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Wiele jest ludzkich pomysłów na życie. Wiele recept na szczęście – recept opartych na własnych możliwościach, własnych pomysłach, na 
realizacji wymyślonych przez siebie celów. „Ja jestem bramą” – mówi Chrystus. Jedyną bramą, przez którą idzie się do zbawienia. Jezus 
pragnie zapewnić nam bezpieczeństwo i opiekę w swojej owczarni, ale to wymaga naszego zdecydowania się na tę bramę, naszego trwania 
przy Nim. Znalazłszy Chrystusa – Dobrego Pasterza – nie potrzebujemy już szukać innych dróg.

Słowa Ewangelii według świętego Jana (J 10, 1-10) 

Jezus powiedział: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, ale wdziera się inną 

drogą, ten jest złodziejem i rozbójnikiem. Kto jednak wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec. Temu otwiera odźwierny, 

a owce słuchają jego głosu; woła on swoje owce po imieniu i wyprowadza je. A kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich 

czele, owce zaś postępują za nim, ponieważ głos jego znają. Natomiast za obcym nie pójdą, lecz będą uciekać od niego, bo 

nie znają głosu obcych». Tę przypowieść opowiedział im Jezus, lecz oni nie pojęli znaczenia tego, co im mówił. Powtórnie 

więc powiedział do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ja jestem bramą owiec. Wszyscy, którzy przyszli 

przede Mną, są złodziejami i rozbójnikami, a nie posłuchały ich owce. Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze Mnie, 

będzie zbawiony – wejdzie i wyjdzie, i znajdzie pastwisko. Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja 

przyszedłem po to, aby owce miały życie, i miały je w obfitości».

Czy rozumiesz, dlaczego imię Boże jest tak wielkim darem? Imię bowiem oznacza samą osobę, jej najważniejszą cechę charakteru, jest 
ikoną, obrazem tego, kto je nosi. I to jest odpowiedź na pytanie, o co Bogu chodzi w II przykazaniu. Odpowiedź na pytanie, dlaczego parę lat 
po otrzymaniu Dziesięciu Bożych Przykazań, tj. ponad 3000 lat temu zabili jednego człowieka za to, że źle się wyrażał o imieniu Boga.

Drodzy Czytelnicy. Ewangelia wg św. Jana przypomina: „Każdy, kto uwierzy będzie zbawiony, a kto nie uwierzy w imię 
Jednorodzonego Syna Bożego, będzie potępiony”. To jeszcze nic. Przecież tak samo znamy imiona szatana i znajomych ludzi. 
Fantastyczność tej sprawy leży w tym, co to imię może zrobić. Oto Piotr i Jan – apostołowie, parę dni po Zesłaniu Ducha Świętego przyszli 
do świątyni. Przed bramą leży żebrak. Wyciąga rękę – Daj! Piotr mówi: Nie mam pieniędzy, ale to co mam, to ci daję. W imię Jezusa – wstań 
i chodź! I wstał!

O mocy imienia Boga

Kto znieważy, zabije imię, wrażliwość na nie, kto zabije tę ikonę Boga – zniszczy to, co ona oznacza – zabije w swoim życiu jedynego 
Przyjaciela, który nigdy nie zawiedzie.

Jezus mówi: „Wszystko, o cokolwiek poprosicie w imię moje, dam wam”. Wszystko! Jezus mówi: „W imię moje złe duchy wyrzucać 
będą” Naprawdę! To jest siła imienia. Nie boimy się szatana, gdy Jezusa imię jest z nami, ani tych co służą szatanowi. To mówi Pan – 
a zapisała Biblia – przede mną zegnie się każde kolano! Rozumiesz? Nawet ci, co nigdy w życiu nie uklękli do modlitwy, nawet ci, co szkoda 
im było spodni, żeby oddać cześć Bogu, co śmiali się z wiary – nawet ci klękną – nie za życia, to po śmierci. To jest siła imienia! 
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Setny numer biuletynu parafialnego 
„Tydzień z Maryją”

Podczas uroczystości z okazji 70-lecia erygowania parafii 
w Michałowicach w dniu 01.09.2019 r., jednym z darów dla 
Księdza Kardynała Stanisława Dziwisza był komplet 
70 wydań biuletynu „Tydzień z Maryją”.

Pierwszy numer biuletynu ukazał się na Święta Bożego 
Narodzenia w 2017 roku. Projekt graficzny nagłówka 
biuletynu nawiązuje do wyglądu pieczęci naszej parafii. Wraz 
z Księdzem Proboszczem i ks. Norbertem, zespół redakcyjny 
liczy 16 osób, natomiast skład komputerowy realizują 4 osoby. 
Opracowywany co tydzień (oprócz przerw wakacyjnych) 
biuletyn został wydrukowany i bezpłatnie rozdany parafianom 
i gościom łącznie w ponad 36 000 egzemplarzy. 

Wszystkie numery biuletynu są dostępne w postaci plików 
PDF na stronie internetowej www.parafiamichalowice.pl. 

Osoby, które chcą dołączyć do zespołu tworzącego 
kolejne wydania naszego biuletynu, zapraszamy do 
współpracy.

Dekalog - Przykazanie II

Częstochowski  obraz to jeden z  najbardziej 
rozpoznawanych wizerunków Maryi w Polsce.

Według tradycji wizerunek Jasnogórskiej Pani 
namalował św. Łukasz Ewangelista, na deskach stołu 
używanego przez S�więtą Rodzinę w Nazarecie. Obraz 
przedstawia półpostać NMP w postawie stojącej, 
z Dzieciątkiem na swoim, lewym ramieniu. Prawa ręka 
Maryi oparta na piersi, wskazuje na jedynego Zbawiciela 
świata, który w lewej ręce trzyma księgę, a prawą unosi ku 
górze i błogosławi. Obydwa oblicza pełne powagi, 
zamyślone, zwrócone do wiernych. Prawy policzek Matki 
Bożej znaczą dwie równoległe rysy, przecięte trzecią na 
linii nosa. Na szyi widać sześć cięć, z których dwa są 
wyraźne. Wokół głów Maryi i Jezusa dominują złocone 
nimby - symbol Boga Ojca, kontrastujące z ciemną karnacją 
twarzy postaci, stąd niekiedy nazwa „Czarna Madonna”.

 W 1430 r. kosztowne wota zrabowano, a obraz został 
pocięty szablą i połamany. Odnaleziono go według tradycji, 
w cudownym źródełku, niedaleko Jasnej Góry. Trwałym 
śladem tamtego zdarzenia są blizny na Twarzy Matki 
Bożej. Sprawą odrestaurowania obrazu zajął się król 
Władysław Jagiełło.  

Źródło:	http://jasnagóra.	pl/historia-cudownego-obrazu/

Matka Boska Częstochowska
Wizerunki Królowej Polski... 

Wspominając dzień ustanowienia 
Sakramentu Kapłaństwa, 

życzymy 
Księdzu Kanonikowi 
Wiesławowi Kiebule 

i Księdzu Norbertowi Sarocie 
by Najwyższy Kapłan Jezus Chrystus 

zawsze błogosławił w apostolskim 
powołaniu oraz był źródłem radości 

i spełnienia.

2 maja - 
Uroczystość Najświętszej Maryi Panny, 
Królowej Polski

Biblia jest najchętniej kupowaną księgą, ale jednocześnie niezwykle często 
nierozumianą. Jak obszerna jest Biblia? Ma ponad milion słów, nie wliczając 
w to przypisów i numeracji. Biblia wygląda tak, jakby była jedną księgą, ale tak 
naprawdę jest to antologia, zbiór wielu mniejszych ksiąg. Można nawet 
powiedzieć, że to więcej niż antologia, to 
cała biblioteka. Niektóre księgi biblijne 
zajmują parę stron, natomiast jedna 
z najdłuższych - Księga Jeremiasza - ma 
mniej  więcej  długość współczesnej 
powieści. W ten sposób najdłuższa księga 
Biblii jest stukrotnie dłuższa od najkrótszej. 
Biblia jest zdumiewającym zbiorem 
licznych ksiąg o charakterze prawnym, 
mądrościowym, poetyckim, filozoficznym 
i historycznym. Biblia jest równocześnie 
starożytna i współczesna, ponieważ zajmuje 
się aktualnymi w każdym czasie problemami 
ludzkiej egzystencji, takimi jak: życie, 
ś m i e r ć ,  r a d o ś c i ,  s m u t k i ,  s u k c e s y 
i  porażki . . .  Jednakże  wszys tk ie  te 
zagadnienia zostały wyrażone w języku 
i w kontekście odpowiednim dla czasów 
starożytnych.

O Biblii na zakończenie Tygodnia Biblijnego



Kancelaria czynna we wtorki i piątki po wieczornej Mszy św. za wyjątkiem świąt i 1. Piątku miesiąca.

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

wewnętrznego
Do użytku

Okazało się, że w piątek, 17 maja o godzinie 9:00 poczuła się 
nagle lepiej, doznała ulgi w cierpieniu, zaczęła normalnie oddychać 
i spostrzegła, że opuchlizna na nogach ustąpiła. Została całkowicie 
uzdrowiona.

W szczecińskim szpitalu leżała ciężko chora kobieta, która 
chorowała na serce, wątrobę, nerki oraz zapalenie stawów. Lekarze 
skierowali do męża pacjentki orzeczenie, że są bezsilni, ponieważ 
leki na jedną chorobę powiększają drugą, co w końcu doprowadzi do 
całkowitego wycieńczenia organizmu. 

Mąż po tej wiadomości wysłał list na Jasną Górę z prośbą o Mszę 
św., która została odprawiona 17 maja 1961 roku o godzinie 9:00. 
Sam udał się do kościoła w swojej para�ii i gorliwie się modlił do 
Matki Boskiej Jasnogórskiej. Kiedy w niedzielę, 19 maja udał się do 
szpitala spotkała go radosna niespodzianka – umierająca kilka dni 
temu kobieta, siedziała na parapecie okna, oczekując kogoś z domu.

Uzdrowienie	umierającej	kobiety

Pełna treść ogłoszeń na stronie www.parafiamichalowice.pl

W związku ze złagodzeniem obostrzeń epidemiologicznych, 
w naszej świątyni na każdej Mszy św. może przebywać max. 
28 osób. Można też uczestniczyć w nabożeństwie, przebywając 
przed budynkiem kościoła, z zachowaniem bezpiecznej 
odległości od innych osób. Osoby, które uczestniczyły duchowo 
we Mszach św. transmitowanych i będące w stanie łaski 
uświęcającej, mogą przyjąć Komunię Świętą w każdą niedzielę 
w naszym kościele o godz. 13:00, 13:15 oraz 13:30.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
IV NIEDZIELA WIELKANOCNA – 03.05.2020

Dzisiejszą niedzielę przeżywamy w Kościele jako Światowy Dzień 
Modlitw o Powołania Kapłańskie i Zakonne. W nadchodzącym 
tygodniu zachęcamy do modlitwy o dobre i liczne powołania 
kapłańskie i zakonne, o ludzi gotowych do podjęcia trudnych 
wyzwań współczesnego świata. 

Nabożeństwa majowe w naszym kościele codziennie o godz. 17:30.

W dniu 13 maja na pamiątkę pierwszego objawienia Matki Bożej 
Fatimskiej (13 maja 1917 roku) w liturgii wspominamy Matkę 
Bożą Fatimską. Zapraszamy w tym dniu na Nabożeństwo 
Fatimskie w naszym kościele o godz. 20:00. 

Krainy biblijne...

Malachiasz

Jerycho - najstarsze miasto świata, mające około 11 tys. lat, swą 
przedziwną urodą i historią przyciąga corocznie rzesze pielgrzymów 
i turystów. W czasach biblijnych zostało zdobyte i zniszczone przez 
Izraelitów pod wodzą Jozuego, jego mury runęły na głos trąb. Kwitła 
tu szkoła proroków odwiedzana przez Eliasza i Elizeusza. Potem 
Marek Antoniusz podarował Jerycho Kleopatrze, która sprzedała je 
Herodowi Wielkiemu. Za jego czasów miasto osiągnęło szczyt 
swojego rozwoju. Herod zbudował tu hipodrom, amfiteatr, dwa 
pałace, twierdzę, liczne ogrody i akwedukt. Urządził tu swoją 
rezydencję zimową. Współczesne Jerycho miało zgodnie z decyzją 

ONZ z 1947 roku znajdować się w arabskim państwie w Palestynie. 
Jednak w wyniku wojny żydowsko-arabskiej w 1948 roku znalazło się 
pod okupacją jordańską. W 1967 roku Izraelczycy zajęli Jerycho. 
Jednak w 1994 roku miasto zostało przekazane pod palestyńską 
administrację, w ramach Autonomii Palestyńskiej. Jerycho swoją 
egzystencję zawdzięcza źródłu, którego nazwa arabska brzmi Ein es-
Sultan (Źródło Sułtana), zaś potocznie nazywane jest źródłem Elizeusza 
(NahalElisha). Obecnie to głównie ośrodek handlowy i turystyczny. 
Można tu zwiedzać pozostałości jednego z najwcześniejszych osiedli 
ludzkich, otoczonego potężnym murem kamiennym.

śp. Irena Turczyńska-Baleń

Wieczne odpoczywanie racz Jej dać Panie...

Z naszej wspólnoty parafialnej odeszła

Z JASNOGÓRSKIEJ KSIĘGI CUDÓW I ŁASK...

Chryste,	 który	 pochylałeś	 się	 nad	 każdą	 ludzką	 nędzą	
i	cierpieniem,	Ty,	który	uzdrawiałeś	chorych	i	koiłeś	ich	ból.	
Spraw,	 abyśmy	 wpatrzeni	 w	 postać	 św.	 Szymona	 z	 Lipnicy	
śpieszącego	z	pomocą	zagrożonym	epidemią,	umieli	dostrzec	
w	chorych	i	cierpiącychTwoje	oblicze.	Amen

Modlitwa	do	św.	Szymona	z	Lipnicy

Historia Całunu rozpoczęła się, gdy Józef z Arymatei przyniósł 
płótno na Golgotę. Po zdjęciu z krzyża ciało Jezusa, zawinięto w Całun i 
złożono do grobu. W Poranek Wielkanocny uczniowie znaleźli Całun 
pusty.

 W 944 roku Mandylion przekazano bizantyjczykom (w zamian 
za oszczędzenie Edessy i uwolnienie jeńców), którzy uroczyście 
przewieźli go do Konstantynopola. W 1204 roku relikwia zniknęła w 
czasie zajmowania miasta przez Krzyżowców.

 Po zmartwychwstaniu prawdopodobnie był przechowywany 
przez chrześcijan, gdyż dla Żydów wszystko, co stykało się ze zwłokami 
było nieczyste. Dlatego płótno musiało zostać ukryte. Przypuszczalnie 
św. Juda Tadeusz udał się z Całunem do Edessy (dzisiejsze miasto Ur w 
Turcji) i podarował płótno tamtejszemu królowi Abgarowi, który był 
chory na trąd. Władca został uzdrowiony i przyjął wiarę chrześcijańską. 
Po jego śmierci nastąpił czas prześladowań chrześcijan. Całun na pięć 
stuleci ukryto, zamurowując do w fortyfikacjach miasta.

  W 525 roku podczas odnawiania murów odnaleziono portret 
Jezusa, zwany Mandylionem. Był to prawdopodobnie złożony „we 
czworo” Całun.

 W 1356 roku Całun stał się własnością francuskiego rycerze 
Godfyda de Charny z Lirey. Po jego śmierci otrzymał go książe Ludwik z 
dynastii sabaudzkiej. W 1578 roku płótno zostało przewiezione do 
Turynu, który stał się stolicą Sabaudii. W czasie II wojny światowej był 
ukryty w opactwie benedyktynów w Montevergine. 

 Ostatni król sabaudzki Humbert II przekazał w testamencie 
Całun Stolicy Apostolskiej, ale Papież zdecydował pozostawić relikwię 
w Turynie.Pieśni adwentowe...

12 października 1923 r. Kongregacja wyznaczyła na 3 maja Święto 
Matki Bożej Królowej Polski, a do litanii loretańskiej oficjalnie 
dołączono wezwanie: Królowo Korony Polskiej, które po wojnie 
przekształcono na Królowo Polski.

26 sierpnia 1956 r. Episkopat Polski, dokonał aktu odnowienia 
ślubów lwowskich, a w 1962 r. papież Jan XXIII ogłosił Maryję Królową 
Polski - główną patronką kraju i niebieską opiekunką naszego narodu. 
W 1969 r. Paweł VI, na prośbę prymasa Stefana Wyszyńskiego, podniósł 
święto do rangi uroczystości.

W wigilię Wniebowzięcia NMP -14 sierpnia 1608 r. zatopiony 
w modlitwie, sławny ze świętości jezuita, włoski misjonarz, ojciec 
Juliusz Mancinelli zobaczył Maryję, a u Jej stóp współbrata 
z nowicjatu, św. Stanisława Kostkę i zawołał: „Królowo Wniebowzięta, 
módl się za nami”, na co Matka Boża odpowiedziała: „A czemu mnie 
Królową Polski nie zowiesz? Ja to królestwo wielce umiłowałam 
i wielkie rzeczy dlań zamierzam, ponieważ osobliwą miłością ku Mnie 
pałają jego synowie”.

8 maja 1610 r. - o. Mancinelli - mimo swoich 72 lat, pieszo przybył do 
Polski. W czasie celebrowania Mszy Świętej w Katedrze na Wawelu, za 
pomyślność Naszego Królestwa, Maryja stanęła przed nim w wielkim 
majestacie i po raz kolejny powiedziała: „Ja jestem Królową Polski. 
Jestem Matką Tego Narodu, który jest mi bardzo drogi. Wstawiaj się 
więc do Mnie za nim o pomyślność tej ziemi, błagaj Mnie nieustannie, 
a Ja będę ci zawsze, tak jak teraz miłosierną”.  

Naród Polski od wieków czcił Maryję jako swoją Matkę 
i Królową, ale to Matka Boża osobiście prosiła, aby polskie królestwo 
oddać Jej w opiekę.

Trzecie takie objawienie miało miejsce 15 sierpnia 1617 r. 
w Neapolu. Wiadomość o tych objawieniach rozpoczęła szerzenie kultu 
Królowej Polski Wniebowziętej.

Historia rozkwitu kultu Maryi Królowej Polski

Dnia 16 maja 1976 roku mężczyzna z Wiednia przekazał jako 
dziękczynne wotum ceramiczną rzeźbę, wyobrażającą katedrę 
św. Stefana w Wiedniu. Ofiarodawca przybył na Jasną Górę, by 
Matce Bożej podziękować za doznane dwie łaski. Dwa lata 
wcześniej przyjechał na Jasną Górę, by prosić Matkę Bożą 
o uratowanie małżeństwa, które chyliło się ku rozpadowi. Po 
powrocie do domu spotkało go nowe, bardzo poważne 
zmartwienie: niespodziewana, ciężka choroba córki. Lekarze 
w szpitalu nie rokowali nadziei na utrzymanie jej przy życiu. Nie 
złamało go to wewnętrznie i nie odebrało ufności pokładanej 
w potężnym orędownictwie Matki Bożej Jasnogórskiej. Wręcz 
przeciwnie, tym goręcej zaczął się do Niej modlić, błagając 
o uratowanie życia dziecku. Przyrzekł powtórnie udać się na 
Jasną Górę i na kolanach przejść wokół ołtarza Cudownego 
Obrazu.

Został wysłuchany. Córka wyzdrowiała, a życie małżeńskie 
ułożyło się pomyślnie. Po dwóch latach wypełnił swoje 
przyrzeczenie, dziękując Maryi na Jasnej Górze za Jej dobroć.

Duszpasterze i parafianie

Z okazji Dnia św. Floriana życzymy 
Wszystkim Strażakom 

zdrowia, wytrwałości i satysfakcji
 z pełnionej służby. Niech Matka Boża 

strzeże Was i wyprasza zdroje łask.

INTENCJE MSZALNE 
 

Poniedziałek – 04.05.2020 – św. Floriana, męczennika 
 7:00 + Za śp. Irenę Kopeć 

 18:00 
O błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej  
i św. Floriana dla Strażaków z Michałowic i Wilczkowic  

Wtorek – 05.05.2020 – św. Stanisława Kazimierczyka,  
  prezbitera 
 18:00 + Za śp. Anielę i Feliksa Massalskich 
Środa – 06.05.2020 –  Święto Świętych Apostołów Filipa  
 i Jakuba 
 7:00 + Za śp. Bogusława Bednarczyka 

 20:00 

Maryjo dziękujemy Ci za otrzymane łaski i prosimy 
otaczaj nas swoją opieką i błogosław całej rodzinie 
Rojewskich 
O zdrowie i potrzebne łaski dla Haliny 
+ Za śp. Alicję Gumulę 
+ Za śp. Artura Tuptę 
+ Za śp. Leszka Babeckiego 
+ Za śp. Matyldę Nogieć 
+ Za śp. Tadeusza Warchoła 

Czwartek – 07.05.2020 

 18:00 
Dziękczynna w 18. rocznicę urodzin Huberta z prośbą  
o błogosławieństwo Boże, zdrowie i opiekę Matki Bożej 
w dorosłym życiu 

Piątek – 08.05.2020 –  św. Stanisława, biskupa i męczennika, 
   głównego patrona Polski i archidiecezji 
   krakowskiej 
 7:00 + Za śp. Aleksandrę Plucińską 
 18:00 + Za śp. Stanisława i Stanisławę Nogieć 
Sobota – 09.05.2020 
 7:00 + Za śp. Luizę i Józefa Massalskich 

 18:00 
+ Za śp. Bolesława Małupa w 7. rocznicę śmierci  
 i zmarłych z rodziny 

Niedziela – 10.05.2020  

 7:00 
+ Za śp. Janinę Patyna, Marcjannę i Szymona Patyna, 
 zmarłych z rodziny Kowackich 
+ Za śp. Lucynę i Stanisława Czerw 

 9:00 
+ Za śp. Franciszka Kilmer w 4. rocznicę śmierci, 
 Krystynę i Stefana Chwalik, Anielę i Michała Fus 

 10:30 + Za śp. Jana, Annę, Stanisława, Marię i Andrzeja 

 12:00 
Dziękczynna w 10. rocznicę ślubu Elżbiety i Alberta  
i o błogosławieństwo Boże dla Laury i Roberta 

 18:00 + Za śp. Bogusławę Sztark 

śp. Tadeusz Ciaranek

Wieczne odpoczywanie racz Mu dać Panie...

Z naszej wspólnoty parafialnej odszedł


