w kościele

Kościelny przynależy do służby porządkowej w kościele. Jego funkcją jest 
przygotowanie miejsca zgromadzenia liturgicznego i czuwanie nad właściwym 
sprawowaniem liturgii.

Posługa kościelnego wywodzi się już z czasów kościoła starożytnego. W ciągu 
wieków zmieniała się jego nazwa i zakres wykonywania obowiązków. W Rzymie od III 
wieku nazywany był ostiariuszem (łac. ostrium – drzwi, wejście), gdyż w czasie 
prześladowań jego główną rolą było pilnowanie wejścia do kościoła i ochrona 
znajdujących się w nim wiernych. Po pewnym czasie ostiariat stał się jednym z etapów 
na drodze kapłaństwa. Wtedy pojawiły się inne określenia na osoby odpowiedzialne za 
przygotowanie i sprawowanie obrzędów liturgicznych: zakrystian (sacristans, łac. 
sacer – święty), mansjonariusz (łac. mansio – mieszkanie przy kościele), a także 
kustosz (łac. custos – stróż). 

W średniowieczu przy kościołach istniały grupy zakrystianów, którzy chronili 
przed zniszczeniem i kradzieżą cały sprzęt liturgiczny.

Głównym zadaniem kościelnego dzisiaj jest przygotowanie liturgii, otwieranie 
i zamykanie kościoła, troska o szaty, księgi, naczynia, świece i inne sprzęty liturgiczne, 
przygotowanie obrzędów liturgicznych, dekoracji związanych z uroczystościami 
parafialnymi, dzwonienie, a także obsługa i konserwacja różnych technicznych 
urządzeń służących sprawowaniu liturgii.

Święty Marek zostawił w swojej Ewangelii zwięzły opis życia i nauczania Pana 
Jezusa. Napisał ją przed 62 rokiem, w którym ukazała się Ewangelia według św. 
Łukasza. Święty Marek doskonale znał języki aramejski i grecki. Ewangelię 
pisał zapewne w Rzymie i nie dla Żydów, o czym świadczą jego tłumaczenia 
słów aramejskich na język grecki oraz zwyczajów żydowskich. 

Święty Marek jest patronem pisarzy, notariuszy, murarzy, koszykarzy i szklarzy. Jest 
patronem Wenecji, Bergamo oraz Albanii.

Przyzywany jest także podczas siewów wiosennych oraz w sprawach pogody.



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 IV Niedzielę Wielkanocy – 22.04.2018

Dzisiejszą niedzielę przeżywamy w Kościele jako Światowy 
Dzień Modlitw o Powołania. Ciągle musimy prosić Jezusa Chrystusa 
– Dobrego Pasterza, aby nigdy nie zabrakło nowych pracowników 
w Bożej winnicy. Musimy modlić się o dobre i liczne powołania 
kapłańskie i zakonne, o ludzi gotowych do podjęcia zadań przemiany 
serc innych, podjęcia trudnych wyzwań współczesnego świata. 
Podczas tego tygodnia szczególnie będziemy prosić o nowe powołania 
kapłańskie i zakonne.

W środę (25.04) o godz. 20:00 Msza św. zbiorowa i adoracja 
Najświętszego Sakramentu oraz Nowenna do NMP Królowej Polski 
i Apel Jasnogórski. W czasie tego nabożeństwa przeżywać będziemy 
też „Jubileuszową nowennę”, w której podziękujemy Panu Bogu za 
odzyskaną niepodległość przez naszą Ojczyznę w roku 1918 oraz 
modlić się o błogosławieństwo dla niej dzisiaj. Do takiej modlitwy 
w intencji naszej Ojczyzny, wezwał nas arcybiskup metropolita 
krakowski Marek Jędraszewski. Co miesiąc (w ostatnią środę 
miesiąca) gromadzimy się na Mszy św. o godz. 20:00, aby polecać za 
wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski 
wszystkie sprawy Polaków i nasze osobiste intencje.

3 maja w Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej 
Polski, będziemy przeżywać odpust w naszej parafii. Suma 
odpustowa będzie o godz. 11:30.

Uroczystość I Komunii Świętej w naszej parafii będzie 6 maja 
2018 r. na Mszy św. o godz. 11:00.

Spotkania w tym tygodniu dzieci z klas III przygotowujących 
się do I Komunii Świętej będą we wtorek (24.04), w środę (25.04) 
i piątek (27.04) o godz. 16:30 w kościele.

Spotkanie kandydatów do bierzmowania z kl. III gimnazjum 
będzie w piątek (27.04) po Mszy św. o godz. 18:00 w kościele.

Pełna treść ogłoszeń na stronie .www.parafiamichalowice.pl

Z naszej wspólnoty parafialnej odeszła

ś.p. Pelagia Stefańska

Wieczne odpoczywanie racz Jej dać Panie...

Pierwsze polskie pieśni wielkanocne

Ś redn iow iecze  l ubow a ło  s i ę  w  ud rama tyzow anych 
uroczystościach liturgicznych i to w nich leży źródło wielu pieśni 
kościelnych. Wzmianka o zwyczaju procesji rezurekcyjnych pojawiła 
się już w zapisach z X wieku. Popularyzatorami tej tradycji byli na 
ziemiach polskich tzw. miechowici, czyli bożogrobcy z Miechowa. 
W opisie procesji z XIV wieku wspomniane są trzy pieśni, 
wykonywane w formie dialogu między kapłanami a ludem. Znana do 
dziś Chrystus zmartwychwstał jest to przetłumaczona z łaciny, 
najstarsza polska pieśń wielkanocna i zarazem najdawniejsza polska 
pieśń kościelna. Co ciekawe, fragment niemieckiego tłumaczenia 
utworu stanowił hymn zakonu krzyżackiego – krzyżacy śpiewali go 
z pewnością chociażby przed bitwą pod Grunwaldem. Przez Twe 
święte zmartwychwstanie uważa się za najstarszą oryginalnie polską 
pieśń wielkanocną. Dziś pozostał po niej trzywersowy fragment 
włączony do utworu Nie zna śmierci Pan żywota. Trzecia z pieśni 
wymienionych w opisie uroczystości rezurekcyjnej to Wstał 
z martwych krol nasz. Utwór stanowił kolejne (od 3. do 6.) zwrotki 
Bogurodzicy. Dziś jest niemal zupełnie nieznany.

CZY WIECIE ŻE...?

Dzień Modlitw o Powołania do stanu kapłańskiego i życia 
zakonnego, obchodzony co roku w IV Niedzielę Wielkanocną, to 
inicjatywa papieża Pawła VI. Po raz pierwszy odbył się 12 kwietnia 
1964 roku. 

W 2018 roku Dzień Modlitw o Powołania odbywa się po raz 
pięćdziesiąty piąty - tym razem pod hasłem „Słuchać, rozeznawać, 
żyć powołaniem Pana”.

Modlitwa św. Jana Pawła II o powołania

Święta Rodzino z Nazaretu, wspólnoto miłości Jezusa, Maryi 
i Józefa, wzorze i ideale każdej rodziny chrześcijańskiej - Tobie 
zawierzamy nasze rodziny. Otwieraj serca rodzinnych wspólnot na 
wiarę, na przyjęcie słowa Bożego, na chrześcijańskie świadectwo, aby 
stawały się źródłem nowych i świętych powołań. Oświecaj umysły 
rodziców, aby otaczając swoje dzieci troskliwą opieką i mądrą miłością 
umieli prowadzić je nieomylnie ku dobrom duchowym i wiecznym. 
Kształtuj w duszach ludzi młodych prawe sumienie i wolną wolę, aby 
wzrastając w mądrości, latach i łasce umieli wielkodusznie przyjąć dar 
Bożego powołania. Spraw, abyśmy kontemplując i naśladując Twoją 
wytrwałą modlitwę, wielkoduszne posłuszeństwo, z godnością 
przeżywane ubóstwo i dziewiczą czystość, uczyli się wypełniać wolę 
Bożą i wspomagać z subtelną rozwagą tych spośród nas, którzy zostali 
powołani do bardziej radykalnego naśladowania Pana Jezusa, który za 
nas wydał samego siebie. Amen.

Miłość i pokora są to dwa skrzydła, konieczne do lotu w krainę 
życia wiecznego.

Doskonałość nie polega na umartwianiu i zabijaniu ciała, lecz na 
zabiciu woli własnej i przewrotnej.

Służba nie jest wstydem, ponieważ służyć Bogu nie oznacza być 
poddanym, lecz panować.

św. Katarzyna ze Sieny

INTENCJE MSZALNE 
 

Poniedziałek – 23.04.2018 – Uroczystość św. Wojciecha, 
biskupa o męczennika 

 7:00 + Krystynę Depta 

 18:00 
O zdrowie,  szczęśliwy przebieg operacji i powrót do 
zdrowia dla Bogdana 

Wtorek – 24.04.2018 – św. Fidelisa z Sigmaringen, św. Jerzego 
 18:00 + Helenę Bugajską 
Środa – 25.04.2018 – św. Marka Ewangelisty 
 7:00 + Ryszarda Michulec 

 20:00 

W intencji naszej Ojczyzny 
O błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla Pana 

Kościelnego od parafian w dniu imienin 

O zdrowie i potrzebne łaski dla Haliny 

+ Bronisławę w rocznicę śmierci i Antoniego Nogieć, 
Konstantego i Katarzynę Nogieć 

Czwartek – 26.04.2018  
 18:00 + Anetę Dadok-Grabską w 1. rocznicę śmierci 
Piątek – 27.04.2018  
 7:00 + Mariana Olech 
 18:00 + Irenę w 1. miesiącu po śmierci 
Sobota – 28.04.2018 – św. Piotra Chanela, prezbitera i męczen-

nika, św. Ludwika Marii Grignion de 
Montfort, prezbitera 

 7:00 + Eugeniusza Nogieć 

 18:00 
Dziękczynna z prośbą o zdrowie, błogosławieństwo Boże 
i opiekę Matki Bożej dla Beaty w 40. rocznicę urodzin 

Niedziela – 29.04.2018 – św. Katarzyny Sieneńskiej, dziewicy, 
dzień męczeństwa duchowieństwa 
polskiego w czasie II wojny światowej 

 7:00 + Tadeusza i Janinę Głuszczyk 
 9:00 + Ariadnę Kozłowską 

 11:00 
+ Lucjana, Janinę i Tomasza Bubka, Helenę i Tadeusza 

Walczak 

 17:00 
Dziękczynna z prośbą o zdrowie, błogosławieństwo Boże 
i opiekę Matki Bożej dla Zofii i Wiesława Langner w 40. 
rocznicę ślubu 

 


