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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».

Zakonnice z Broniszewic, które opiekują się niepełnosprawnymi intelektualnie chłopcami, mówią, jak oni uczą je miłości. W oczy rzuca się to, 
że nie potrafią kategoryzować ludzi. W ich pojmowaniu świata nie ma czegoś takiego jak wygląd, stanowisko, pozycja społeczna, poglądy, 
sława, bogactwo. Każdego, kto ich odwiedza, traktują tak samo. Wyobraź sobie, że też wyrzucasz te kategorie ze swojego sposobu myślenia.  
Jak zmieniłby się Twój stosunek do ludzi, których spotykasz, czy o których słyszysz? 

Św. Paweł w 5 rozdziale Listu do Rzymian napisał: „Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami.” (Rz 5,8). Co to znaczy? 
Że nawet wtedy, kiedy popełniasz największe draństwo, jesteś dla Boga tak cenny jak „Krew Jego Syna”. To znaczy, jesteś dla Boga tak 
cenny jak życie samego Syna Bożego. Gdzie jest napisane, że Chrystus wylał więcej Krwi za świętych niż za grzeszników? Gdzie, że więcej 
za króla niż błazna? Gdzie, że więcej za prezydenta niż imigranta? Jeżeli myślimy, że biskup jest cenniejszy dla Boga niż ateista, to nie 
zrozumieliśmy jeszcze nic z prawdy o wartości człowieka. Jeśli Bóg płaci za nas, grzeszników cenę Krwi, to jesteśmy warci tyle co cena, tyle 
co Krew. W swoim Synu uczynił nas Synami. Już nie jesteśmy niewolnikami. Już możemy wołać „Abba, Tato”. Gdyby postawiać na szali 
Katedrę Wawelską i tego biedaka, który pod nią padnie, to co jest większym skarbem? W Kapadocji, Syrii, Północnej Afryce leżą gruzy po 
wspaniałych katedrach, a ci którzy pod nimi żebrali cieszą się życiem, które nie runie na wieki.

Jak ta prawda Ewangelii o wartości człowieka wyzwala? Po pierwsze wyzwala mnie z histerycznego lęku, że ja muszę udowodnić sobie 
i innym że jestem kimś, że jeśli nie stanę się kimś będę nikim. Po drugie wyzwala mnie z depresji, bo już wiem, że wartość moja jest taka 
sama jak św. Jadwigi, bo to moja siostra, z tego samego Ojca. Wiem, że każdy ma swoje miejsce w życiu i każdy członek Ciała 
Chrystusowego jest Jego Ciałem, a przecież nawet najmniejsze okruszyny Kościół przechowuje z najwyższą czcią. Wiem, że chociaż 
św. Jan Paweł II był wielki, to nie powiedziałby na krakowskich Błoniach ani słowa, gdyby jego brat, z tego samego Ojca, nie wziął 
odpowiedzialności za mikrofony.

ks. Norbert Sarota
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Praca

„Pracuj	 minimalnie,	 najlepiej	 tylko	 wtedy,	 gdy	 widzi	 Cię	 szef”. 
„Najlepiej	w	ogóle	się	nie	przemęczaj,	bo	dorobisz	się	garba”. Jeżeli ta 
koncepcja Ci nie odpowiada, to jest dla Ciebie alternatywa. Pracuj 
jak najwięcej, bo praca jest najważniejsza. Jasno należy stwierdzić, 
że obie te koncepcje nie są biblijne. Pismo S�więte mówi o pracy jako 
o czymś dobrym, ale nie najważniejszym. ,,Pan	 Bóg	 wziął	 zatem	
człowieka	i	umieścił	go	w	ogrodzie	Eden,	aby	uprawiał	go	i	doglądał”  
Rdz 2.15. Praca miała być zatem radością dla człowieka. Stała 
się ciężarem dopiero po grzechu pierworodnym. Obecnie średnio 
w swojej 50 letniej karierze zawodowej przeciętny pracownik 
spędza w pracy 100 000 godzin. To około 25 procent życia, które 
często spędzamy, nie szukając radości i unikając potrzebnego trudu. 

Z drugiej strony, wielu ludzi 
traktuje pracę jako bożka 
wyznaczającego jedyny sens 
życia. Stąd ciągła gonitwa za 
awansami, nie zważając na inne 
ważne życiowe role. Biblia 
ukazuje prawdę, że Pan Bóg 
p o s ł u g u j e  s i ę  l u d ź m i 
wykonującymi różne zawody. 
Dawid był pasterzem i królem, 
Łukasz był lekarzem, Paweł 
wyrabiał namioty a Amos był 
zbieraczem �ig.  Bóg może 
posłużyć się każdym.

Matka Boska z Lujan

W 1630 r. pewien mieszkaniec argentyńskiej prowincji 
Tucman chciał wybudować kapliczkę ku czci Matki Boskiej 
Niepokalanego Poczęcia. Figurkę sprowadził z Brazylii. W czasie 
podróży do miejsca przeznaczenia woły ciągnące wóz z �igurką 
zatrzymały się w Rosendo nad rzeką Luján i nie chciały dalej 
ruszyć. Uznano, że Matka Boska najwyraźniej chce pozostać 
właśnie w tym miejscu. W Rosendo wybudowano kapliczkę. 
Miejsce, w którym umieszczono �igurkę, nazwano Luján i to 
właśnie imię otrzymała Opiekunka Argentyny. Wkrótce 
w miejscu kaplicy stanęła neogotycka bazylika, w której 
podziemiach umieszczono kopie wizerunków Matki Bożej 
czczonych na całym świecie, wśród nich obraz Częstochowskiej

Czarnej Madonny. W 1947 r. 
papież Pius XII w przemówieniu 
radiowym oddał  Argentynę
w opiekę Matki Bożej z Luján.

W 1983 r.  prymas Polski 
kardynał Józef Glemp podczas 
wizyty w Argentynie otrzymał od 
tamtejszej Polonii kopię �igury 
Matki Bożej z Luján. Rok później 
przekazał ją nowo tworzonej 
para�ii O�iarowania Pańskiego na 
w a r s z a w s k i m  U r s y n o w i e . 
Wspomnienie Matki Boskiej 
z Lujan przypada w dniu 8 maja.

Biblia o finansach...

13 maja 1917 r. - 
pierwsze objawienie

NMP w Fatimie
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Przez kolejne majowe dni razem z Maryją trwamy na modlitwie podczas 
nabożeństwa majowego, które w naszym kościele jest codziennie 
po Mszy św. o godz. 18:00.

W poniedziałek (10.05), wtorek (11.05) i środę (12.05) przypadają dni 
modlitw o urodzaje i za kraje głodujące. Na nabożeństwach 
majowych będziemy prosić Pana Boga o obfite plony i błogosła-
wieństwo dla pracujących na roli, o sprawiedliwy podział dóbr 
i chleba dla głodujących w naszym kraju i na świecie.

W najbliższy czwartek, 13 maja, wspomnienie Matki Bożej 
Fatimskiej i kolejna rocznica zamachu na Jana Pawła II w 1981 r.  
Zapraszamy na pierwsze w tym roku Nabożeństwo Fatimskie o godz. 
20:00 w naszym kościele.  Nabożeństwo będzie składało się z:

– Mszy św. zbiorowej z kazaniem (intencje można już składać 
w zakrystii),

– Różańca,
– procesji wokół kościoła z figurą Matki Bożej Fatimskiej 

(prosimy przynieść świece),
– oddania czci relikwiom św. Hiacynty i św. Franciszka.

Pełna treść ogłoszeń na stronie .www.parafiamichalowice.pl

Co to jest akatyst? – cz. 1

Według zapisów w l icznych pracach historycznych 
i hagiograficznych (żywoty świętych, legendy i opisy cudów), 
w jednym z kościołów Konstantynopola, podczas modlitwy przed 
ikoną Matki Bożej zasnął Roman (urodzony w Syrii, żyjący w VI w., 
jeden z największych poetów Kościoła greckiego). Wówczas we śnie 
ukazała mu się Maryja, która podała zwój i poleciła aby go połknął. 
Gdy to uczynił, po przebudzeniu następnego ranka w Boże 
Narodzenie wyszedł na ambonę i pięknym głosem odśpiewał Akatyst 
– hymn ku czci Matki Bożej. Historia nadała św. Romanowi 
przydomek Melodos (w prawosławiu Sładkopiewiec, a także 
Hymnograf).

Muzyka bizantyjska w formie akatystów, to liturgiczne dzieła 
będące kontynuacją sztuki muzycznej pierwszych chrześcijan 
(tworzonej w ramach kanonu), która ma przede wszystkim osobie 
modlącej się głęboko wnikać w sens śpiewanych treści o charakterze 
błagalnym, dziękczynnym i doksologicznym (uwielbiającym).

Po przyjęciu Komunii Świętej

Podchodzeniu do Komunii  S� więtej ,  spożyciu Postaci 
eucharystycznych i powracaniu na swoje miejsce towarzyszy śpiew. 
We wczesnym średniowieczu był to Psalm 44. Od XVI wieku zaczęto 
wydawać śpiewniki kościelne. W śpiewniku Siedleckiego, jak
i w śpiewniku „Droga do nieba” znajduje się kilkadziesiąt śpiewów 
procesyjnych na Komunię Swiętą. W ramach posoborowej odnowy 
liturgii Eucharystii podkreśla się, istotną rolę śpiewu. Zjednoczenie 
głosów podczas śpiewu ukazuje radość serca z przyjęcia 
Eucharystii.

Po  p r z y j ę c i u  Po s t a c i  E u c h a r y s t yc z nyc h  n a s t ę p u j e 
dziękczynienie. Zalecane jest kapłanowi i wiernym pozostanie przez 
pewien czas na modlitwie w milczeniu lub zaśpiewaniu przez całe 
zgromadzenie psalmu lub pieśni pochwalnej.

Na zakończenie liturgii eucharystycznej przewidziana jest 
modlitwa po Komunii. Jest to oracja, którą śpiewa lub odmawia 
celebrans.  Treścią tej modlitwy jest przyjęta Komunia S�więta oraz 
prośba kapłana, aby celebrowane misterium przyniosło owoce
w życiu uczestników liturgii, którzy potwierdzają tę modlitwę 
swoim Amen.

Zrozumieć Mszę Świętą...

INTENCJE MSZALNE 
 

Poniedziałek – 10.05.2021  
 18:00 + Za śp. Halinę Cerek (greg. 10) 
Wtorek –11.05.2021  
 18:00 + Za śp. Halinę Cerek (greg. 11) 
Środa – 12.05.2021  

 18:00 
+ Za śp. Franciszka Kilmer w 5. rocznicę śmierci, 
 Krystynę i Stefana Chwalik, Antoninę i Franciszka 
 Chwalik 

 20:00 

W intencji Panu Bogu wiadomej 
+ Za śp. Halinę Cerek (greg. 12) 
+ Za śp. Alicję Gumulę w 1. rocznicę śmierci 
+ Za śp. Stanisławę Machnik 
+ Za śp. Roberta Stopińskiego 
+ Za śp. Mieczysława Bednarczyka 
+ Za śp. Beatę Kruczek 
+ Za śp. Mariannę Zielińską 
+ Za śp. Marię Dobrowolską 
+ Za śp. Józefa Boczkowskiego 

Czwartek – 13.05.2021 – NMP z Fatimy 
 18:00 + Za śp. Halinę Cerek (greg. 13) 

 20:00 

O błogosławieństwo Boże, opiekę Królowej Różańca 
Świętego i św. Józefa dla mężczyzn z Róży Różańcowej 
- św. Józefa 
W intencji Panu Bogu wiadomej 
W Bogu wiadomej intencji 
+ Za śp. Irenę Kmitę, syna Waldemara  
+ Za śp. Zofię Gaweł, Zofię Maracha  
+ Za śp. Roberta Stopińskiego 
+ Za śp. Mariannę Zielińską 
+ Za śp. Marię Dobrowolską 
+ Za śp. Józefa Boczkowskiego 
+ Za śp. Marię Miskę 

Piątek – 14.05.2021 – Święto św. Macieja, Apostoła 
 7:00 + Za śp. Halinę Cerek (greg. 14) 
 18:00 + Za śp. Elwirę Lubelską w 4. rocznicę śmierci 
Sobota – 15.05.2021 – Bł. Zofii Czeskiej, zakonnicy 
 7:00 + Za śp. Halinę Cerek (greg. 15) 

 18:00 
+ Za śp. Emilię Musiał, Honoratę Konowecką, 
 Stanisławę Pieczyrak i Józefę Piekarczyk 

Niedziela – 09.05.2021  
 7:00 + Za śp. Halinę Cerek (greg. 16) 

 9:00 
+ Za śp. Marię Robak, rodziców: Bronisławę i Romana, 
 braci: Macieja i Artura 

 10:30 
+ Za śp. Wandę Szewczyk w 10. rocznicę śmierci  
 i męża Bronisława 

 12:00 + Za śp. Waldemara Krajnika 
 18:00 + Za śp. Józefa Pukałę 

 

Z naszej wspólnoty parafialnej odeszła

śp. Maria Rachwaniec

Wieczne odpoczywanie racz Jej dać Panie...

13 maja 1981 r. - 40. rocznica zamachu

13 maja 1981 r. o godz. 17:19 podczas audiencji generalnej na placu 
św. Piotra w Watykanie, turecki terrorysta Mehmet Ali Agca oddał dwa 
strzały w kierunku papieża Jana Pawła II, przejeżdżającego papamobile . 
Rannego w brzuch i rękę papieża natychmiast przewieziono do szpitala 
Gemelli i rozpoczęto wielogodzinną operację ratowania życia. Po udanej
operacji, a następnie walce lekarzy 
z zakażeniem wirusowym krwi, papież 
opuścił klinikę 13 sierpnia 1981 r. 

27 grudnia 1983 r. Jan Paweł II 
odwiedził Agcę w rzymskim więzieniu 
Regina Coeli. Papież wdzięczny Matce 
Najświętszej za uratowanie życia, 
w pierwszą rocznicę zamachu odbył 
pielgrzymkę do Fatimy i ofiarował kulę, 
którą umieszczono w koronie figury Matki 
Boskiej Fatimskiej.


