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22 maja
wspomnienie św. Rity z Cascii
Słowa Ewangelii według świętego Marka (Mk 16, 15-20)
Jezus, ukazawszy się Jedenastu, powiedział do nich: «Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy
i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Te zaś znaki towarzyszyć będą tym, którzy uwierzą: w imię moje
złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na
chorych ręce kłaść będą, a ci odzyskają zdrowie». Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś
poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły.
Chrystus nie mówi tylko: Idźcie!, nie mówi: Idźcie na cały świat. Nie pozostawia uczniów bez misji, lecz z konkretnym zadaniem: Idźcie na
cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Czy nie jest czasem tak, że nasze pójście w świat traci tę najważniejszą treść? Bycie
chrześcijaninem – uczniem Chrystusa – ma sprawiać, że nie tylko idę do pracy, szkoły, na spotkanie, ale idę tam i głoszę Dobrą Nowinę!
Nowinę, o której może niekoniecznie mówię słowami, ale przede wszystkim – życiem.

Dekalog - Przykazanie VIII

7

Prawda o przyszłości

Ludzie mówią: trzeba się zabezpieczyć. Najważniejsza jest praca. A może jeszcze ważniejsze zdrowie. Nie daj Bóg, żeby jakie
nieszczęście przyszło albo dzieci chore. Prawda świata o przyszłości mówi: trzeba się maksymalnie zabezpieczać i najgorsza jest
niepewność, że nie będzie tak, jakbyśmy chcieli.
Czy to jednak jest prawda? Jeśli byłaby prawdą, to by prowadziła do wolności. A nie prowadzi. Ludzie są zniewoleni panicznie lękiem
o jutro, potraﬁą zrobić niejedno świństwo, żeby nie stracić pracy a nawet potraﬁą zabić człowieka, nawet dziecko, nawet nienarodzone,
żeby tylko było tak, jak sobie chcą poukładać. Mają już 40, niektórzy nawet 50, - ba, 60 lat! - i dalej są zniewoleni niepewnością! Prawda
o przyszłości musi być inna:
Jezus mówi: „Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść? co będziemy pić? czym będziemy się przyodziewać? Bo o to
wszystko poganie zabiegają. Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga
i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane” (Mt 6, 31-33). Jezus pyta: „Kto z was przy całej swej trosce może choćby jedną
chwilę dołożyć do wieku swego życia?” (Mt 6, 27).
Mądry Syracydes sugeruje: „Synu, nie bierz na siebie za wiele spraw, bo jeśli będziesz je mnożył, nie unikniesz szkody. I choćbyś
pędził, nie dopędzisz, a uciekając nie uciekniesz. Niejeden pracuje, trudzi się i spieszy, a tym bardziej pozostaje w tyle” (Syr 11, 10-11).
Psalmista radzi: „Powierz Panu swoją drogę i zaufaj Mu: On sam będzie działał” (Ps 37, 5).
W domu mieszka z tobą Ktoś, kto stworzył cały świat, a ty się martwisz, że się świat zawali? Jeśli Boga nie ma, nigdy nie będziemy
wolni, bo nigdy nie będziemy znali przyszłości, a nie znając jej i nie mając oparcia w Ojcu, który wszystko może, będziemy skazani na
nieskończoną niepewność. Ale jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? Ani śmierć, ani życie…
ks. Norbert Sarota

Bazylika mariacka w Gdańsku

Wniebowstąpienie Pana Jezusa w sztuce

Bazylika Konkatedralna Wniebowzięcia NMP w Gdańsku znana
jako „Korona miasta Gdańska”, to największy europejski kościół
ceglany utrzymany w stylu gotyckim i trzecia pod względem
objętości świątynia na świecie zbudowana z cegły. Według tradycji
już w 1243 roku miał istnieć pierwszy, mniejszy kościół NMP,
najprawdopodobniej drewniany, wzniesiony przez księcia
Świętopełka II. Świątynia była budowana etapami przez 159 lat
(1343-1502) i zadziwia swym ogromem. Na 27 ﬁlarach wspiera się
wspaniałe, gwiaździste, kryształowe sklepienie, wznoszące się na
wysokość 30 m. Wnętrze może pomieścić 27 tys. wiernych i tworzy
wieniec 31 hojnie wyposażonych kaplic, do których prowadzi 7 bram.
Ołtarz główny, przedstawiający scenę Koronacji NMP powstał
w 1517 r. i mierzy 3,5 m wysokości. Wnętrze zdobią cenne zabytki
z czasów średniowiecza
i baroku, m.in. Pieta gotycka, ﬁgura Pięknej
Madonny Gdańskiej,
wyrzeźbiona w latach
1400-1435, kopia Sądu
Ostatecznego z 1472 r.
liczne ołtarze, epitaﬁa,
a także dwunastometrowy zegar astronomiczny z 1464 -1470 r.

Jednym z najpiękniejszych dzieł przedstawiających moment
Wniebowstąpienia Pana Jezusa jest obraz Benvenuto Tisi
„Wniebowstąpienie”. Dzieło to powstało między 1510 a 1520 rokiem
i znajduje się w Muzeum
Narodowym Sztuki Antycznej
w Rzymie. Sam autor - Tisi był
włoskim malarzem, tworzącym
w epoce renesansu i manieryzmu, naśladującym innego
wybitnego twórcę Rafaela. We
„Wniebowstąpieniu”
przedstawił Chrystusa dwa razy.
Niżej, po lewej stronie obrazu,
Jezus w otoczeniu aniołów
trzyma w dłoniach księgę,
symbol Dobrej Nowiny, którą
Jego uczniowie muszą przekazać
światu. W górnej części obrazu
Chrystus wstępuje do Nieba,
a dominującymi barwami tego
fragmentu dzieła są błękity. Gra
barw pokazuje, że Zbawiciel
należy już do innego świata.

Co to jest akatyst? – cz. 2

Błogosławiona Zoﬁa Maciejowska Czeska, zakonnica

Nazwa akatyst pochodzi ze staroż ytnej greki i znaczy
dosłownie „nie siedząc”, stąd hymn jest recytowany lub ś piewany
w postawie stojącej, z zazwyczaj bogatą oprawą liturgiczną
(pokłony i okadzenia ikony lub obrazu).
Koś cioły chrześ cijań skie wschodnie mają w swoich
ś piewnikach nawet setki akatystó w (hymnó w). Ten pierwszy, to
Akatyst do Bogarodzicy, ale znane są też : Akatyst ku czci Ducha
Swiętego, Akatyst do Tró jcy Swiętej. Akatyst ku czci ś w. Jó zefa
Oblubień ca. Takż e ikony Matki Boż ej, na przykład Iwerskiej czy
Jasnogó rskiej czczone są własnymi akatystami.
Akatyst składa się z mniejszych częś ci: kondiakonu – strofy
początkowej oraz ikosó w – kró tkich pieś ni, opisó w historii tego,
o kim mó wią i jego znaczenia dla Koś cioła.
Akatyst ku czci Ducha Swiętego dzieli się na 24 strofy, któ re są
zapisem działania Ducha Swiętego w historii zbawienia oraz
modlitwy uwielbienia i pochwały Trzeciej Osoby Tró jcy
Przenajś więtszej. 11 razy – podczas ś piewu „Alleluja” – następuje
okadzenie ikony (obrazu), kapłana oraz wiernych. Akatyst
koń czy się modlitwą kapłana z udzieleniem błogosławień stwa.
Zazwyczaj jest ś piewany wieczorem w Wigilię Zesłania Ducha
Swiętego.

Zoﬁa z Maciejowskich urodziła się w 1584 r. Jej rodzice należeli do
średniozamożnej szlachty małopolskiej. Posiadali dobra w okolicach
Krakowa. W 16. roku życia została wydana za mąż za Jana Czeskiego,
dziedzica miejscowości Czechy koło Słomnik. Po sześciu latach
małżeństwa została bezdzietną wdową. Dalsze życie poświęciła
pełnieniu dzieł miłosierdzia.
Postanowiła zająć się dziewczętami, zwłaszcza osieroconymi
i pochodzącymi z ubogich rodzin. Otworzyła dla nich swój dom przy
ul. Szpitalnej w Krakowie, w którym mogły nie tylko zamieszkać
i otrzymać opiekę, ale także uczyć się. W budynku tym zorganizowała
w latach 1621-1627 szkołę wraz z internatem i nazwała to miejsce
Domem Panieńskim Oﬁarowania Najświętszej Maryi Panny. Była to
pierwsza w Polsce formalnie zorganizowana szkoła dla dziewcząt,
posiadająca odpowiednie struktury organizacyjne, gdyż w tych czasach
do szkół uczęszczali tylko chłopcy. Instytut zyskał aprobatę nawet króla
Władysława IV. Chcąc zapewnić trwałość swemu dziełu, Zoﬁa założyła
nowe zgromadzenie zakonne Sióstr
Oﬁarowania Najświętszej Maryi Panny,
popularnie zwane prezentkami, od łacińskiego
słowa praesentatio - oﬁarowanie.
Zoﬁa Czeska zmarła w opinii świętości dnia
1 kwietnia 1650 r. w wieku 66 lat. Została
pochowana w kościele Mariackim w Krakowie, gdzie do dziś spoczywają jej doczesne
szczątki. Natomiast jej czaszka przechowywana jest w bocznej kaplicy kościoła św.
Jana w Krakowie. Dzieło bł. Zoﬁi kontynuują
jej duchowe córki – siostry prezentki.

INTENCJE MSZALNE
Poniedziałek – 17.05.2021
18:00 + Za śp. Halinę Cerek (greg. 17)
Wtorek –18.05.2021 – Św. Jana I, papieża i męczennika,
św. Stanisława Papczyńskiego, prezbitera
18:00 + Za śp. Halinę Cerek (greg. 18)
Środa – 19.05.2021
18:00 + Za śp. Anielę i Feliksa Massalskich
W intencji Panu Bogu wiadomej
O dary Ducha Świętego dla Mikołaja podczas
egzaminów ośmioklasisty
+ Za śp. Halinę Cerek (greg. 19)
+ Za śp. Roberta Stopińskiego
20:00 + Za śp. Mieczysława Bednarczyka
+ Za śp. Mariannę Zielińską
+ Za śp. Beatę Kruczek
+ Za śp. Marię Dobrowolską
+ Za śp. Józefa Boczkowskiego
+ Za śp. Marię Rachwaniec
Czwartek – 20.05.2021 – Św. Bernardyna ze Sieny, prezbitera
18:00 + Za śp. Halinę Cerek (greg. 20)
Piątek – 21.05.2021 – Św. Jana Nepomucena, prezbitera
i męczennika
7:00 + Za śp. Halinę Cerek (greg. 21)
Dziękczynna w 60. rocznicę urodzin Krystyny i w 28.
18:00 rocznicę urodzin Magdaleny z prośbą o potrzebne łaski
i błogosławieństwo Boże w rodzinie
Sobota – 22.05.2021 – Św. Rity z Cascii, zakonnicy
7:00 + Za śp. Halinę Cerek (greg. 22)
+ Za śp. Bolesława Małupę w 8. rocznicę śmierci
18:00
i zmarłych z rodziny
Niedziela – 23.05.2021 – Uroczystość Zesłania Ducha Świętego
7:00 + Za śp. Halinę Cerek (greg. 23)
+ Za śp. Halinę i Czesława Skarżyckich, Katarzynę
9:00
Ślęzak
+ Za śp. Julię i Piotra Kozińskich, Kazimierza
Adamczyka
10:30
+ Za śp. Józefa Chamielca w 3. rocznicę śmierci
Dziękczynna za otrzymane łaski w dniu 70. urodzin
12:00 Ryszarda z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę
Matki Bożej dla Jubilata i całej rodziny
18:00 + Za śp. Mariannę i Stanisława Stojek

Z okazji 29 rocznicy Święceń Kapłańskich
życzymy

Ks. Kanonikowi Wiesławowi Kiebule
zdrowia, sił oraz radości
w kolejnych latach pięknej posługi
na chwałę Pana

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego – 16.05.2021
Uroczystość Wniebowstąpienia Pana Jezusa uświadamia nam, że
Chrystus uwielbiony, przebywający z Bogiem jest równocześnie
z nami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Żyje
w Kościele, nieustannie uobecnia się w czasie każdej Eucharystii.
Przyjęcie tej prawdy pomaga nam trwać w dziękczynieniu i uświęcać
codzienność.
Od poniedziałku (17.05) modlitewnie oczekujemy na Zesłanie
Ducha Świętego w dzień Zielonych Świat. Licznie włączamy się we
wspólnotową modlitwę do Ducha Świętego, wiedząc jak bardzo jest
nam potrzebne Jego światło i pociecha. W Wigilię Zesłania Ducha
Świętego – 22 maja o godz. 19:30 w naszym kościele będziemy
wraz ze scholą młodzieżową prosić modlitwą Ducha Świętego, aby
przyszedł i obdarzył nas swoją mocą i darami odśpiewując Akatyst.
Wszystkich serdecznie zapraszamy.
Przez kolejne majowe dni razem z Maryją trwamy na modlitwie podczas
nabożeństwa majowego, które w naszym kościele codziennie po
Mszy św. o godz. 18:00.
Paraﬁalne Stowarzyszenie „Nadzieja Michałowic” organizuje
zbiórkę artykułów dla Hospicjum w Miechowie. W opiece nad
chorymi potrzebne są: środki czystości, ręczniki papierowe,
pielęgnacyjne oliwki do ciała, chusteczki nawilżające oraz pościel
i ręczniki (pościel i ręczniki mogą być używane, ale w dobrym stanie,
czyste i wyprasowane). Artykuły można składać w niedziele 23.05
i 30.05 przed wejściem kościoła oraz od 24.05 (pon.) do 01.06 (wt.)
na portierni w Szkole Podstawowej, a także na plebanii we wtorek
i piątek w godz. 19:00-20:00. Z góry dziękujemy wszystkim ludziom
dobrej woli.
Pełna treść ogłoszeń na stronie www.paraﬁamichalowice.pl.

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
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