
Słowa Ewangelii według świętego Jana (J 15, 9-17)
Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje 
przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości.
To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna.
To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej,  
gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich.
Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, 
co czyni jego pan, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego.
Nie wy Mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz 
trwał – aby Ojciec dał wam wszystko, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie 
miłowali”.

Kiedy Jezus mówi o zachowywaniu przykazań, nie pada żadne „musicie”. Żadne „trzeba”. Żadne „powinniście”. Padają słowa „trwajcie 
w miłości Mojej”, „aby radość Moja w was była”. Świat chce nam nieraz przewrócić chrześcijaństwo na drugą stronę, uważając je za 
zbiór zakazów i obowiązków. Dajmy dziś wybrzmieć w naszych sercach tym słowom Jezusa: „To wam powiedziałem, aby radość moja 
w was była i aby radość wasza była pełna”! Nie bądźmy wyznawcami obowiązku. Bądźmy  wyznawcami Chrystusa, który zwyciężył. 
Chrystusa, który dał nam powód do radości na całą wieczność. 
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8 maja – uroczystość 
św. Stanisława, biskupa 

i męczennika
Urodził się prawdopodobnie około 
1030 roku w Szczepanowie. Święcenia 
kapłańskie otrzymał około 1060 roku. 
W 1070 roku został biskupem krakowskim. 
Zasługą św. Stanisława jest wyjednanie 
u papieża Grzegorza VII wskrzeszenia 
metropolii gnieźnieńskiej. 11 kwietnia 
1079 roku podczas odprawiania Mszy św. 
w kościele św. Michała na Skałce został 
zabity przez króla Bolesława Śmiałego. 
Kanonizacji Stanisława dokonał w dniu 
8 września 1253 roku papież Innocenty IV. 
8 maja 1254 roku odbyła się uroczystość 
ogłoszenia przez biskupa krakowskiego 
Prandotę kanonizacji w Polsce.
Witraż na którym przedstawiono sylwetkę 
św. Stanisława jest czwartym licząc od 
lewej witrażem na ścianie głównego 
tabernakulum w naszym kościele. 
Znajduje się na nim napis: OFIAROWAŁ 
PROBOSZCZ KS. KANONIK MGR 
KAZIMIERZ TULIK.

Miesiąc Maryi
 Miesiąc maj w kościele jest czasem 
szczególnej czci Matki Boskiej. W Polsce 
bardzo popularna jest tradycja gromadzenia 
się wieczorami w kościołach bądź 
kapliczkach czy przydrożnych figurach na 
nabożeństwach, popularnie nazywanych 
majówkami. 
 Pochodzenie nabożeństw maryjnych znane 
było w kościele wschodnim już w V wieku. 
Na zachodzie tradycja ta pojawiła się na 
przełomie XIII i XIV wieku za sprawą 
króla hiszpańskiego Alfonsa X, który często 
brał udział w modlitwach skierowanych do 
Matki Boskiej i zachęcał do tego swoich 
poddanych. W 1549 roku w Niemczech 
ukazała się książeczka Maj duchowy, gdzie 
po raz pierwszy określono maj jako miesiąc 
Maryi.
 Za autora nabożeństw majowych uważa 
się jezuitę o. Ansolani, który w kaplicy 
królewskiej w Neapolu codziennie w maju 
urządzał koncert pieśni poświęconych 
Matce Boskiej. Jednak największym 
propagatorem nabożeństw był inny jezuita, 
o. Muzzarelli. W 1787 roku wydał broszurę 
o nabożeństwach majowych, którą rozesłał 
do wszystkich włoskich biskupów.
 Majówki w Polsce wprowadzili jezuici 
w Tarnopolu (1838 r.), a później misjonarze 
w Warszawie (1852 r.) oraz ksiądz Zygmunt 
Golian w Krakowie (1856 r.). W połowie 
XIX wieku majówki przyjęły się w prawie 
wszystkich krajach.

W dniach 22–29 września 1968 r. w naszej parafii odbyły się misje przed nawiedzaniem 
obrazu Matki Bożej. Po kraju wędrowała jednak świeca, ponieważ obraz Marki Boskiej został 
aresztowany przez Milicję Obywatelską, zawieziony na Jasną Górę i zamknięty za kratą.

30 września w uroczystościach uczestniczył ks. bp. Jan Pietraszko. W tym samym dniu 
delegacja z Więcławic z księdzem Bogusławem Boguszewskim przekazała świecę do 
Michałowic. Następnego dnia od świecy na ołtarzu zapalono świecę dla parafii Raciborowice.

Z Kroniki parafialnej…



O Litanii Loretańskiej…
Piękne majowe nabożeństwa ku czci Maryi nierozerwalnie związane  
są z Litanią Loretańską. Loreto to niewielkie miasteczko  
w środkowych Włoszech, znane ze Sanktuarium Maryjnego. 
Początki Sanktuarium sięgają XIII wieku. W 1291 roku rządcy  
miasta sprowadzili do Loreto z Nazaretu Święty Dom Matki 
Bożej, w którym Archanioł Gabriel miał zwiastować radosną 
nowinę. Od tego czasu Loreto to przede wszystkim Sanktuarium 
Domku Nazaretańskiego, w którym umieszczono figurę Maryi 
z Dzieciątkiem.
Wśród wielu kaplic znajdujących się w Bazylice warto 
wspomnieć Kaplicę Polską ozdobioną freskami z lat 1920 – 1946 
przedstawiającymi dwa wydarzenia z historii Polski: zwycięstwo 
króla Jana III Sobieskiego pod Wiedniem (1683) i Cud nad Wisłą 
(1920).
W Loreto zaczęto śpiewać litanię w 1531 roku. Modlitwa zawiera 
ponad 50 wezwań do Matki Bożej, przyzywając Jej atuty.

Źródło: http://liturgia.wiara.pl/doc419763.litania-loretanska

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.

INTENCJE MSZALNE
Poniedziałek – 7.05.2018

7:00 + Wiktora Gadula
18:00 +  Antoninę i Romualda Batko i zmarłych z rodziny

Wtorek – 8.05.2018

18:00 +  Edwarda Sobczyk w 27 rocznicę śmierci,  
Leokadię Sobczyk, Marcina Kurowskiego

Środa – 9.05.2018 
7:00 + Helenę i Stanisława
18:00 + Wacława Ciaranek

20:00 O zdrowie i potrzebne łaski dla Haliny
+ Eugeniusza Kopeć w 11 rocznicę śmierci

Czwartek – 10.05.2018 
7:00 + Stanisławę Kopeć
17:00 + Stanisława, Józefa, Wiktorię i Franciszka Morysiów

Piątek – 11.05.2018 
7:00 + Krystynę Depta

18:00 + Mariana Olech
Sobota – 12.05.2018

7:00 + Eugeniusza Nogieć
18:00 + Bolesława Małupa w 5 rocznicę śmierci

Niedziela – 13.05.2018 
7:00 + Lucynę i Stanisława Czerw
9:00 + Władysławę i Antoninę Zasuń, córkę Krystynę
11:00 W intencji dzieci w rocznicę I Komunii Świętej
17:00 + Grzegorza Langner w 12 rocznicę śmierci
20:00 NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE

W ubiegłym tygodniu odszedł z naszej wspólnoty parafialnej:
Zdzisław Nogieć

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie…

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
na VI Niedzielę Wielkanocy 6.05.2018

DZIŚ MSZE ŚWIĘTE: 7:00, 9:00, 11:00, 17:00.
•  Dziś w parafii przeżywamy Uroczystość I Komunii Świętej na 

Mszy św. o godz. 11:00. Dzieci, które dziś przyjęły I Komunię 
św. w najbliższym tygodniu będą przeżywały Biały Tydzień, 
przychodząc od poniedziałku do czwartku na Msze św. o godz. 
18:00 w strojach komunijnych. W sobotę (12.05) pielgrzymka 
dziękczynna do Kalwarii Zebrzydowskiej.

•  W piątek (11.05) na Mszy św. o godz. 18:00, Ks. Kardynał 
Stanisław Dziwisz udzieli sakramentu bierzmowania 
młodzieży naszej parafii. 

•  Dzieci z kl. IV będą przeżywać rocznicę I Komunii św. 13 maja  
na Mszy św. o godz.11:00. Spotkanie dzieci z kl. IV w środę 
(9.05) w kościele o godz.16:00.

  Spowiedź św. dla dzieci z klas IV, młodzieży z kl. III gimnazjum 
i ich rodziców będzie w czwartek (10.05) w godz. 16:00 – 18:00.

•  W poniedziałek, wtorek i środę przypadają dni modlitw za 
kraje głodujące a także o urodzaje. Na Mszach św. wieczornych 
będziemy prosić Pana Boga o obfite plony i błogosławieństwo  
dla pracujących na roli oraz o sprawiedliwy podział dóbr i chleba 
dla głodujących na świecie.

•  W naszym kościele codziennie gromadzimy się na nabożeństwie 
majowym ku czci Matki Najświętszej po Mszy św. o godz.18:00.

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99ta_Lipka#/media/Fi-
le:%C5%9Awi%C4%99ta_Lipka,_Bazylika_Nawiedzenia_NMP.jpg

Wizerunki Królowej Polski -  
Święta Lipka zwana Częstochową Północy

Podobnie jak wspomniany w drugim numerze gazetki parafialnej 
Gietrzwałd,  sanktuarium w Świętej Lipce uwiecznione zostało 
w naszym kościele na mozaice przy ołtarzu Matki Boskiej. 
Miejscowość ta położona jest na pograniczu Warmii i Mazur, a jej 
powstanie wiąże się z legendarnymi wydarzeniami z XIV wieku. 
W Kętrzynie pewnemu skazańcowi ukazała się Piękna Pani i poprosiła 
o wyrzeźbienie jej z Dzieciątkiem na ręku. Zgodnie z nakazem Marii 
Panny, zaraz po uniewinnieniu, znalazł rozłożystą lipę i tam pozostawił 
figurkę. Szybko miejsce zasłynęło cudami i uzdrowieniami. Coraz 
więcej wiernych przychodziło do świętej figury, aby wypraszać łaski. 
W 1519 roku do Świętej Lipki pielgrzymował boso mistrz krzyżacki 
Albrecht Hohenzollern. 
W czasie reformacji ścięto lipę i wykonano z niej szubienicę, a słynącą 
cudami figurkę wrzucono do Jeziora Wizowego. 
Dopiero pod koniec XVII w. w tym miejscu jezuici wznieśli świątynię 
z kopią obrazu Matki Boskiej Śnieżnej. Wyposażenie świątyni trwało 
około 50 lat, gdyż starano się zatrudnić najsławniejszych artystów 
i mistrzów rzemiosła. Warto przybyć do Świętej Lipki, gdyż po dzień 
dzisiejszy urzeka każdego. 


