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Słowa Ewangelii według świętego Jana (J 13,31-33a. 34-35) 

Po wyjściu Judasza z wieczernika Jezus powiedział: „Syn Człowieczy został teraz otoczony chwałą, a w Nim Bóg został 
chwałą otoczony. Jeżeli Bóg został w Nim otoczony chwałą, to i Bóg Go otoczy chwałą w sobie samym, i to zaraz Go chwałą 
otoczy. Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was 
umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, że jesteście uczniami moimi, jeśli 
będziecie się wzajemnie miłowali”.

Po tym wszyscy poznają, że jesteśmy Jego uczniami, jeśli będziemy się wzajemnie miłowali – powiedział Kościołowi Chrystus dwa tysiące 
lat temu. A teraz popatrzmy na nas. Jak wyglądamy my, chrześcijanie XXI wieku? Jakich uczniów Chrystusa widzą w nas ci, którzy na co dzień 
z nami przebywają? Czy zadziwiamy świat wzajemną miłością? Zastanówmy się, jaki obraz uczniów Chrystusa pokazujemy innym, 
obgadując, będąc złośliwymi, burząc jedność… 

Symbole Ducha Świętego
Najczęściej spotykanym symbolem 

jest gołębica. Taki bowiem symbol 
wybrał sobie sam Duch S�więty, kiedy 
pojawił się nad Chrystusem w rzece 
Jordan. Woda także kojarzona jest 
z Duchem S�więtym. Duch jest wodą żywą, 
która wypływa z  boku Chrystusa 
ukrzyżowanego jak ze swego źródła 
i która tryska w nas na życie wieczne.

Zwykło się również przedstawiać Ducha S�więtego w postaci 
ognistych języków. Taką bowiem postać przybrał sobie Duch

S�więty, kiedy zjawił się nad apostołami w dzień 
Zesłania. Ogień Ducha S� więtego wypala 
i oczyszcza. Języki ogniste nad apostołami 
oznaczały, iż zostali oni oświeceni Bożą mocą. Ta 
światłość, która na nich spłynęła, rozpaliła na 
nowo nieco przygaszone płomienie wiary. 

Z� ródło: kosciol.wiara.pl

Święty Jan Nepomucen - patron tonących 
i orędownik podczas powodzi

Jan Nepomucen, święty męczennik, w ikonogra�ii jest 
przedstawiany w stroju kapłańskim z palmą męczeństwa
w dłoni i krucy�iksem. Niekiedy trzyma palec na ustach, jako 
symbol zachowanej tajemnicy spowiedzi. 

Urodził się ok. 1350 r. w Czechach. Piastował godność 
kanonika kolegiaty praskiej św. Idziego, a w 1389 r. mianowany 
został wikariuszem generalnym arcybiskupa praskiego.

 W związku z zatargiem między królem Czech Wacławem IV 
a arcybiskupem, Jan Nepomucen popadł w niełaskę władcy, 
ponieważ nie chciał zdradzić królowi tajemnicy spowiedzi jego 
małżonki Zo�ii Bawarskiej. Król bowiem podejrzewał ją 
o niewierność. Po odmówieniu ujawnienia tajemnicy spowiedzi 
w 1393 r. Jan Nepomucen został uwięziony i poddany torturom. 
Następnie zrzucono go z mostu Karola do rzeki Wełtawy.

W miejscu wrzucenia go do rzeki miała ponoć ukazać się
aureola z pięciu gwiazd, symbo-
l i z u j ą c y c h  p i ę ć  c n ó t 
męczeńskich. 

Według tradycji ludowej był 
świętym, który chronił pola 
i zasiewy przed powodzią oraz 
suszą. Dlatego jego �igury -  
NEPOMUKI - można spotkać 
jeszcze dzisiaj przy drogach 
w sąsiedztwie mostów i rzek. 

P i e r w s z ą  � i g u r ą  J a n a 
Nepomucena jest  pomnik 
w Pradze na moście Karola (na 
zdjęciu), z którego miał zostać 
zrzucony.

23 maja młodzież z naszej parafii przyjmie 
Dary Ducha Świętego

Wizerunki Królowej Polski

Matka Boska Licheńska
Bazylikę w Licheniu zbudowano na pamiątkę objawień rannemu 

w bitwie pod Lipskiem w 1813 r. żołnierzowi - Tomaszowi Kłossowskie-
mu. Maryja, którą przyzywał, stała przed nim w koronie i tuliła orła. 
Poleciła odszukać Jej wizerunek i przekazać do publicznej adoracji. 
Tomasz odnalazł obraz i powiesił na drzewie w lesie pod Licheniem. 
Modlącemu się przy tym obrazie pasterzowi - Mikołajowi Sikatce, kilka 
razy ukazała się Matka Boska, wzywając do pokuty i modlitwy. 
Przepowiedziała wojnę i epidemię cholery, ale dała też nadzieję. 
Mieszkańcy codziennie błagali o cud i z wdzięczności za ocalenie 
składali obfite datki. 29 września 1852 r. obraz przeniesiono do kościoła

 w Licheniu, a w 1967 r. został ukoronowany koroną 
papieską przez prymasa Stefana Wyszyńskiego.

Nowa bazylika została zbudowana w szczerym 
polu, w ciągu 10 lat (1994-2004), dzięki ofiarności 
pielgrzymów. W ołtarzu głównym znajduje się 
łaskami słynący obraz Matki Bożej Licheńskiej, 
przeniesiony po 150 latach z kościoła parafialnego 
św. Doroty. Wspomnienia liturgiczne NMP 
Licheńskiej Bolesnej Królowej Polski obchodzone 
są 2 lipca.

Źródło: Objawienia Maryjne w Polsce . M. Spiss. 

Zbliża się Święto naszych Mam.

Zapraszamy wszystkich 
w piątek (24 maja) o godz. 18:00 

na Mszę św. i nabożeństwo majowe połączone 
z Adoracją Najświętszego Sakramentu. 

Wraz ze scholą młodzieżową będziemy
modlitwą i śpiewem prosić 

Maryję - Matkę Bożą i patronkę naszej parafii 
o opiekę i wszelkie łaski dla naszych Mam.

22 maja
wspomnienie 

św. Rity



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

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
V Niedziela Wielkanocna – 19.05.2019

Dziś Piąta Niedziela Wielkanocy. 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 czwartek (23.05) na Mszy św. o godz. 18:00 ks. infułat Bronisław 
Fidelus udzieli Sakramentu Bierzmowania młodzieży naszej 
parafii.

Spotkania liturgiczne kandydatów do bierzmowania z kl. III 
gimnazjum i kl. VIII Szkoły Podstawowej będą w: poniedziałek 
(20.05) i środę (22.05) o godz. 19:00 w kościele. Spowiedź św. 
w środę (22.05) od godz. 16:30 do 18:00.

Organizujemy w ramach 70-lecia naszej parafii, 8-dniową, 
samolotowo-autokarową pielgrzymkę do Fatimy i Santiago de 
Compostela od 15 do 22 września 2019 roku. W programie m. in.: 
Coimbra – miejsce tajemnic Siostry Łucji, Santiago de 
Compostela, Porto, Fatima, Aljustrel, Nazare, Lizbona. 
Szczegółowe informacje na tablicy ogłoszeń przed kościołem, na 
stronie internetowej parafii, w zakrystii lub kancelarii. Zapisy do 
31 maja.

Pełna treść ogłoszeń na stronie .www.parafiamichalowice.pl

Kobiety w Biblii...

Abiszag

Abiszag była młodą dziewczyną, która otaczała opieką 
starzejącego się Dawida. Pochodziła z doliny Ezdrelonu 
w środkowej Palestynie i była „nadzwyczaj piękna”. Abiszag 
należała do haremu króla. Po śmierci władcy, starania o jej rękę 
podjął Adoniasz, przyrodni brat Salomona. Wobec zamiaru 
poślubienia Abiszag, Salomon poczuł się zagrożony. Tradycja 
żydowska dawała bowiem prawo do korony nowemu mężowi 
wdowy lub nałożnicy po zmarłym władcy. Prawdopodobnie 
Salomon „odziedziczył” ją po Dawidzie, a Adoniasz chciał ją dla 
siebie, aby urodziła mu syna, który mógłby zostać uznany za 
następcę Dawida.

Czując się zagrożonym w dziedziczeniu tronu, Salomon kazał 
zabić Adoniasza, a Abiszag prawdopodobnie spędziła resztę swego 
życia na dworze królewskim. W Biblii nie odnajdujemy już o niej 
żadnej wzmianki.

Rośliny biblijne i ich symbolika

Wśród roślin biblijnych wyodrębnia się zboża, owoce, krzewy, 
drzewa oraz zioła, które do dziś stanowią element bogactwa, ale 
i codzienności mieszkańców Ziemi S� więtej, a o których 
wspomniano już w Księdze Rodzaju, szczególnie w opisie 
stworzenia świata.

Wśród biblijnych roślin znajdują się między innymi:
 Aloes – używano go jako perfum lub do namaszczania 

zmarłych. Stanowił symbol pokuty, czci i pokory.
 Bawełna	indyjska – wykorzystywana do robienia cennych 

tkanin, którymi następnie wykładano wnętrza pałaców 
w Suzie.

 Bób – był rośliną uprawną, z której robiono chleb.
 Bukszpan	 zwyczajny  – 

symbolizował nadejście 
Mesjasza, czasów obieca-
nych ludziom przez Boga.

 Cebula – Izraelici wędrujący
d o  Z i e m i  O b i e c a n e j 
w s p o m i n a l i  o  n i e j  n a 
pustyni, jako o symbolu 
d o s t a t k u  w  E g i p c i e 
(podobne znaczenie miał 
czosnek).

Do przemyślenia...

„Pustynia”

Podróżował po pustyni pewien potężny monarcha, 
a w ślad za nim postępowała długa karawana przewożąca 
należące do niego niezliczone skrzynie złota i drogocennych 
kamieni. Podczas drogi jeden z wielbłądów oślepiony 
rozżarzonym słońcem runął na kolana i więcej się już nie 
podniósł. Skrzynie, które dźwigał zsunęły się z jego boków 
i roztrzaskały się, a drogocenne kamienie zmieszały się 
z piaskiem. Król nie zatrzymał pochodu. Z gestem 
wielkoduszności, zezwolił swym paziom i giermkom 
pozbierać te kosztowności, które zdołają odszukać. Podczas, 
gdy oni przetrząsali mozolnie piach, król kontynuował swą 
podróż po pustyni. Spostrzegł jednak, że ktoś postępuje 
nieustannie jego śladem. Odwrócił się i zobaczył, że biegnie 
za nim spocony i zdyszany jeden z jego paziów. 
- A ty - zapytał go monarcha - nie zatrzymałeś się, by 
pozbierać bogactwa?

Młodzieniec odpowiedział mu z radością i dumą:
- Ja idę za moim królem!!!

A może i ty pozostajesz gdzieś na pustyni? Idź za 
Twoim Królem, bo w przeciwnym razie zostaniesz sam na 
pustyni - a wtedy bogactwa nic nie będą znaczyć!

Bruno Ferrero
INTENCJE MSZALNE 

 

Poniedziałek – 20.05.2019 

 7:00 
O błogosławieństwo Boże i opiekę na czas podróży oraz 
szczęśliwy powrót dla rodziny Maletów 

 18:00 + Za śp. Zofię Obrusik (greg. 20) 
Wtorek – 21.05.2019 – św. Jana Nepomucena 
 18:00 + Za śp. Zofię Obrusik (greg. 21) 
Środa – 22.05.2019 – św. Rity 
 18:00 + Za śp. Stanisława Nowaka 

 20:00 

O dary Ducha św. i potrzebne łaski dla Aleksandry 
O zdrowie i opiekę Matki Najświętszej dla Haliny 
O zdrowie i potrzebne łaski dla Izabeli 
+ Za śp. Andrzeja Kuklę 
+ Za śp. Helenę Rożek 
+ Za śp. Katarzynę Mądry 
+ Za śp. Kazimierę Chamielec 
+ Za śp. Szczepana Nogieć i Marię Bańka 
+ Za śp. Wincentego Grudnika w 14. rocznicę śmierci oraz 
 Kazimierę Grudnik 
+ Za śp. Zofię Obrusik (greg. 22) 

Czwartek –23.05.2019  

 7:00 
+ Za śp. Marię Chwastek 
+ Za śp. Zofię Obrusik (greg. 23) 

 18:00 Msza św. z Sakramentem Bierzmowania 
Piątek – 24.05.2019 – NMP Wspomożycielki Wiernych 
 7:00 + Za śp. Zofię Obrusik (greg. 24) 
 18:00 + Za śp. Aleksandrę Morys w 1. rocznicę śmierci 
Sobota – 25.05.2019 
 7:00 + Za śp. Zofię Obrusik (greg. 25) 
 16:00 Ślub: Aleksandra Bińczycka - Krzysztof Szewczyk 

 18:00 
+ Za śp. Kazimierza Sapetę, Apolonię i Mariana 
 Krzyworzeka 

6. Niedziela Wielkanocna – 26.05.2019  
 7:00 + Za śp. Józefa Chamielec w 1. rocznicę śmierci 

 9:00 
+ Za śp. Marię Robak, rodziców Bronisławę i Romana oraz  
 brata Macieja 

 10:30 + Za śp. Zofię Obrusik (greg. 26) 

 12:00 
+ Za śp. Stanisława Grochowina w 50. rocznicę śmierci 
 oraz Cecylię i Bronisławę 

 18:00 
+ Za śp. Wandę w 8. rocznicę śmierci i Bronisława 
 Szewczyka 

 


