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Z Ewangelii według świętego Łukasza (Łk 24, 13-35) 

W pierwszy dzień tygodnia dwaj uczniowie Jezusa byli w drodze do wsi, zwanej Emaus, oddalonej o sześćdziesiąt stadiów 
od Jeruzalem. Rozmawiali oni z sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali z sobą, sam 
Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Lecz oczy ich były jakby przesłonięte, tak że Go nie poznali. On zaś ich zapytał: «Cóż to za 
rozmowy prowadzicie z sobą w drodze?» Zatrzymali się smutni. A jeden z nich, imieniem Kleofas, odpowiedział Mu: «Ty 
jesteś chyba jedynym z przebywających w Jerozolimie, który nie wie, co się tam w tych dniach stało». Zapytał ich: «Cóż 
takiego?» Odpowiedzieli Mu: «To, co się stało z Jezusem Nazarejczykiem, który był prorokiem potężnym w czynie i słowie 
wobec Boga i całego ludu; jak arcykapłani i nasi przywódcy wydali Go na śmierć i ukrzyżowali. A my spodziewaliśmy się, że 
On właśnie miał wyzwolić Izraela. Ale po tym wszystkim dziś już trzeci dzień, jak się to stało. Nadto, jeszcze niektóre 
z naszych kobiet przeraziły nas: były rano u grobu, a nie znalazłszy Jego ciała, wróciły i opowiedziały, że miały widzenie 
aniołów, którzy zapewniają, iż On żyje. Poszli niektórzy z naszych do grobu i zastali wszystko tak, jak kobiety opowiadały, 
ale Jego nie widzieli». Na to On rzekł do nich: «O, nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co 
powiedzieli prorocy! Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swej chwały?» I zaczynając od Mojżesza, poprzez 
wszystkich proroków, wykładał im, co we wszystkich Pismach odnosiło się do Niego. Tak przybliżyli się do wsi, do której 
zdążali, a On okazywał, jakby miał iść dalej. Lecz przymusili Go, mówiąc: «Zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień 
się już nachylił». Wszedł więc, aby zostać wraz z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił 
błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy otworzyły się im oczy i poznali Go, lecz On zniknął im z oczu. I mówili 
między sobą: «Czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał?» W tej samej godzinie 
zabrali się i wrócili do Jeruzalem. Tam zastali zebranych Jedenastu, a z nimi innych, którzy im oznajmili: «Pan rzeczywiście 
zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi». Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak Go poznali przy łamaniu 
chleba.

Na co dzień spotykamy ludzi, którzy nie rozumieją rzeczy dla nas oczywistych. Możemy się na nich oburzać, (nawet nieświadomie) 
stawiać się wyżej tylko dlatego, że w jakiejś sprawie mamy większe rozeznanie. Możemy też, jeśli to tylko możliwe, wszystko cierpliwie 
wyjaśniać. Nierzadko wymaga to nie jednorazowej rozmowy, ale towarzyszenia komuś w dłuższej drodze. 

Kto dzisiaj potrzebuje mojego zainteresowania i czasu? 

Jakie jest imię Boga?

Biblia mówi: Imię Boga jest – Wszechmocny – tzn. nie ty, nie rząd, nie partia, nie pieniądz, ale Bóg może wszystko. Czy wierzysz w to?
Biblia mówi: Imię Boga jest – Jestem, który jestem – powiedział to Mojżeszowi. Jestem, który jestem, to jest moje imię i moje zawołanie 

na najdalsze pokolenia. To znaczy – Bóg zawsze jest przy tobie, bliżej niż osoba, która teraz stoi czy siedzi obok ciebie. Nawet gdy śmierć, gdy 
choroba, gdy wypadek, gdy grzech. Choćby matka opuściła swoje dziecko, ja cię nie opuszczę – jestem, który jestem.  Czy wierzysz w to?

Biblia mówi: Imię Boga jest – Pan – tzn. On decyduje i rządzi światem. Co ja się mam martwić o moich uczniów, że są tacy a nie inni, 
o siebie, że jestem taki a nie inny, o rząd, że jest taki a nie inny. Sługa robi to, co ma zrobić, o resztę martwi się Pan. Czy wierzysz w to?

Biblia mówi: Imię Boga jest – Ojciec – Abba. Czyż nie chcesz wierzyć w takiego Boga, który jest tak serdeczny i ciepły jak tatuś. Czyż nie 
jest to piękne zwłaszcza dla tych, którzy w swoim ziemskim ojcu nigdy nie mogli dostrzec cienia serdeczności i miłości? Czy wierzysz w to?

Biblia mówi: Imię Boga jest – Jezus – tzn. Bóg jest zbawieniem. Od lęku, od agresji, od kłótni, od narzekania, od załamania, od grzechu. 
Kto zbawi? Czyli – kto wyzwoli – Jezus. Czy wierzysz w to?

Biblia mówi: Imię Boga jest – Chrystus – tzn. namaszczony, poświęcony – jedyny, który ma przyjść. Nie łudźmy się. Wierzymy mocno 
i to papież podkreślał na spotkaniach z przedstawicielami innych religii, że tylko Jezus jest prawdziwą drogą do Boga. Nie Budda, nie 
Mahomet, nie Hare Kriszna – Jezus - Czy wierzysz w to? 

ks. Norbert Sarota
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Dekalog - Przykazanie II

W „Kodeksie Prawa Kanonicznego” oraz „Ogólnych normach 
roku liturgicznego” i kalendarzu liturgicznym Kościoła Katolickiego 
określono 3 stopnie pierwszeństwa dni liturgicznych. 

Stopień I (najwyższy) ujmuje: 
1. Paschalne Triduum Męki i Zmartwychwstania Pańskiego.
2. Narodzenie Pańskie, Objawienie, Wniebowstąpienie 

i Zesłanie Ducha Świętego,Niedziele Adwentu, Wielkiego 
Postu, Okresu Wielkanocnego, Środa Popielcowa, Dni 
Wielkiego Tygodnia od poniedziałku do czwartku, Dni 
w Oktawie Wielkanocy.

3. Uroczystości Pańskie, Najświętszej Maryi Panny oraz 
świętych umieszczone w kalendarzu ogólnym, 
Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych.

4. Uroczystości własne (Uroczystości: głównego patrona 
miejscowości, poświęcenia kościoła własnego i rocznica 
poświęcenia, tytułu kościoła własnego, tytułu lub 
założyciela, albo głównego patrona zakonu lub 
zgromadzenia).

W obecnym, 2020 roku, w dniu 3 maja przypada IV Niedziela 
Okresu Wielkanocnego (stopień I, punkt 2), dlatego Uroczystość 
NMP Królowej Polski (stopień I, punkt 3) została przeniesiona na 
dzień 2 maja (sobota). Oznacza to także, przeniesienie na dzień 2 maja 
uroczystości odpustowych w naszej parafii. 

Następne przypadki przeniesienia uroczystości odpustowych na 
inny, niż 3 maja, dzień będą w 2026 i 2037 roku.

Dlaczego w tym roku Uroczystość NMP Królowej Polski jest 2 maja?

2 maja - Uroczystość NMP Królowej Polski



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

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).

Z naszej wspólnoty parafialnej odeszła

śp. Zenobia Jaskółka

Wieczne odpoczywanie racz Jej dać Panie...

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
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W obecnym, 2020 roku, w dniu 3 maja przypada IV Niedziela Okresu 
Wielkanocnego, dlatego Uroczystość NMP Królowej Polski  
została przeniesiona na dzień 2 maja (sobota). Oznacza to także, 
przeniesienie na dzień 2 maja uroczystości odpustowych 
w naszej parafii.

 Spowiedź przed odpustem – od 27 kwietnia: poniedziałek, wtorek, 
czwartek, piątek od godz. 17:00 do 18:00; środa: od godz. 19:00 
do 20:00.

Nabożeństwo Majowe od 30.04 przez cały maj będzie o godz. 17:30.
Z racji odpustu parafialnego, w sobotę 2 maja nie będzie odwiedzin 

chorych.
W związku ze złagodzeniem obostrzeń epidemiologicznych, na mszach 

świętych w kościele może uczestniczyć 1 osoba na 15 m². W tej 
sytuacji w naszej świątyni na każdej Mszy św. może przebywać 
maksymalnie 21 osób. Wszyscy muszą mieć założone maseczki.   
Służby sanitarne ostrzegają, że przekroczenie limitu osób grozi 
bardzo wysokimi karami pieniężnymi. Można natomiast 
uczestniczyć w nabożeństwie, przebywając przed budynkiem 
kościoła,  z zachowaniem  bezpiecznej odległości 2m od innych 
osób. 

Msze święte w dzień odpustu – według porządku niedzielnego – 
o godz. 7:00, 9:00, 10:30, 12:00 – Msza św. odpustowa, 18:00.

Msza św. odpustowa (sobota), o godz. 12:00 i Msza św. niedzielna 
o godz. 10:30 będą transmitowane.

Osoby, które uczestniczyły duchowo w Mszach św. transmitowa-
nych za pośrednictwem internetu, telewizji czy radia, mogą 
przyjąć Komunię Świętą  w uroczystość odpustową oraz w każdą 
niedzielę w naszym kościele .o godz.  13:00, 13:15 oraz 13:30

Pełna treść ogłoszeń na stronie .www.parafiamichalowice.pl

Jasnogórskie	Śluby	Narodu	Polskiego

To modlitwa w formie ślubów złożonych Najświętszej Maryi 
Pannie, Królowej Polski. Tekst został napisany przez kardynała 
Stefana Wyszyńskiego, prymasa Polski, podczas jego internowania 
w klasztorze franciszkanów w Prudniku i klasztorze sióstr 
nazaretanek w Komańczy. 

Jasnogórskie Śluby Narodu zostały uroczyście złożone 26 
sierpnia 1956 r. na Jasnej Górze przy udziale około miliona wiernych. 
Rotę Ślubów odczytał bp Michał Klepacz, pełniący obowiązki 
przewodniczącego Episkopatu Polski. Na fotelu przeznaczonym dla 
prymasa Polski leżały biało-czerwone kwiaty. Kardynał Wyszyński 
składał Śluby w miejscu swojego odosobnienia w Komańczy 
w łączności z Jasną Górą. 

Śluby Jasnogórskie powstały w trzechsetlecie Ślubów 
Lwowskich, które złożył król Jan II Kazimierz Waza w dniu 
1 kwietnia 1656 r. w katedrze Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 
Panny we Lwowie.  Mszę świętą odprawił wówczas  nuncjusz  Pietro 
Vidoni przed obrazem Matki Bożej Łaskawej. Autorem tekstu 
ślubów lwowskich króla Jana Kazimierza był św. Andrzej Bobola.

INTENCJE MSZALNE 
 

Poniedziałek – 27.04.2020  
 7:00 + Za śp. Edwarda Zębalę 
 18:00 + Za śp. Jadwigę Półtorak 
Wtorek – 28.04.2020 – bł. Hanny Chrzanowskiej 
 18:00 + Za śp. Jadwigę Półtorak 
Środa – 29.04.2020 –  św. Katarzyny ze Sieny, dziewicy  
 i doktora Kościoła, patronki Europy 

 7:00 
Dziękczynna w 29. rocznicę urodzin syna Rafała,  
z prośbą o dalszą opiekę Matki Bożej i za dusze  
w czyśćcu cierpiące 

 20:00 

Dziękczynna z prośbą o zdrowie, błogosławieństwo Boże 
i opiekę Matki Bożej dla Pawła i Justyny Duś w 15. 
rocznicę ślubu 
O błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla 
Teresy, Marty, Grzegorza, Marii i Mateusza  
O zdrowie i potrzebne łaski dla Haliny 
+ Za śp. Artura Tuptę  
+ Za śp. Irenę Kopeć 
+ Za śp. Irenę Turczyńską 
+ Za śp. Sabinę Gurbiel 

Czwartek – 30.04.2020 – św. Piusa V, papieża  

 18:00 
+ Za śp. prof. Wiesławę Tracz i za dusze w czyśćcu 
 cierpiące 

Piątek – 01.05.2020 – św. Józefa, rzemieślnika 
 7:00 + Za śp. Bogusława Bednarczyka 
 18:00 + Za śp. Gabriela Miernika 
Sobota – 02.05.2020 – Uroczystość NMP Królowej Polski,  
  głównej patronki Polski i naszej parafii 
 7:00 O zdrowie i Miłosierdzie Boże dla Janiny i dzieci 
 9:00 + Za śp. Krzysztofa Gurbiela w 12. rocznicę śmierci 
 10:30 + Za śp. Pawła i Wiktorię Leks w 50. rocznicę śmierci 
 12:00 W intencji wszystkich Parafian 

 18:00 
+ Za śp. Mariannę Jurkowską, męża Stanisława  
 i zmarłych synów 

Niedziela – 03.05.2020  

 7:00 
+ Za śp. Stefana i Franciszkę Gajewskich oraz dzieci: 
 Aleksandra, Stanisława i Wandę 

 9:00 
+ Za śp. Tadeusza Głuszczyka w 25. rocznicę śmierci  
 i żonę Janinę 

 10:30 
+ Za śp. Antoninę Patecką w 35. rocznicę śmierci i jej 
 męża Wincentego 

 12:00 

+ Za śp. Edwarda Sobczyka w 29. rocznicę śmierci, 
 Leokadię Sobczyk, Marcina Kurowskiego 
+ Za śp. Mariannę Brożek w 4. rocznicę śmierci oraz 
 męża Józefa 

 18:00 + Za śp. Julię, Józefa i Marka Wójcik 

 

28	kwietnia	-	wspomnienie	bł.	Hanny	Chrzanowskiej,	
inicjatorki	pielęgniarstwa	domowego	i	formacji	

duchowej	pielęgniarek
Hanna Helena Chrzanowska herbu Kora urodziła się 7 października 

1902 r. w Warszawie. Była polską pielęgniarką i działaczką 
charytatywną. Do historii przeszła jako instruktorka i prekursorka 
pielęgniarstwa rodzinnego, domowego i parafialnego. Była wice-
przewodniczącą oraz członkiem Zarządu Głównego Polskiego 
Stowarzyszenia Pielęgniarek Zawodowych, jak również redaktor na-
czelną czasopisma „Pielęgniarka Polska”. Aktywnie działała w Polskim 
Towarzystwie Pielęgniarskim, będąc przy tym jego współorganizatorką. 

W jej dorobku znalazł się napisany przez nią podręcznik 
„Pielęgniarstwo w otwartej opiece zdrowotnej” oraz tzw. „Rachunek 
sumienia pielęgniarki”. Hanna Chrzanowska od 1955 r. organizowała 
okresowe konferencje i coroczne rekolekcje dla pielęgniarek, 
prowadzone przez kapłana, na których rozdawany był ów Rachunek.

Mimo nieprzychylnego wówczas stanowiska władz państwowych
organizowała również wyjazdy, będące zjazdami 
służby zdrowia, do Częstochowy na Jasną Górę.

Zmarła 29 kwietnia 1973 r. w Krakowie w opinii 
świętości. 

Kardynał Karol Wojtyła w czasie mszy żałobnej 
powiedział m.in. „Dziękujemy Ci Pani Hanno, za to, 
że byłaś wśród nas; że byłaś taka, jaka byłaś. 
Dziękują Ci za to opiekunki chorych, siostry 
zakonne, pielęgniarki, młodzież akademicka – cały 
Kościół krakowski. (...) że byłaś wśród nas jakimś 
wcieleniem Chrystusowych błogosławieństw
z Kazania na Górze”.

Źródła: diecezja.pl, niedziela.pl


