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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, 
którego owce nie są własnością, 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 zagrody. I te muszę przyprowadzić, 
i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna owczarnia, jeden pasterz. Dlatego miłuje Mnie Ojciec, bo Ja życie moje oddaję, aby je znów 
odzyskać. Nikt Mi go nie zabiera, lecz Ja sam z siebie je oddaję. Mam moc je oddać i mam moc je znów odzyskać. Taki nakaz otrzymałem 
od mojego Ojca».

Jezus doskonale widzi, że są owce poza Jego stadem. Jako wyróżnik dobrego pasterza, pokazuje sposób patrzenia na nie. Podkreśla, że musi 
zrobić wszystko, żeby zlikwidować podziały. W Swojej owczarni widzi miejsce dla każdego. My też trafiamy na ludzi, którzy mają inne 
poglądy, inne wartości. Gdyby przyszły do naszego stada, to dobrze by się z tą innością czuły? Kochane, akceptowane, szanowane pomimo 
różnic? Doszłyby do wniosku, że w takiej właśnie owczarni chcieliby zostać?

Dotknijmy jeszcze jednej sprawy: Po co jest prawda? Jezus powiedział do Żydów, którzy Mu uwierzyli [czyli którzy chcieli patrzeć na 
świat i siebie z Jego perspektywy]: „Jeżeli będziecie trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, 
a prawda was wyzwoli” (J 8,31-32). Po co jest prawda? Prawda jest dla wolności. Co więcej prawda, żeby była prawdą, musi wyzwalać. 
Biblijna prawda. jeśli nie wyzwala, nie jest prawdą. Tak jak lekarstwo, żeby było lekarstwem, musi leczyć, inaczej jest tylko substancją, 
płynem, chemicznym związkiem a nawet czasem trucizną. Dlatego nie ci znają prawdę, którzy wiedzą, jaka prawda jest, ale ci, którzy są 
wolni. Zatem, im bardziej człowiek jest zniewolony, tym dalej jest od prawdy. I tu można i trzeba dokonać zasadniczego rozróżnienia między 
informacją a prawdą. Informacja informuje, prawda wyzwala. Informacja przekazuje treść, prawda przekazuje moc potrzebną do 
wyzwolenia. 

Powiedzieć komuś, że jest łajdakiem, może być tylko informacją. Stanie się prawdą, jeśli ta informacja zaprowadzi go do wolności. 
Stwierdzenie, że dziecko jest głodne, może być tylko informacją, stanie się prawdą, jeśli  to słowo wyzwoli go od głodu. Powiedzenie, że Bóg 
jest miłością, może być tylko informacją; będzie prawdą, jeśli ta miłość zacznie wyzwalać. Dlaczego rozróżnienie między informacją 
a prawdą jest tak ważne? Dlatego nie bądźmy przekonani, że znamy prawdę, kiedy nie jesteśmy wolni i że rozumiemy ludzi, którzy 
odrzucają to, co my nazywamy prawdą. Bo zapewne oni nie odrzucają prawdy, ale informację. A skoro ta informacja, którą znają o Bogu, 
Kościele i wierze ich nie wyzwoliła, to nawet muszą ją odrzucić, bo jeśli coś nie wyzwala, to znaczy, że prawdą być nie może. A człowiek ze 
swojej istoty chce być przede wszystkim wolny.

ks. Norbert Sarota

Dekalog - Przykazanie VIII 4Po co jest prawda?

Św. Marek Ewangelista

Św. Marek Ewangelista (zwany 
r ó w n i e ż  J a n e m  l u b  J a n e m 
Markiem) jest autorem najstarszej
i najkrótszej Ewangelii. To jeden 
z  s i e d e m d z i e s i ę c i u  d w ó c h 
uczniów, których Jezus wybrał, aby 
głosili Dobrą Nowinę. Urodził się 
i wychował w Palestynie. Jego 
matka Maria pochodziła z Cypru, 
najprawdopodobniej to ona była 
właścicielką Wieczernika, gdzie 
odbyła się Ostatnia Wieczerza 
przed śmiercią krzyżową Jezusa. 
Możliwe, że kobieta zarządzała 
również Ogrójcem na Górze

Oliwnej. Św. Marek został ochrzczony przez św. Piotra, 
najprawdopodobniej po zesłaniu Ducha Świętego na apostołów.

Ewangelia jego autorstwa powstała między rokiem 50. a 60. 
Miał wtedy przebywać w Rzymie razem ze św. Pawłem i św. 
Piotrem. Ewangelię spisał dzięki katechezom św. Piotra.

Ostatnie lata swojego życia spędził w Aleksandrii, tam 
ewangelizował i czynił cuda. Tradycja przyjmuje, że był jej 
pierwszym biskupem. Miał zostać zamordowany przez 
wyznawców boga Serapisa w czasach panowania cesarza Nerona 
lub Trajana około 68 r. Na miejscu jego grobu powstała bazylika. 
Jego ciało spoczywało tam do IX wieku. Obawiano się, że relikwie 
zostaną sprofanowane przez miejscowych muzułmanów, dlatego 
też dwaj kupcy zdecydowali się na ich przeniesienie do Wenecji .

Cudowne schody św. Józefa

W kaplicy Loretto w Santa Fe w Nowym Meksyku znajdują się 
schody, które według legendy miał zbudować sam św. Józef. Z historii 
wiemy, że budowę kaplicy sióstr loretanek rozpoczęto w 1872 r. 
W trakcie budowy zmarł architekt kaplicy. Okazało się, że nie 
zaprojektował schodów prowadzących na chór. Nikt nie chciał się 
podjąć tego zadania. Siostry wchodziły na chór po drabinie. W tej 
trudnej sytuacji  rozpoczęły nowennę do S�więtego Józefa, który sam 
był cieślą. S�więty Józef nie dał się długo prosić. Ostatniego dnia 
nowenny do furty klasztornej zapukał niepozorny człowiek. 
Oświadczył, że jest cieślą i chętnie pomoże. Po wykonaniu pracy 
rzemieślnik  zniknął, nie czekając na wynagrodzenie. Schody uważane
są za prawdziwe arcydzieło. Według praw �izyki powinny były runąć 
chociażby pod ciężarem jednej osoby, ponieważ nie mają żadnej 
centralnej podpory ani ściany, na której by się wspierały. Do ich 
budowy nie użyto ani jednego gwoździa lub kleju (do spojeń użyto 

jedynie drewnianych czopów). Liczba 
stopni – 33 – od razu kojarzy się z wie-
kiem Chrystusowym. Nie wiadomo skąd 
cieśla wziął drewno, takowe nie wystę-
puje w stanie Nowy Meksyk. Dzisiejsi 
fachowcy są zgodni, że nawet przy 
obecnym stanie wiedzy i technologii, bez 
odpowiednich wzmocnień stalowych, 
wykonanie podobnych schodów jest 
niemal niemożliwe. Zakonnice z Santa Fe 
były przekonane, że to sam S�więty Józef 
wysłuchał  ich modlitw i  przybył 
z pomocą lub przynajmniej przysłał 
im genialnego wykonawcę. Schody stoją 
do dziś i zachwycają każdego, kto 
odwiedzi kaplicę.
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W najbliższą sobotę rozpocznie się maj, miesiąc poświęcony 
szczególnej czci Matki Bożej. Każdego dnia po Mszy św. o godz. 
18:00 zapraszamy na nabożeństwa majowe. Pierwsze nabożeństwo 
majowe w piątek  (30.04).

Odwiedziny chorych z sakramentami św. po wcześniejszym 
zgłoszeniu przez rodzinę w sobotę (01.05) od ok. godz. 9:00.

Nabożeństwo Pierwszych Sobót miesiąca i zmianka tajemnic 
różańcowych w sobotę (01.05) o godz. 17:00.

W przyszły poniedziałek (03.05) będziemy przeżywać Uroczystość 
Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski - dzień odpustu 
w naszej parafii. Msze św. w tym dniu w naszym kościele 
o godz. 7:00, 9:00, 10:30, 12:00 – suma odpustowa z procesją 
i o godz. 18:00. 

Mężczyzn, którzy już zapragnęli należeć do męskiej Róży Różańcowej 
i tych, którzy chcieliby do niej należeć zapraszamy na spotkanie 
w piątek (30.04) po Mszy św. o godz. 18:00 w kościele.

Pełna treść ogłoszeń na stronie .www.parafiamichalowice.pl

Post eucharystyczny

Post eucharystyczny podkreśla nie tylko szacunek dla 
Eucharystii, ale jest oczekiwaniem na przyjście Chrystusa 
zapraszającego nas i przygotowującego dla nas swoją ucztę.
Aktualny Kodeks  prawa 
k a n o n i c z n e g o  w y m a g a 
„przynajmniej na godzinę 
przed przyjęciem Komunii 
S�więtej powstrzymania się od 
jakiegokolwiek pokarmu 
i napoju, z wyjątkiem tylko 
wody i lekarstwa”.

Postawa wiernych podczas Komunii Świętej 

Liturgia rzymska zna dwie postawy podczas Komunii S�więtej. 
Starszą postawą jest postawa stojąca, która była postawą wielkiego 
szacunku. Niektórzy zakonnicy stosowali jeszcze trzykrotny skłon 
głowy.  Dopiero w XI wieku upowszechniała się postawa klęcząca, 
która w XVI wieku stała się obowiązkowa. Od początku 
chrześcijaństwa  praktykowane było spożywanie przez wiernych 
obu Postaci: Ciała i Krwi Chrystusa. Przez pierwszych dziewięć 
stuleci przyjmowano Ciało Chrystusa na rękę. Dbając o godne 
przyjmowanie Hostii, przyjmowano Ją na otwartą dłoń ułożoną na 
drugiej w formie krzyża. Paralelnie istniał też zwyczaj Komunii do 
ust dla chorych. W późniejszych wiekach zaczęto przyjmować 
Hostię do ust w postawie klęczącej przy stole lub ławce nakrytej 
białym obrusem oraz używać specjalnej pateny. Po Soborze 
Watykańskim II pozostawiono decyzję o przyjmowaniu Komunii 
w postawie stojącej lub klęczącej, dano także możliwość 
przyjmowania Hostii na rękę. 

Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego
w czasie II wojny światowej

Dzień	 Męczeństwa	 Duchowieństwa	 Polskiego	 został	
ustanowiony	przez	Episkopat	Polski	w	2002	r.	pod	datą	29	
kwietnia	i	stanowi	coroczne	dziękczynienie	księży-więźniów	
Dachau	za	wyzwolenie	obozu	29	kwietnia	1945	r.	przez	armię	
amerykańską.	 Inicjatorem	 był	 kardynał	 Ignacy	 Jeż,	 jeden	
z	 cudownie	 ocalonych	 więźniów	 tegoż	 obozu.	 Księża	 dali	
niezłomne	 świadectwo	 wiary;	 spowiadali	 współwięźniów,	
potajemnie	 odprawiali	 msze	 św.,	 dzielili	 się	 głodowymi	
racjami	 żywności.	 Ogółem	 podczas	 okupacji	 zginęły	 2804	
osoby	duchowne,	a	3563	przeżyły	obozy,	więzienie	i	represje.

Jan	 Paweł	 II	 beaty�ikował	 110	 polskich	 męczenni-
ków;biskupów,	księży,siostry	i	braci	zakonnych,	a	wśród	nich
o.	 Maksymiliana	 M.	 Kolbego	 -	
k a n o n i z ow a ł . 	 P o d o b n ym	
heroizmem	wykazało	się	11	sióstr	
nazaretanek	z	Nowogródka,	które	
za	 o�iarowanie	 swojego	 życia	
zostały	 wyniesione	 na	 ołtarze.	
Ocaleni	 duchowni	 przypisali	 to	
wstawiennic twu 	 św. 	 Józe fa	
i	 ślubowali,	 że	 będą	 pielgrzy-
mować	 co	 roku	 do	 kaliskiego	
sanktuarium	 św.	 Józefa.	Obchody	
w 	 K a l i s z u 	 s ą 	 kon t ynua c j ą	
corocznego	 dziękczynienia	 za	
m ę c z e ń s t w o 	 p o l s k i e g o	
duchowieństwa.

INTENCJE MSZALNE 
 

Poniedziałek – 26.04.2021  
 18:00 + Za śp. Alicję Gumulę w 1. rocznicę śmierci 
Wtorek – 27.04.2021  

 18:00 
Dziękczynna w 35 rocznicę ślubu Bożeny i Adama 
Zębalów z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę 
Matki Najświętszej 

Środa – 28.04.2021 – bł. Hanny Chrzanowskiej 
 7:00 + Za śp. Zytę Sarnę 

 20:00 

O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Klaudii 
na czas egzaminów maturalnych 
O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla 
Krzysztofa na czas egzaminów maturalnych 
O dary Ducha Świętego podczas egzaminów 
maturalnych dla Julii 
W intencji Panu Bogu wiadomej 
O błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski i opiekę 
Matki Bożej dla Pana Kościelnego 
+ Za śp. Zytę Sarnę 
+ Za śp. Mieczysława Bednarczyka 
+ Za śp. Alicję 
+ Za śp. Stanisławę Podsiadło 
+ Za śp. Roberta Stopińskiego 
+ Za śp. Mariannę Zielińską 
+ Za śp. Beatę Kruczek 
+ Za śp. Marię Dobrowolską 
+ Za śp. Józefa Boczkowskiego 

Czwartek – 29.04.2021 – Święto św. Katarzyny Sieneńskiej, 
  dziewicy i doktora Kościoła,  
  patronki Europy 

 18:00 
O dary Ducha Świętego dla Jana na czas egzaminów 
maturalnych 

Piątek – 30.04.2021 – św. Piusa, papieża 
 7:00 + Za śp. Mariana Jurkowskiego 

 18:00 
W intencji Panu Bogu wiadomej 
+ Za śp. Mariana Szwaję 

Sobota – 01.05.2021 – św. Józefa, rzemieślnika 
 7:00 + Za śp. Halinę Cerek (greg. 1) 
 17:00 Nabożeństwo Pierwszych Sobót Miesiąca 
 18:00 + Za śp. Gabriela Miernika 
Niedziela – 02.05.2021 – św. Atanazego, biskupa i doktora 
   Kościoła 
 7:00 + Za śp. Halinę Cerek (greg. 2) 
 9:00 + Za śp. Ariadnę Kozłowską w 9. rocznicę śmierci 

 10:30 

Dziękczynna w 10. rocznicę ślubu Mateusza i Ilony 
Madej, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże, 
potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej dla całej rodziny 
+ Za śp. Edwarda Kusia w 1. rocznicę śmierci 

 12:00 
Dziękczynna w 11. rocznicę ślubu Elżbiety i Alberta 
Dąbrowskich z prośbą o błogosławieństwo Boże  
i potrzebne łaski 

 18:00 + Za śp. Waldemara Krajnika  

 

Zrozumieć Mszę Świętą...


