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Z Ewangelii według świętego Jana (J 14, 1-12) 

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie! W domu 
Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy 
odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem. Znacie 
drogę, dokąd Ja idę». Odezwał się do Niego Tomasz: «Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę?» 
Odpowiedział mu Jezus: «Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie. 
Gdybyście Mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już Go znacie i zobaczyliście». Rzekł do Niego Filip: «Panie, 
pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy». Odpowiedział mu Jezus: «Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie 
poznałeś? Kto Mnie widzi, widzi także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: „Pokaż nam Ojca”? Czy nie wierzysz, że Ja jestem 
w Ojcu, a Ojciec we Mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. To Ojciec, który trwa we Mnie, On sam 
dokonuje tych dzieł. Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. Jeżeli zaś nie – wierzcie przynajmniej ze względu na 
same dzieła! Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja 
dokonuję, a nawet większe od tych uczyni, bo Ja idę do Ojca».

Ja już z tej ziemi odchodzę. Mam pewność, że przeżyłem swoje życie tak, jak trzeba. Poznaliście mnie, widzieliście jak żyję, jakimi 
wartościami się kieruję. Idźcie tą samą drogą, a na pewno dojdziecie do celu. 

Gdybyś miał podać jedną, najważniejszą rzecz, która by Cię powstrzymała przed powiedzeniem tak o sobie, to co by to było? 

Co znaczy święcić imię Boga?

Co to znaczy szanować? Wielu z nas odmówiło już dzisiaj modlitwę „Ojcze nasz”. W każdej mszy św. odmawiamy ją wszyscy. W tej 
modlitwie pierwsza prośba brzmi: Święć się imię Twoje”. Szanować to święcić. A święcić to:

–  po pierwsze znaczy oddzielić to, co Boże od tego, co ludzkie. Jak myślisz o przekleństwie, to nie używaj imienia Bożego. Jak myślisz o 
Bogu – to nie wstydź się tego imienia używać. Wstaję rano „W imię Ojca...”, kładę się spać w Jego imię, wsiadam do autobusu w Jego 
imię, zaczynam pracę, posiłek w Jego imię, witam się Jego Imieniem – „Szczęść Boże! Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!” To 
imię daje siłę i moc. Jednak używane nieświadomie powoduje utratę wiary w moc tego imienia. A później się dziwić, że ktoś woła 
„Panie, Panie” a Bóg nie pomaga;

– po drugie – święcić – to wierzyć w moc imienia, pogłębiać tę wiarę przez modlitwę, powtarzanie z wiarą słowa JEZUS;
– po trzecie – święcić - to swoim życiem pokazać, że to imię jest święte, bo w sakramencie chrztu św. wszyscy zostaliśmy naznaczeni 

imieniem Chrystusa. Bądź chrześcijaninem naprawdę, nie tylko z nazwy, nie bądź chrześcijaninem byle jakim . Kiedy zachowuję się 
nagannie, to przynoszę wstyd imieniu rodziców, klasy, szkoły, zakładowi pracy, Ojczyzny. Na imię mam chrześcijanin, tzn. należący 
do Chrystusa. Nie dobrze byłoby, gdyby ktoś patrząc z zewnątrz powiedział „ten człowiek wstyd przynosi Chrystusowi, którego imię 
nosi”;

– po czwarte - święcić - to kochać to imię, cieszyć się, z imienia Bożego, uważać je za najdroższe.
Zatem niech  każdy, kto wierzy, że za imieniem: Ojciec niebieski, Jezus, Wszechmocny, Pan, Zbawca, kryje się  kochający nas Bóg,  

nigdy nie wstydzi się chwalić i błogosławić imienia Bożego.
ks. Norbert Sarota

4
Dekalog - Przykazanie II

W 28. rocznicę 
Święceń Kapłańskich

życzymy

Księdzu Proboszczowi 
Wiesławowi Kiebule,

aby Pan Jezus – Najwyższy Kapłan 
uświęcał i błogosławił 

każdy dzień apostolskiej drogi. 

Parafianie

Święty Maciej, Apostoł
Maciej był jednym z pierwszych uczniów Jezusa. Wybrany został przez 

Apostołów do ich grona na miejsce Judasza. Poza opisem powołania nie ma 
o nim pewnych informacji. Według Euzebiusza z Cezarei, św. Maciej był 
jednym z 72 uczniów Pana Jezusa. O pracy apostolskiej św. Macieja nie 
możemy wiele powiedzieć, chociaż w starożytności chrześcijańskiej krążyło 
wiele legend na jej temat. Według nich miał on głosić najpierw Ewangelię 
w Judei, potem w Etiopii, wreszcie w Kolchidzie, a więc na rubieżach Słowian. 
Miał jednak ponieść śmierć męczeńską w Jerozolimie, ukamienowany jako 
wróg narodu żydowskiego i jego zdrajca. Relikwie św. Macieja miała odnaleźć 
według podania św. Helena, cesarzowa, matka Konstantyna Wielkiego. 
W czasach późniejszych miały zostać rozdzielone dla wielu kościołów. Są one 
obecnie w Rzymie w bazylice Matki Bożej Większej, w Trewirze 
w Niemczech i w kościele św. Justyny w Padwie. W Trewirze kult św. Macieja 
był kiedyś bardzo rozwinięty. Św. Maciej jest patronem Hanoweru oraz m.in. 
budowniczych, kowali, cieśli, stolarzy, cukierników i rzeźników oraz 
alkoholików i chorych na ospę. Wzywają go niepłodne małżeństwa oraz chłopcy 
rozpoczynający szkołę. 

W ikonografii, św. Maciej przedstawiany jest w długiej, przepasanej tunice 
i w płaszczu. Jego atrybuty: halabarda, księga, krzyż; kamienie, miecz, topór, 
włócznia - którymi miał być dobity.

Źródło: brewiarz.pl

13 maja - Nabożeństwo Fatimskie



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. Dar serca można 
składać w kopertach lub poprzez przelew na konto parafialne: 

   63 8589 0006 0180 0000 3681 0001).

Z naszej wspólnoty parafialnej odeszła

śp. Halina Cerek

Wieczne odpoczywanie racz Jej dać Panie...

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
V Niedziela Wielkanocna – 10.05.2020

Przez kolejne majowe dni razem z Maryją trwamy na modlitwie podczas 
nabożeństwa majowego, które w naszym kościele będzie codziennie 
o godz. 17:30.

W środę 13 maja o godz. 20:00 w naszym kościele pierwsze w tym 
roku Nabożeństwo fatimskie z procesją oraz oddaniem czci 
relikwiom św. Hiacynty i św. Franciszka.

W niedzielę 17 maja na Mszach św. będziemy modlić się i wspominać  
wielkiego Papieża Polaka w setną rocznicę Jego urodzin. 
Zapraszamy zwłaszcza na Mszę św. o godz. 18:00, podczas której 
przedstawiciele młodzieży przedstawią montaż słowno–muzyczny 
„Takim zapamiętał Go świat”. Po Mszy świętej modlitwa pod 
pomnikiem Jana Pawła II.

Pełna treść ogłoszeń na stronie .www.parafiamichalowice.pl

Z naszej wspólnoty parafialnej odszedł

śp. Edward Kuś

Wieczne odpoczywanie racz Mu dać Panie...

Prorok Habakuk

Jest autorem księgi – na podstawie której działalność Habakuka datuje się na przełom VII 
i VI wieku przed Chrystusem. Zalicza się go do tzw. proroków mniejszych. Habakuk prowadzi 
dialog z Bogiem. Pyta o sens trudnych dla ludu wybranego wydarzeń. Księga porusza problem 
sprawiedliwości Bożej i sensu życia w wierności przykazaniom. Prorok niemalże czyni wyrzuty 
Bogu, pyta, jak może pozwolić, żeby powodziło się ludziom niegodziwym, jak długo musi się 
modlić, żeby Pan go wysłuchał? Odpowiedź Boga na wątpliwości Habakuka doprowadza do 
konkluzji, że stała wiara nigdy nie doprowadzi do rozczarowania, ponieważ Bóg panuje nad 
wszystkim i można mu ufać. Ważna jest cierpliwość. Przyjdzie czas, że „zginie ten, co jest ducha 
nieprawego, a sprawiedliwy żyć będzie dzięki swej wierności” (Ha 2, 4).

Prorocy na kartach Biblii...

Róża	

Róża we wczesnym chrześcijaństwie 
w połączeniu z krzyżem była symbolem 
dyskrecji .  Obok tego w symbolice 
chrześcijańskiej miała jeszcze inne liczne 
znaczenia: czerwona wskazywała na 
przelaną krew i rany Chrystusa, ponadto 
symbolizowała czarę, która przyjęła 
S� w i ę t ą  K re w.  Z e  w z g l ę d u  n a  t a k 
postrzegany związek z Krwią Chrystusa 
była także symbolem mistycznego 
odrodzenia. Ponieważ w S� redniowieczu 
oznaczała dziewictwo i niewinność, przez 
to była także symbolem maryjnym. Do 
dziś złotą różą papież obdarowuje osoby 
zasłużone dla katolicyzmu.

Symbolika kwiatów w Biblii...

Wizerunki NMP Królowej Polski...
Cudowny	Obraz	Matki	Bożej	Tuchowskiej

Sanktuarium  w Tuchowie jest jednym z najstarszych i najliczniej 
odwiedzanych miejsc świętych w poł.-wsch. Polsce, leży przy drodze 
z Tarnowa do Nowego Sącza. Stara tradycja mówi, że pierwszy, 
drewniany kościół wybudowano tu jeszcze przed 1079 r. 
W głównym ołtarzu tamtejszej świątyni króluje XVI-wieczny, 
łaskami słynący obraz „Pani Tarnowskiej Ziemi”, malowany olejnymi 
farbami na kredowym podkładzie bukowej deski. Przedstawia  
niezwykle piękną, zamyśloną postać Madonny z Dzieciątkiem na 
lewej ręce, trzymającą w prawej dłoni różyczkę, symbol czystości 
i atrybut modlitwy różańcowej. Dzieciątko lewą rączką błogosławi, 
prawą podejmuje krzyż umieszczony na ziemskim globie. Istnieje 
opinia, że obraz początkowo był noszony na feretronie. Obecnie 
stróżami cudownego obrazu w ołtarzu są o. redemptoryści. To oni 
rozbudowali kościół i klasztor, doprowadzając do koronacji w dniu 
2 X 1904 r. Szczególnym wydarzeniem jest doroczny Wielki Odpust 
Tuchowski trwający 8 dni od 2 lipca i Mały Odpust w dniu 
8 września. W dniu 2 października 2010 r. kościół pw. Nawiedzenia 
NMP otrzymał tytuł bazyliki mniejszej.

Z naszej wspólnoty parafialnej odeszła

śp. Małgorzata Nowak

Wieczne odpoczywanie racz Jej dać Panie...

INTENCJE MSZALNE 
 

Poniedziałek – 11.05.2020 
 7:00 + Za śp. Tadeusza Warchoła  

 18:00 
+ Za śp. Stanisława Moryś, Józefa, Wiktorię  
 i Franciszka Moryś 

Wtorek – 12.05.2020 – świętych męczenników Nereusza  
  i Achillesa,  
  św. Pankracego, męczennika 

 18:00 
Dziękczynna w 25. rocznicę ślubu Zofii i Krzysztofa 
Wilków z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę 
Matki Bożej w rodzinie 

Środa – 13.05.2020 –  NMP z Fatimy 
 18:00 + Za śp. Irenę Turczyńską 

 20:00 

Dziękczynna za męża, z prośbą o zdrowie  
i błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej 
O błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla 
rodziny Janusza Bińczyckiego i pracowników firmy 
O błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla 
rodziny Trzaska 
+ Za śp. Alicję Gumulę 
+ Za śp. Alicję Gumulę o wieczne zbawienie 
+ Za śp. Halinę Cerek 
+ Za śp. Sabinę Gurbiel 
+ Za śp. Zenobię Jaskółkę 

Czwartek – 14.05.2020 – Święto św. Macieja, Apostoła 
 18:00 + Za śp. Elwirę Lubelską w 3. rocznicę śmierci 
Piątek – 15.05.2020 –  bł. Zofii Czeskiej, zakonnicy 
 7:00 + Za śp. Edwarda Zębalę 

 18:00 
+ Za śp. Antoninę i Franciszka Chwalik oraz Kazimierza 
 Zębalę 

Sobota – 16.05.2020 – Święto św. Andrzeja Boboli, prezbitera  
  i męczennika, głównego patrona Polski 
 7:00 Za dusze w czyśćcu cierpiące 

 18:00 
+ Za śp. Zofię i Stanisława Tochowicz, Marię i Tomasza 
 Sulawa oraz zmarłych z rodziny 

Niedziela – 17.05.2020  
 7:00 + Za śp. Stanisława i Zofię Kożuch 
 9:00 + Za śp. Marka Cyran w 33. rocznicę śmierci 

 10:30 
+ Za śp. Władysławę Formicką, Walerię i Tadeusza 
 Baran 

 12:00 
Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże  
w posłudze kapłańskiej dla O. Michała w 3. rocznicę 
święceń kapłańskich 

 18:00 
+ Za śp. Otylię i Mariana Massalskich, Zofię  
 i Kazimierza Ucherskich 

 


