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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.
Chrystus przychodzi mimo zamkniętych z obawy drzwi. To znaczy: przychodzi wszędzie tam, gdzie się boimy, gdzie jesteśmy przerażeni,
schowani, gdzie nie wierzymy, że jeszcze może być dobrze. Nie przychodzi z wyrzutem, nie karci Apostołów za to zamknięcie – mówi po
prostu: weźmijcie Ducha. Wiemy, że Chrystus zmartwychwstał – ale przecież i my tak często siedzimy w duchowym zamknięciu. Dzisiejsza
Ewangelia przypomina: gdziekolwiek jesteś, Chrystus przychodzi do ciebie. Właśnie dziś pragnie przynieść ci pokój i umocnienie.
Dekalog - Przykazanie II

Dlaczego Bóg wyznał nam swoje imię?

1

Nie będziesz brał imienia Pana Boga swego nadaremno! To nie są żarty! „Syn Izraelitki zbluźnił przeciwko Imieniu i przeklął je.
Przyprowadzono go do Mojżesza. Matka jego nazywała się Szelomit, córka Dibriego z pokolenia Dana. Umieszczono go pod strażą, dopóki
sprawa nie będzie rozstrzygnięta przez usta Pana. Wtedy Pan powiedział do Mojżesza: Ktokolwiek przeklina Boga swego, będzie za to
odpowiadał. Ktokolwiek bluźni imieniu Pana, będzie ukarany śmiercią. I wyprowadzili go poza miasto i ukamienowali”
(por. Kpł 24, 11-16). A w innym miejscu Biblia mówi: „Każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony” (Rz 10,13).
To nie są żarty! Te dwa fragmenty, które podaje nam święta Księga Biblii mówią jasno, że sprawa imienia Bożego jest sprawą życia lub
śmierci. Dlatego poprośmy zawsze Ducha Świętego, byśmy nie zmarnowali szansy odkrycia na nowo wielkiego skarbu, jaki zawiera
II przykazanie Boże.
I to jest niesamowite. Boga, który jest niewidzialny, nie da się poznać twarzą w twarz, ten Bóg podaje ludziom swoje imię. Komu daje się
swoją wizytówkę? Pierwszej lepszej osobie? Komu daje się swoje zdjęcie? Pierwszej lepszej osobie? Komu się mówi: „Wiesz co, mów mi po
imieniu” komuś obcemu? Skoro Bóg dał nam imię, to znaczy, że Mu ogromnie zależy na tym, żebyśmy wiedzieli, jaki jest Jego adres. Skoro
Bóg dał nam imię, to znaczy, że ma do nas ogromne zaufanie, że my tego imienia nie wyszydzimy, nie zdeptamy, jak zdeptać można zdjęcie
osoby, do której miłości zabrakło paliwa. Skoro Bóg dał nam swoje imię, tzn. chce powiedzieć «Przejdźmy na „ty”», tzn. bądźmy bliżej
siebie. A teraz proszę sobie wyobrazić taką sytuację. W Krakowie zginęło dziecko. Ty masz je znaleźć. Ale nie wiesz, ani jak wygląda, ani jak
się nazywa. Jest jakaś szansa? Czy raczej będzie ciężko? Tak kochani. W obecnym czasie śmiało możemy powiedzieć, że Bóg nam zginął
z horyzontu naszego życia. Nikt z nas Go nie widział, posłuchajmy więc, żebyśmy nie chodzili całe życie po wielkim mieście ﬁlozoﬁi,
literatury, historii i religii, szukając nadaremno nieznanego Boga.
ks. Norbert Sarota

Z historii Święta Miłosierdzia Bożego
Święto Miłosierdzia Bożego
wpisał do kalendarza
liturgicznego najpierw kard.
Franciszek Macharski dla
archidiecezji krakowskiej
(1985), a potem niektórzy
biskupi polscy w swoich
diecezjach. Na prośbę
Episkopatu Polski, Ojciec
Święty Jan Paweł II w 1995
roku wprowadził to święto dla
wszystkich diecezji w Polsce.
W dniu kanonizacji Siostry
Faustyny 30 kwietnia 2000 roku
Papież ogłosił to święto dla
całego Kościoła.

Prorocy na kartach Biblii...
Jeremiasz żył w VII w. przed Chrystusem. Wywodził się z rodu kapłańskiego.
Mieszkał godzinę drogi od Jerozolimy. Kiedy Bóg go powołał, był jeszcze
młodzieńcem. Uważał, że nie jest gotowy do takiego zadania i nie widział siebie
w roli proroka. Jednak uległ Bożej woli. Pan powołał Jeremiasza, by nawoływał
mieszkańców Jerozolimy i innych miast Judei do nawrócenia. Zagroził, że
w przeciwnym razie te miasta czeka zagłada – zburzona zostanie świątynia,
a Izraelici wygnani. Nie słuchano proroka. Za propozycję poddania Jerozolimy
władcy Babilonu (co uznał za jedyną możliwość ocalenia miasta), został uznany za
zdrajcę i skazany na utopienie w błocie w cysternie miejskiej. Uratował go
cudzoziemiec. Zapowiedziana klęska wkrótce się zrealizowała – kraj został zdobyty
przez Babilończyków, a naród wzięty w niewolę. Nie było łatwo Jeremiaszowi
wypełniać zadanie powierzone przez Boga. Przepowiadał klęski, zniszczenie, nie
był więc lubiany, ani szczególnie popularny, nie chciano go słuchać. Bóg często
zapewniał go o swojej bliskości, co dodawało mu siły w wypełniania Jego woli.
Koniec życia Jeremiasza nie jest znany, proroctwa przetrwały.

Święty Jerzy, męczennik
Jerzy pochodził z Liddy (Azja Mniejsza). Zachowały się o nim nikłe
dane biograﬁczne, jednak są bardzo liczne i wczesne dowody kultu
Świętego. Jerzy jako ochotnik wstąpił do legionów rzymskich. Doszedł
do rangi wyższego oﬁcera. Podczas prześladowań za czasów
Dioklecjana jako chrześcijanin odmówił złożenia oﬁary bóstwom
rzymskim (ok. 305 n. e.). Rozdał wcześniej całą swą majętność ubogim.
W Diospolis (Palestyna) poddano go okrutnym i długim męczarniom.
Przybijano go do krzyża, torturowano na katowskim kole.
Okrucieństwo zastosowane wobec św. Jerzego musiało być wyjątkowe,
skoro wśród tak ogromnej liczby
męczenników, którzy wówczas zginęli za
wiarę, jemu nadano tytuł Wielkiego
Męczennika. Jego kult na Wschodzie był tak
popularny, że zajmował pierwsze miejsce
po Najświętszej Pannie Maryi i św. Michale.
Pod wezwaniem św. Jerzego powstało wiele
bractw rycerskich oraz zgromadzeń
zakonnych. Stał się patronem rycerzy,
żołnierzy, kawalerzystów a także rolników,
skautów i harcerzy. Jest orędownikiem
podczas epidemii, zwłaszcza trądu, oraz
w chorobach skóry. W ikonograﬁi Święty
ukazywany jest w krótkiej tunice jako rycerz
na koniu zabijający smoka.
INTENCJE MSZALNE
Poniedziałek – 20.04.2020
7:00 + Za śp. Matyldę Nogieć
18:00 + Za śp. Marcjannę i Piotra Dulów
Wtorek – 21.04.2020 – św. Anzelma, biskupa i doktora
Kościoła
18:00 + Za śp. Jana, Wandę, Jasia i Stanisława
Środa – 22.04.2020
7:00 + Za śp. Edwarda Zębalę
O błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej i Anioła
Stróża dla Szymona w 11. rocznicę urodzin
O zdrowie i potrzebne łaski dla Haliny
20:00 + Za śp. Artura Tuptę
+ Za śp. Leszka Babeckiego
+ Za śp. Wojciecha i Apolonię Bubka, córki: Zoﬁę
i Marię
Czwartek – 23.04.2020 – św. Wojciecha, biskupa i męczen nika, głównego patrona Polski
18:00 Za śp. Krystynę i Stefana Chwalik, Franciszka Kilmer
Piątek – 24.04.2020 – św. Jerzego, męczennika
7:00 + Za śp. Tadeusza Warchoła
+ Za śp. Helenę i Jerzego Siuszko, Helenę Pilch
18:00
i zmarłych z rodziny
Sobota – 25.04.2020 – św. Marka, ewangelisty
O błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski i opiekę
7:00 Matki Bożej dla Pana Kościelnego - Marka Bochenka
z racji imienin
Dziękczynna z prośbą o zdrowie, błogosławieństwo Boże
18:00 i opiekę Matki Bożej dla Danuty i Ryszarda
w 50. rocznicę ślubu
Niedziela – 26.04.2020
O błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla
7:00
Marii i Grzegorza
9:00 + Za śp. Ariadnę Kozłowską w 8. rocznicę śmierci
Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże
i potrzebne łaski w dorosłym życiu dla Edyty
10:30
w 18. rocznicę urodzin
+ Za śp. Aleksandra Jędryszka w 5. rocznicę śmierci
+ Za śp. Alfredę Kwiatkowską w 1. rocznicę śmierci,
12:00
Czesława Kwiatkowskiego i zmarłych z rodziny
Kwiatkowskich, Koźmińskich i Nicków
18:00 + Za śp. Zenona Górkę i zmarłych z rodziny

Świadkowie Bożego Miłosierdzia bł. ks. Michał Sopoćko
spowiednik św. siostry Faustyny
Urodził się 1 listopada 1888 r. w Nowosadach na Wileńszczyźnie,
zmarł w Białymstoku 15 lutego 1975 r. Wszechstronnie wykształcony
na wielu znanych uczelniach wyższych, przez całe życie związany był
z Wilnem.
Od 1932 r. posługiwał jako spowiednik sióstr ze Zgromadzenia
Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Wilnie, a rok później spotkał siostrę
Faustynę Kowalską. Siostra Faustyna odnalazłszy w ks. Sopoćce
światłego spowiednika i kierownika duchowego, zaczęła coraz częściej
przedstawiać mu swoje przeżycia związane z objawieniami
Miłosiernego Zbawiciela. Z powodu braku czasu polecił jej on opisywać
w zeszycie swe wewnętrzne doświadczenia, zaś w wolnych chwilach
przeglądał zapisane teksty. W ten sposób powstał duchowy Dzienniczek
św. siostry Faustyny.
Siostra Faustyna powołując się na objawienia, których doświadczała
informowała ks. Sopoćkę o poleceniach Pana Jezusa, jakimi były:
żądanie namalowania obrazu z wizerunkiem Najmiłosierniejszego
Zbawiciela, podjęcie starań o ustanowienie święta Miłosierdzia Bożego
w pierwszą niedzielę po Wielkanocy oraz powołanie nowego
zgromadzenia zakonnego. To on doprowadził do namalowania obrazu
Miłosiernego Chrystusa „Jezu ufam Tobie” według wskazówek siostry
Faustyny, jego publicznego wystawienia w Ostrej Bramie oraz
rozpowszechnienia broszur z jego reprodukcją. Założył również
zgromadzenie zakonne Sióstr Jezusa Miłosiernego (1941 r.).
Ksiądz Michał Sopoćko jest również autorem wielu publikacji
poświęconych dobroci Jezusa, w tym „Miłosierdzie Boga w dziełach
Jego”.

W Dniu św. Marka Ewangelisty,
życzymy

Panu Kościelnemu
Markowi Bochenkowi
zdrowia, błogosławieństwa Bożego
i opieki Matki Bożej Królowej Polski
na każdy dzień

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
II NIEDZIELA WIELKANOCNA –
MIŁOSIERDZIA BOŻEGO – 19.04.2020
Dziś przeżywamy Niedzielę Miłosierdzia Bożego rozpoczynającą
76. Tydzień Miłosierdzia. Koronka do Miłosierdzia Bożego dziś
po Mszy św. o godz. 18:00.
W środę o godz. 20:00 Msza św. zbiorowa i Nowenna do NMP
Królowej Polski (transmitowana).
Z kalendarza Liturgicznego: czwartek (23.04) – uroczystość
św. Wojciecha, biskupa i męczennika. Rozpoczyna się nowenna
przed uroczystością św. Stanisława, biskupa i męczennika;
sobota (25.04) – święto św. Marka Ewangelisty.
Na początku lutego br. przystąpiliśmy do renowacji Kaplicy
Miłosierdzia. Dzięki zaangażowaniu i hojności Paraﬁan pierwszy
etap prac jest na ukończeniu: wymienione zostały okna
i zamontowane niezwykle efektowne witraże,
zmodernizowaliśmy także system grzewczy kaplicy. Obecnie
musimy skupić się na instalacji oświetlenia, sﬁnalizowaniu
konserwacji obrazów i żyrandoli, malowaniu ścian i wykonaniu
niezbędnych mebli.
Odnowienie naszej kaplicy to wotum wdzięczności za dar
Jana Pawła II w 100-lecie Jego urodzin, ale zważywszy na obecny
czas zmagania się z epidemią, będzie też wyrazem zawierzenia
naszego życia i życia naszych rodzin Bożemu Miłosierdziu.
Serdeczne Bóg zapłać Wszystkim, którzy wspomagają naszą
wspólnotę swą modlitwą, pracą i datkami pieniężnymi.
Pełna treść ogłoszeń na stronie www.paraﬁamichalowice.pl

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

