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3 maja - uroczystość odpustowa w naszej paraﬁi

Z niedzielnej liturgii Mszy Świętej

CZYM JEST ODPUST PARAFIALNY?

2. czytanie (Ap 5, 11-14)
BARANEK

W czasach dewaluacji wielu zwyczajów, które ongiś były bardzo
żywe, warto zastanowić się, jakie jest znaczenie odpustu paraﬁalnego.
Odpust paraﬁalny jest doroczną uroczystością rodziny paraﬁalnej
związaną ze świętem patronalnym paraﬁi lub kościoła. Dzień odpustu
jest związany z możliwością uzyskania daru duchowego jakim jest
odpust zupełny czyli darowanie wszystkich kar doczesnych za
popełnione grzechy. Przez grzech bowiem zaciągamy winę wobec
Boga i ponosimy karę, która ma pomóc przezwyciężyć zło jaki grzech
w nas posiał i wyrządził. Karę można odpokutować w doczesności
np. przez uczynki pokutne, uczynki miłosierdzia, inne dobre uczynki
czy modlitwy.
Możliwość zyskania odpustu sprawiała, że na odpust ściągała cała
okolica, a dla rodziny odpust był okazją do spotkania wielu pokoleń.
Centralnym wydarzeniem jest suma odpustowa, którą prowadził
specjalnie zaproszony kapłan, a kazania odpustowe głosił też
kaznodzieja na tę okoliczność zaproszony.
Chciejmy głęboko duchowo przeżyć ten czas łaski dany nam przez
Boga. Prośmy Patronkę naszej Paraﬁi, Najświętszą Maryję Pannę
Królową Polski o opiekę i wstawiennictwo przed Bożym Tronem.

Baranek to nowotestamentalny obraz Chrystusa paschalnego.
Znaczenie tego obrazu związane jest z bogatą symboliką
starotestamentalną. Przed wyjś ciem Izraelitó w z Egiptu Bó g
polecił zabić o zmierzchu baranka bez skazy, spoż yć go wieczorem
oraz naznaczyć krwią drzwi domó w (Wj 12, 5-7). Krwi baranka
tradycja ż ydowska nadała wartoś ć zbawczą, odwołując się do
obrzędu zawarcia przymierza synajskiego, dzięki któ remu Izrael
został wybawiony z niewoli egipskiej i stał się „kró lestwem
kapłanó w i ludem ś więtym” (Wj 19, 6).
Paschalną interpretację baranka uwydatniają teksty
Apokalipsy ś w. Jana. Mesjasz oczekiwany jako Lew z Judy
przychodzi jako Baranek (Ap 5, 5). Jego opis ukazuje ostateczne
zwycięstwo ż ycia nad ś miercią w paradoksalny sposó b: Baranek
zwycięż ył, dlatego stoi wyprostowany; był jednak też zabity
(Ap 5, 6).
Przeciwstawienie „był zabity” i „stoi wyprostowany” wskazuje
na objawienie Jezusa, któ ry mó wi Janowi o sobie: „Byłem umarły,
a oto jestem ż yjący na wieki wiekó w” (Ap 1, 18). Odsłania się w ten
sposó b paradoks objawienia mocy Boż ej w słaboś ci i wyniszczeniu
aż do ś mierci. W ś mierci Baranek zwycięż a moce zła, uwalniając lud
z więzi grzechó w i szatana (Ap 5, 6; 12, 11). Chrystus-Baranek jest
pasterzem prowadzącym do ź ró deł wody ż ycia (Ap 7, 17), odbiera
chwałę od istot niebieskich (Ap 5, 8.13; 7, 10) oraz zasiada razem
z Bogiem na tronie (Ap 22, 1.3).
Zró dło: ks. Artur Malina, Goś ć Niedzielny Nr 15/2004

Pierwszy znak chrześcijaństwa - Chryzmon
Pierwszym znakiem chrześ cijan był
pochodzący z przełomu III i IV wieku
chryzmon, składający się z dwó ch nałoż onych
na siebie greckich liter: „chi” – X i „ro” – P,
czyli dwó ch pierwszych liter w słowie
„Chrystus”. I to właś nie pojawieniu się tego
symbolu towarzyszyły we ś nie Konstantyna
słynne słowa: „in hoc signovinces”, czyli „pod tym znakiem
zwycięż ysz”. Zatem w IV wieku właś nie chryzmon był powszechnie
uż ywanym, jednoznacznym symbolem rozpoznawczym
wyznawcó w Chrystusa. Ten monogram umieszczony na grobie
wskazywał, ż e zmarły był chrześ cijaninem. Gdy zaczęło się
m a s o w e n a w r a c a n i e R z y m i a n n a c h r z e ś c i j a ń s t w o ,
zapotrzebowanie na prosty symbol wzrosło. Zaczęła się więc
ewolucja tego symbolu, prowadząca do ukształtowania się znaku
ró wnoramiennego krzyż a. Dzisiaj
w i e l e o s ó b b a r d z i e j k o j a r z y
chryzmon ró wnież z łaciń skim
skró tem od pax – pokó j.

Niedatowany chryzmon
z Muzeum Watykańskiego.
W ramionach litery X widoczne
greckie litery alfa i omega

Pod Twoją obronę Królowo Polski
Pierwszą, nadprzyrodzoną interwencją Maryi w obronie
wiernego ludu odnotowaną w pamięci dziejowej narodu
polskiego jest cudowne objawienie Matki Bożej w Kęble pod
Wąwolnicą. Opisane w lokalnej księdze paraﬁalnej wydarzenia
rozegrały się w 1278 roku. Grasujące po okolicy mongolskie
czambuły założyły pod Kębłem obóz główny, tak zwany kosz,
w którym gromadziły wziętą w niewolę ludność i zagrabione
dobra. Trwoga wzmogła się, gdy Mongołowie ustawili na
zalegającym na majdanie głazie zrabowaną ﬁgurkę Matki Bożej,
profanując ją i szydząc z chrześcijańskiej wiary.
I wtedy wydarzył się cud. Kroniki paraﬁalne opisują to tak:
„Nad Matką Bożą ukazała się jasność i unosić się zaczęła w górę,
na przeciwległej górze o paręset kroków stanęła na lipie, jakoby
uchodząc z rąk niewiernych, tymczasem jeszcze bardziej
przerażeni Tatarzy jak najszybciej uciekali, tak że łupy co nie były
na wozach i jeńców pozostawili, nie myśląc o zdobywaniu zamku.
Po ich ucieczce statua Matki Bożej nazad stanęła na kamieniu".
Uwolnieni i zdumieni obrotem spraw jeńcy zrozumieli, komu
zawdzięczają wolność. Wieść o objawieniu się Matki Bożej
rozeszła się błyskawicznie po okolicy, a ﬁgurka zasłynęła
wielkimi łaskami.

Z okazji Dnia św. Floriana
życzymy
Strażakom z Michałowic i Wilczkowic
błogosławieństwa Bożego na każdy dzień służby.
Niech Patron strzeże, a Matka Boża
wyprasza zdroje łask.
Duszpasterze i Para ianie

INTENCJE MSZALNE
Poniedziałek – 02.05.2022
O błogosławieństwo Boże i dary Ducha Świętego
7:00
dla Wiktorii na czas egzaminów maturalnych
18:00 + Za śp. Honoratę i Zygmunta Koneweckich
Wtorek – 03.05.2022 – Uroczystość odpustowa w paraﬁi pw.
NMP Królowej Polski w Michałowicach
+ Za śp. Katarzynę Szwagrzyk w 1. rocznicę śmierci,
7:00
i męża Zdzisława
9:00 + Za śp. Władysława i Marię Bochenków
+ Za śp. Mariannę Brożek w 6. rocznicę śmierci,
i męża Józefa
10:30
+ Za śp. Zenobię i Edwarda Jaskółka, Rozalię Fundament
+ W intencji wszystkich paraﬁan
12:00 + Za śp. Edwarda Sobczyka w 31. rocznicę śmierci,
Leokadię Sobczyk, Marcina Kurowskiego
+ Za śp. Mieczysława Nogiecia w 39. rocznicę śmierci,
Stanisławę Nogieć w 11. rocznicę śmierci, Danutę
18:00
Miśkiewicz w 2. rocznicę śmierci
Środa – 04.05.2022 – św. Floriana, męczennika
Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże i potrzebne
18:00 łaski za wstawiennictwem św. Floriana dla strażaków
z Michałowic i Wilczkowic
Dziękczynna z prośbą o zdrowie, błogosławieństwo Boże,
opiekę Matki Bożej dla Stefanii i Henryka Tochowicz w 60.
rocznicę ślubu
Prośba do Matki Bożej o opiekę i zdrowie dla dziecka oraz
o pomoc i łaskę w podjęciu mądrej decyzji dla jego
rodziców
+ Za śp. Kazimierza Kuchtę w 1. rocznicę śmierci, Pelagię
i Tadeusza Kuchtów, Tadeusza Głuszczyk w 28 . rocznicę
śmierci oraz żonę Janinę
+ Za śp. Pawła i Wiktorię Leks oraz zmarłych z rodziny
20:00 + Za śp. Małgorzatę Nowak w 2. rocznicę śmierci
+ Za śp. Krystynę Leszczyńską
+ Za śp. Zoﬁę Binczycką
+ Za śp. Jerzego Gryglika
+ Za śp. Krzysztofa Gurbiela
+ Za śp. Albinę Sokół
+ Za śp. Mariannę Nogieć
+ Za śp. Zbigniewa Nowaka
+ Za śp. Mariannę Herjan
+ Za śp. Dariusza Kudzię
Czwartek – 05.05.2022 – św. Stanisława Kazimierczyka,
prezbitera
+ Za śp. Helenę w 4. rocznicę śmierci i Jana Bugajskich,
18:00
Janinę i Mariana Pietrzyk oraz zmarłych z rodziny
Piątek – 06.05.2022 – Święto Świętych Apostołów Filipa i Jakuba
7:00 + Za śp. Mariana Sobesto
18:00 + Za śp. Wandę Cichucką
Sobota – 07.05.2022
7:00 Za dusze w czyśćcu cierpiące
18:00 + Za śp. Elwirę Lubelską
Niedziela – 08.05.2022 – 4. Niedziela Wielkanocna
+ Za śp. Lucynę i Stanisława Czerw,
7:00
Zoﬁę i Stanisława Czerw
Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże
9:00 w dorosłym życiu dla Mateusza Massalskiego z racji
18. urodzin
+ Za śp. Julię w 6. rocznicę śmierci i Józefa Wójcik
10:30 + Za śp. Halinę Cerek w 2. rocznicę śmierci i zmarłych
z rodziny
12:00 W intencji dzieci, rodziców i chrzestnych
+ Za śp. Bolesława, Zoﬁę, Kazimierza i Lucjana
18:00
Massalskich

Z historii papiestwa...
Papież Pius IX
Giovanni Maria Mastai Ferretti urodził się w 1792 roku
w Senigallii we Włoszech. Miał opinię bardzo poboż nego i dobrego
człowieka. Swięcenia kapłań skie otrzymał dzięki dyspensie Piusa
VII. Cierpiał prawdopodobnie na epilepsję, dlatego papież Pius VII
zezwolił mu na odprawianie mszy jedynie w obecnoś ci drugiego
kapłana. Jednak po przyjęciu ś więceń kapłań skich ataki przykrej
choroby nie powtó rzyły się. On sam przypisywał swe uzdrowienie
wstawiennictwu Matki Boż ej.
W 1846 roku został wybrany na papież a. Przyjął imię Piusa IX.
Jego ponty ikat był najdłuż szym (po ś w. Piotrze Apostole), trwał
31 lat, 7 miesięcy i 21 dni. Przypadał na okres gwałtownych przemian
na Pó łwyspie Apeniń skim – Wiosny Ludó w i zjednoczenia Włoch.
W czasie rewolucji 1848 roku zmuszony został do opuszczenia
Rzymu, po zjednoczeniu Włoch, kiedy Rzym stał się stolicą, ogłosił się
„więź niem Watykanu”. Waż nym osiągnięciem Piusa IX było
zorganizowanie i poprowadzenie I Soboru Watykań skiego
(1869–1870). W Soborze tym uczestniczyło, takż e z Koś ciołó w
wschodnich, prawie 700 duchownych. Uznał też dogmat
o Niepokalanym Poczęciu NMP.
W 1847 roku Pius IX zawarł takż e konkordat z Rosją.
30 paź dziernika 1853 roku beaty ikował Andrzeja Bobolę. Kiedy
nowym carem został Aleksander II Romanow, papież zwró cił mu
uwagę na nieprzestrzeganie konkordatu, a takż e na represyjną
politykę wobec Polski, zwłaszcza podczas powstania styczniowego.
Już w styczniu 1863 r. papież potępił wybuch powstania, jednak
podczas walk powstań czych zwró cił się do Franciszka Jó zefa
i Napoleona III o pomoc dla Polski. 29 czerwca 1867 kanonizował
Jozafata Kuncewicza, a 6 czerwca 1877 roku przyjął też pielgrzymkę
polską i wygłosił do niej mowę, w któ rej zawarł słowa „miejcie
nadzieję, wytrwałoś ć, odwagę i mó dlcie się, a ciemięzcy wasi runą
i Kró lestwo Polskie powró ci”.
Pius IX zmarł w Watykanie 7 lutego 1878 roku.

Straż Pożarna w Michałowicach zaprasza na

piknik majowy
03.05 od godziny 9:00.
Dla dzieci bezpłatne dmuchańce
oraz pokazy sprzętu strażackiego

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
na III Niedzielę Wielkanocną – 01.05.2022
Rozpoczynamy miesiąc maj. W naszej świątyni nabożeństwo majowe
po Mszy św. o godz. 18:00.
We wtorek (03.05) przypada uroczystość Najświętszej Maryi Panny,
Królowej Polski. To też dzień odpustu w naszej paraﬁi. Msze
Święte w naszej świątyni będą sprawowane o godz. 7:00, 9:00, 10:30,
12:00 (suma odpustowa z procesją) i o godz. 18:00.
W tym tygodniu przypada Pierwszy Czwartek, Pierwszy Piątek
i Pierwsza Sobota miesiąca:
- w czwartek Godzina Święta o godz. 23:00;
- w piątek nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa
o godz. 18:00;
- w sobotę nabożeństwo Pierwszych Sobót miesiąca o godz. 17:00
i zmianka tajemnic różańcowych.
W najbliższą sobotę (07.05) będziemy przeżywać w naszej paraﬁi
Uroczystość I Komunii św. na Mszach św. o godz. 10:00, 11:30
i 13:00.
Odwiedziny chorych z sakramentami św. w sobotę 14 maja od
ok. godz. 9:00.
Spotkanie uczniów kl. VII w ramach przygotowania do sakramentu
bierzmowania; grupa dziewczyn w poniedziałek (02.05)
o godz. 17:00, grupa chłopców w czwartek (05.05) o godz. 17:00
w salce na plebanii.
Spotkanie Kręgu Biblijnego w sobotę (07.05) o godz. 19:30 w salce
na plebanii.
Pełna treść ogłoszeń na stronie www.paraﬁamichalowice.pl.

Paraﬁa pw. 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
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