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Słowa Ewangelii według świętego Jana (J 20,19-31)
Było to wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia. Tam, gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed
Żydami. Jezus wszedł, 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 nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie
uwierzę”. A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo
drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: „Pokój wam!”. Następnie rzekł do Tomasza: „Podnieś tutaj swój palec i zobacz
moje ręce. Podnieś rękę i włóż ją do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym”. Tomasz Mu odpowiedział: „Pan
mój i Bóg mój!”. Powiedział mu Jezus: „Uwierzyłeś, bo 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.
Posyłam was i daję wam pokój. Kiedy spotkamy kogoś, kto ma pokój w sercu, od razu to widać. Mogłoby się wydawać, że ma łatwe,
wygodnie życie. Jak przyjrzymy się bliżej, to się okazuje, że został posłany do tak trudnych rzeczy, że zmartwieniami i ilością pracy dałoby się
obdzielić paru ludzi. Na pytanie skąd bierze siłę i optymizm można od niego usłyszeć, że zadania dostajemy “na miarę”- skoro dostał takie to
dostanie też wszystko, żeby sobie z nim dać radę. Podejmowanie się z ufnością tego, do czego jesteś posłany, potraﬁ zaowocować
prawdziwym pokojem.
Niedzielne rozważania...

Moc Chrystusowego Krzyża

Ile zła, niesprawiedliwości, wszelakiego cierpienia doświadczają ludzie naprawdę dobrzy i niewinni! Dlaczego Bóg dopuszcza na
człowieka tak trudne, a często niemal nie do zniesienia próby? Jak je pogodzić z Bożą miłością i Jego ojcowską dobrocią? To nie Bóg
jest sprawcą zła, On tylko zezwala na cierpienia poszczególnych ludzi, a nawet całych społeczności. Każde bolesne doświadczenie, jeśli
jest przyjęte bez buntu i dobrze wykorzystane, będzie dla człowieka najlepszą szansą do zahartowania ducha i do pogłębienia swej
dojrzałości. Miarą rozwoju człowieka są przecież pokonywane przez niego przeszkody i trudności. Cierpienie jest jednak przede
wszystkim próbą wiary. W nim człowiek najjaśniej dostrzega swoją niewystarczalność. Zwycięsko z tej próby może wyjść tylko ten,
kto w samotności swego bolesnego doświadczenia potraﬁ skierować wzrok i serce tam, skąd może przyjść pomoc i obrona.
Kiedy zbuntowani na pustyni Żydzi, śmiertelnie doświadczeni wężowym jadem, spojrzeli na miedzianego węża na palu,
odzyskiwali życie i zdrowie. Ten wąż na palu był tylko znakiem Chrystusa wywyższonego na krzyżu. Kiedy więc przychodzą bolesne
dni, zamiast się buntować, trzeba z wiarą spojrzeć na Krzyż, w nim szukać nadziei na ocalenie, na zwycięstwo dobra nad złem. Bóg
posłał swojego Syna nie po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony (J 3, 17). Narzędziem i znakiem tego
zbawienia jest Krzyż – Chrystusowy i nasz, jeśli tylko jest połączony z Jezusowym Krzyżem.
ks. Norbert Sarota

Uroczystość NMP Królowej Polski
Kult Matki Najświętszej
w Polsce był bardzo powszechny,
o czym świadczy chociażby jeden
z najstarszych pomników
literatury polskiej Bogarodzica.
Szczególnym dowodem
opieki Maryi nad narodem
polskim była cudowna obrona
Jasnej Góry przed Szwedami.
W związku z tym wydarzeniem
król Jan Kazimierz 1 kwietnia 1656 roku w katedrze lwowskiej,
oddał kraj pod opiekę Matki Najświętszej, określając ją Królowa
Korony Polskiej. Papież Pius XI w 1923 roku na prośbę
biskupów polskich ustalił święto Królowej Polski na dzień
3 maja. Dzień ten wybrano ze względu na pamiątkę ogłoszenia
Konstytucji 3 maja.
Papież Jan XXIII ogłosił NMP Królową Polski, główną
patronką kraju, obok świętych Wojciecha i Stanisława. W 1969
roku reforma liturgiczna podniosła rangę tego święta do
uroczystości.
Źródło: Rytuał domowy, red. ks. R. Nowacki

Święty Florian
Florian z Lauriacum – ur. ok. 250 roku
w Zeiselmauer (Dolna Austria). W młodym
wieku został dowó dcą wojsk rzymskich.
Podczas prześ ladowania chrześ cijan przez
Dioklecjana został aresztowany wraz z 40
ż ołnierzami i przymuszony do złoż enia o iary
b o g o m . Wo b e c s t a n o w c z e j o d m o w y
wychłostano go i poddano torturom. Kazano go
biczować , potem szarpać jego ciało ż elaznymi
hakami, wreszcie uwiązano kamień u jego szyi
i zatopiono w rzece Enns 4 maja 304 roku. Jego
ciało odnalazła Waleria i ze czcią je pochowała. Nad jego grobem
wystawiono z czasem klasztor i koś ció ł benedyktynó w. W roku 1184 na
proś bę księcia Kazimierza Sprawiedliwego, syna Bolesława
Krzywoustego, Krakó w otrzymał znaczną częś ć relikwii ś w. Floriana.
Ku ich czci wystawiono w dzielnicy miasta, zwanej Kleparzem, okazałą
ś wiątynię. Kiedy w 1528 r. poż ar strawił tę częś ć Krakowa, ocalała
jedynie ta ś wiątynia. Odtąd zaczęto ś w. Floriana czcić w całej Polsce jako
patrona od klęsk poż aru, powodzi i sztormó w. Florian jest patronem
hutnikó w, straż akó w i kominiarzy, a takż e garncarzy i piekarzy.

INTENCJE MSZALNE
Poniedziałek – 29.04.2019 – św. Katarzyny Sieneńskiej, patronki
Europy
+ Za śp. Jana Bugajskiego, Helenę Bugajską w rocznicę
18:00
śmierci, Janinę Pietrzyk i zmarłych z rodziny
Wtorek – 30.04.2019
Dziękczynna z prośbą o zdrowie, potrzebne łaski
18:00 i błogosławieństwo Boże dla Roberta Walaszka i jego
rodziny oraz dla Katarzyny i Marcina w 1. rocznicę ślubu
Środa – 01.05.2019 – św. Józefa, rzemieślnika
7:00 + Za śp. Gabriela Miernika
O dary Ducha św. i zdanie egzaminów maturalnych dla
wnuka Dawida
O szczęśliwe zdanie egzaminów maturalnych dla Natalii
i błogosławieństwo Boże dla Marii i Mateusza
O zdrowie i potrzebne łaski dla Haliny
20:00
+ Za śp. Andrzeja Kuklę
+ Za śp. Jadwigę Tochowicz i Wojciecha Sulawa
+ Za śp. Zoﬁę Obrusik (greg. 1)
+ Za śp. Eugeniusza Kopeć w 12. rocznicę śmierci
i zmarłych z rodziny
Czwartek – 02.05.2019
+ Za śp. Kazimierę Zawalską
18:00
+ Za śp. Zoﬁę Obrusik (greg. 2)
Piątek – 03.05.2019 – Uroczystość NMP Królowej Polski,
głównej patronki Polski
– Odpust w paraﬁi w Michałowicach
7:00 + Za śp. Zoﬁę Obrusik (greg. 3)
9:00 + Za śp. Mariannę i Franciszka Kopeć
+ Za śp. Mariannę Brożek w 3. rocznicę śmierci oraz męża
10:30
Józefa
W intencji wszystkich paraﬁan
12:00 + Za śp. Edwarda Sobczyka w 28. rocznicę śmierci,
Leokadię Sobczyk i Marcina Kurowskiego
18:00 + Za śp. Krzysztofa Gurbiel w 11. rocznicę śmierci
Sobota – 04.05.2019 – św. Floriana, męczennika
7:00 + Za śp. Zoﬁę Obrusik (greg. 4)
Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże i potrzebne
łaski dla Alberta i Elżbiety Dąbrowskich w 9. rocznicę
18:00
ślubu oraz opiekę Matki Bożej i Aniołów Stróżów dla Laury
i Roberta
+ Za śp. Stanisławę i Piotra oraz ich córkę Zoﬁę
3. Niedziela Wielkanocna – 05.05.2019
7:00 + Za śp. Zoﬁę Obrusik (greg. 5)
O błogosławieństwo Boże i dary Ducha św. dla Anety na
9:00
czas egzaminów maturalnych
+ Za śp. Franciszka Kilmer w 3. rocznicę śmierci, Stefana
10:30
Chwalik, Anielę i Michała Fus
12:00 W intencji dzieci w dzień I Komunii św.
18:00 + Za śp. Julię w 3. rocznicę śmierci, Józefa i Marka Wójcik

Więcej zdjęć z Triduum Paschalnego i Rezurekcji na stronie
WWW paraﬁi w zakładce „Galeria”.

Niedziela Miłosierdzia Bożego
Niedzielę Miłosierdzia Boż ego wprowadził Ojciec Swięty Jan
Paweł II. W 1995 roku ogłosił to ś więto dla wszystkich diecezji
w Polsce, zaś w dniu kanonizacji Siostry Faustyny 30 kwietnia
2000 roku dla całego Koś cioła.
Inspiracją dla ustanowienia tego ś więta było pragnienie Jezusa,
przekazane przez Siostrę Faustynę. Pan Jezus powiedział do niej:
„Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem
Miłosierdzia. (…) W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia
Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła
miłosierdzia Mojego. Która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii
świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym
otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski.”.
Tej prostej, ale bezgranicznie ufającej Bogu dziewczynie, Pan
Jezus powierzył wielką misję: „Wysyłam ciebie do całej ludzkości
z Moim miłosierdziem. Nie chcę karać zbolałej ludzkości, ale pragnę
ją uleczyć przytulając (…) do swojego miłosiernego serca (…). Jesteś
sekretarką Mojego miłosierdzia; wybrałem cię na ten urząd w tym i
przyszłym życiu, abyś dawała duszom poznać Moje wielkie
miłosierdzie.”.
Dzienniczek ś w. Siostry Faustyny Kowalskiej powstał w latach
1934-1938.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
II Niedziela Wielkanocna – 28.04.2019
Dziś przeżywamy Niedzielę Miłosierdzia Bożego. Koronka do
Miłosierdzia Bożego dziś po Mszy św. o godz. 18:00.
W środę (01.05) rozpocznie się miesiąc maj w szczególny sposób
poświęcony Matce Bożej. Codzienne nabożeństwa majowe po
Mszy św. o godz. 18:00. Pierwsze nabożeństwo majowe we wtorek
(30.04) po Mszy św. o godz. 18:00.
W piątek, 3 maja będziemy przeżywać Uroczystość Najświętszej
Maryi Panny Królowej Polski, głównej patronki naszej
Ojczyzny. To Dzień odpustu w naszej paraﬁi i I piątek miesiąca.
Msze św. w tym dniu w naszym kościele o godz. 7:00, 9:00, 10:30,
12:00 – suma odpustowa i o godz. 18:00. Możliwość skorzystania
z sakramentu pokuty i pojednania przed odpustem i I piątkiem
miesiąca w środę (01.05) od 18:30 do 20:00.
W tym tygodniu pierwsza sobota miesiąca. Odwiedziny chorych
z sakramentami świętymi w sobotę (04.05) od ok. godz. 8:00.
Nabożeństwo Pierwszych Sobót Miesiąca i zmianka tajemnic
różańcowych w sobotę (04.05) o godz. 17:00.
Uroczystość I Komunii św. w naszej paraﬁi będzie w niedzielę
(05.05), podczas Mszy św. o godz. 12:00.
Spotkania liturgiczne w tym tygodniu dla dzieci z kl. III
przygotowujących się do I Komunii św.: we wtorek (30.04)
o godz. 16:45, a w środę (01.05) i czwartek (02.05) o godz. 16:30
w kościele. Spowiedź św. dla dzieci z klas III i rodziców w sobotę
(04.05) od godz. 10:00 do 11:00.
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

