
Nr 20/2022 (196)
V Niedziela Wielkanocna

15.05.2022

POD TWOJĄ OBRONĘ KRÓLOWO POLSKI

W roku 1410 Władysław Jagiełło, wielki czciciel Maryi 
Częstochowskiej, wyruszył na wojnę przeciwko Krzyżakom. Dnia 
15 lipca stanęły na polach Grunwaldu gotowe do boju obydwa wojska. 
Przed bitwą pobożny Władysław Jagiełło z całym wojskiem słuchał 
Mszy św, klęcząc, modlił się błagając Maryję Jasnogórską o pomoc 
i błogosławieństwo. Wrogowie zaś szydzili z walecznych rycerzy 
i króla, mówiąc: „Więcej jest łyżek w obozie, niż mieczy do walki”.

Zaintonowano uroczystą pieśń „Bogurodzica” i całe rycerstwo 
z głęboką wiarą prosiło o pomoc Matkę Najświętszą.

I starły się ze sobą oba wojska, Krzyżacy z okrzykiem: „Gott mit 
uns!”, Polacy, szepcąc półgłosem: „Zdrowaś Maryja”. Zwycięstwo 
chyliło się to na jedną, to na drugą stronę, a ranni i zabici usłali całe pole 
bitwy. I był moment, że już zaczynali zwyciężać Krzyżacy, lecz oto 
Polakom ukazał się na niebie św. Stanisław Biskup. Zrozumieli 
rycerze, że Maryja Jasnogórska zsyła im znak swej opieki; 
z okrzykiem: „Jezus Maryja!”, ze wzmożoną siłą i odwagą rzucili się 
na wroga i zdobywszy 51 chorągwi krzyżackich, zmusili ich do 
sromotnej ucieczki. Zdobyte sztandary zawieszono, jako wotum 
dziękczynne dla Maryi w Katedrze Wawelskiej.

Źródło: „Cuda i łaski zdziałane za przyczyną 
Jasnogórskiej Matki Bożej”, Częstochowa 1997

Ewangelia (J 13, 31-33a. 34-35)
Kim był Judasz?

Judasz wszedł do historii jako ten, który zdradził Jezusa. Stał się 
tym samym symbolem zdrady i zaprzedania, a do powszechnie 
używanego słownictwa weszły określenia „judaszowe srebrniki” 
oraz „judaszowy pocałunek” jako synonimy zaprzedania i fałszu.

Na kartach Biblii Judasz pojawia się z przydomkiem „Iskariota” , 
co może oznaczać „isz K'riot” – mężczyzna z Keriotu lub „Ish-Karya”, 
jako człowiek fałszywy, czyli zdrajca.

W grupie Dwunastu Apostołów Judasz pełnił zadanie 
skarbnika, ekonoma. W czasach Jezusa członkowie niektórych grup 
religijnych (na przykład esseńczycy) i greckich szkół �ilozo�icznych 
posiadali wspólny majątek. Jego administrację powierzano 
uczniom czy najbardziej zaufanym członkom. Jezus zapewne nie 
powierzyłby Judaszowi troski o wspólną kasę, gdyby nie 
wykazywał zdolności w tym kierunku. Judasz nie urodził się 
złodziejem ani zdrajcą. Jednak jego naturalne zdolności i talenty 
stały się zalążkiem grzechu i późniejszej zdrady.

Pojmanie Jezusa miały miejsce w ogrodzie Getsemani. Judasz 
znał to miejsce, gdyż Jezus często spędzał w nim czas ze swymi 
uczniami. Do pomocy w schwytaniu Jezusa otrzymał rzymską 
kohortę i straż arcykapłańską (por. J 18, 1nn). 

Sposób zdrady należy do wyjątkowo per�idnych. Zdrajca zaś dał 
im taki znak: Ten,	którego	pocałuję,	to	On;	Jego	pochwyćcie! Zaraz też 
przystąpił do Jezusa, mówiąc: Witaj	Rabbi! i pocałował Go (Mt 26, 
48-49). W czasach Jezusa uczniowie całowali rabinów w rękę lub 
w głowę. Był to znak szacunku i przyjaźni. Również pocałunek 
bliskich i przyjaciół był wyrazem łączącego uczucia, miłości. 
Pocałunek Judasza wyraża jego obłudę.

Judasz zakończył swoje życie tragicznie (Mt 27, 3-10). Tuż przed 
śmiercią uznał swoją winę: opamiętał się, zwrócił trzydzieści 
srebrników arcykapłanom i starszym i rzekł: Zgrzeszyłem, 
wydawszy krew niewinną (Mt 27, 3-4). Serce Judasza nie zostało 
całkowicie pogrążone w ciemnościach. Uznaje bowiem własny 
grzech, próbuje ocalić Jezusa, zwraca pieniądze otrzymane za 
zlecenie morderstwa.

Judasz nie był w stanie opanować ogromnego poczucia winy, nie 
zniósł też cynizmu faryzeuszy. Wybrał śmierć samobójczą - według 
Mateusza powiesił się (Mt 27, 5).

Z niedzielnej liturgii Mszy Świętej

Z	okazji	30.	rocznicy	święceń	kapłańskich
życzymy	naszemu	Proboszczowi

	ks.	kan.	Wiesławowi	Kiebule

aby		dobry	Bóg	obdarzał	zdrowiem
	i	dawał	siły	do	pełnienia		powołania.	
Niech	Chrystus	umacnia	i	strzeże,	

a	Matka	Boska	zawsze	ma	w	swojej	opiece

Para�ianie

Pierwsza lekcja jaką ukazuje Jan Paweł II to lekcja modlitwy. Warto 
wspomnieć choćby brewiarz, który Jan Paweł II odmówił w katedrze na 
Wawelu w 2002 r. podczas adoracji Najświętszego Sakramentu, 
a towarzyszyła mu modlitwa w ciszy, trwająca kilkadziesiąt minut.

Papież złamał wtedy wszystkie limity ustalonego czasu, nigdy
w  h i s t o r i i  t e l e w i z j e  n i e 
t r a n s m i t o w a ł y  t a k  d ł u g i e j 
modlitewnej ciszy. A w tym samym 
m i e j s c u  w  1 9 9 7  r.  p o d c z a s 
kanonizacji królowej Jadwigi 
mówił: Uczcie się w szkole św. 
Jadwigi, której wszelkie działanie 
w y n i k a ł o  z  m o d l i t w y  p r z e d 
wawelskim czarnym krucyfiksem. 
Ukazywał, że jej „głęboka mądrość 
i  szeroka aktywność płynęły 
z kontemplacji - z osobistej więzi 
z Ukrzyżowanym”.

Zapamiętana lekcja Jana Pawła II - modlitwa 

Maksymilian Maria Kolbe, cd. 
Po powrocie do Polski w 1919 roku założył pod 

Warszawą klasztor w Niepokalanowie oraz zaczął 
wydawać pismo „Rycerz Niepokalanej”. Chcąc 
zdobyć cały świat dla Niepokalanej, wyjechał 
w 1930 roku na misje do Chin, a potem do Japonii. 
Mimo że, niektórzy jego bracia uważali, że 
wyprawa na Daleki Wschód to szaleństwo, o. Kolbe 
stworzył w Nagasaki drugi Niepokalanów. 
Wydawał japoński odpowiednik „Rycerza 
Niepokalanej” oraz założył nowicjat i seminarium. 
W 1936 roku zakonnik wrócił do Polski, gdzie
zastała go wojna. Został aresztowany przez Gestapo, był 
przesłuchiwany na Pawiaku. 28 maja 1941 r. o. Maksymilian Kolbe 
trafił do obozu zagłady Auschwitz-Birkenau. Nadano mu numer 
16670. Do swoich towarzyszy mówił: „Ufajcie Niepokalanej, wy 
młodzi żyć będziecie. Ja obozu nie przeżyję, ale wy będziecie 
uratowani” .  W l ipcu 1941 roku,  po ucieczce  jednego 
z więźniów, komendant obozu Fritsch skazał dziesięć osób na śmierć 
głodową. Choć o. Maksymiliana Kolbe nie było w tej grupie, ten 
dobrowolnie zamienił się i ofiarował swoje życie za Franciszka 
Gajowniczka. Franciszkanin zmarł 14 sierpnia 1941 roku, dobity 
zastrzykiem fenolu, jako ostatni z więźniów zamkniętych w bunkrze 
głodowym, w podziemiach bloku 11, tzw. bloku śmierci. Franciszek 
Gajowniczek przeżył wojnę. Zmarł w 1995 roku w Brzegu na 
Opolszczyźnie w wieku 94 lat. Pochowany został na cmentarzu 
przyklasztornym franciszkanów w Niepokalanowie.

18.05.1920 r. urodził się Karol Wojtyła,
św. Jan Paweł II



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

Do użytku
wewnętrznego

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
na V Niedzielę Wielkanocną – 15.05.2022

W środę, 18 maja, przypada 102. rocznica urodzin Świętego Jana 
Pawła II. Niech jego wstawiennictwo oraz orędownictwo 
Najświętszej Maryi Panny wyprasza nam Bożą pomoc w naszym 
codziennym życiu. Będziemy o nią prosić w Nowennie do Matki 
Bożej Królowej Polski o godz. 20:00.

Nabożeństwa majowe w naszej świątyni codziennie po Mszy św. o godz. 
18:00. Zapraszamy na wspólną modlitwę, aby uwielbiać Matkę 
Zbawiciela śpiewem Litanii loretańskiej. 

W niedzielę (22.05) na Mszy św. o godz. 10:30 nastąpi uroczyste 
wprowadzenie relikwii św. Maksymiliana Marii Kolbego. Z tej 
okazji na wszystkich Mszach świętych homilię będzie głosił ojciec 
Piotr Szczepański franciszkanin, redaktor czasopisma Rycerz 
Niepokalanej.

Aby uczcić to wydarzenie planowana jest pielgrzymka do 
Niepokalanowa 04.06 (sobota). Zapisy do 29 maja w kancelarii lub 
po każdej Mszy św. w zakrystii. Serdecznie zapraszamy.

Ponawiamy też apel do Wszystkich, którzy chcą swe życie zawierzyć 
Matce Bożej, aby stali się członkami nowotworzonych Róż 
Różańcowych.

Pełna treść ogłoszeń na stronie .www.parafiamichalowice.pl

Papież Jan I

Jan urodził się w Toskanii. Stolicę Piotrową objął 13 sierpnia 523 r. 
po papieżu Hormizdasie. Liczono, że zdoła doprowadzić do 
całkowitego pojednania z Bizancjum. Wprowadził sposób liczenia 
czasu od narodzin Chrystusa, według obliczeń Dionizego Małego, 
mnicha syryjskiego.

W związku z dekretem cesarza Bizancjum Justyna I, nakazującym 
arianom zwrot wszystkich kościołów katolikom, król Ostrogotów 
Te o d o r yk  W i e l k i ,  p r z y m u s i ł  p a p i e ż a ,  a by  u d a ł  s i ę  d o 
Konstantynopola w celu uzyskania złagodzenia zarządzenia oraz 
zgody na powrót do arianizmu przechrzczonych na katolicyzm arian. 
Była to pierwsza w historii podróż papieża do Konstantynopola. Jan 
został przyjęty na dworze cesarskim z honorami. Jan uzyskał zgodę 
na zaprzestanie prześladowań arian, lecz nie wspomniał o drugim 
żądaniu Teodoryka. Po powrocie do Rawenny, stolicy Ostrogotów, 
Jan I przedłożył utrzymanie edyktu cesarskiego. Z powodu 
nieuzyskania zgody na rekonwersję arian, został przez króla siłą 
uwięziony. 18 maja 526 r. zmarł w więzieniu. Dla zatuszowania 
zbrodni Teodoryk zezwolił na uroczysty pogrzeb z udziałem licznego 
d u c h o w i e ń s t wa  i  w i e r nyc h .  C z t e r y  l a t a  p ó ź n i e j  c i a ł o 
Jana I przeniesiono do Rzymu i pochowano w przedsionku bazyliki 
św. Piotra z napisem: Biskup Pana, O�iara Chrystusa.

Wspomnienie liturgiczne świętego papieża obchodzone jest 
w Kościele katolickim 18 maja.

W ikonogra�ii św. Jan I przedstawiany jest w stroju papieża. 

Z� ródło: www.brewiarz.pl

INTENCJE MSZALNE
 

 

Poniedziałek –
 
16.05.2022

 
–

 
Święto św. Andrzeja Boboli,  

prezbitera i męczennika, głównego patrona Polski
 

 
18:00

 
+

 
Za śp. Wiktorię Sałach (greg.

 
1)

 

Wtorek –
 
17.05.2022 

 
 
18:00

 
+

 
Za śp. Wiktorię Sałach (greg.

 
2)

 

Środa –
 
18.05.2022

 
–
  

św. Jana I, papieża i męczennika; 
 

   
św. Stanisława Papczyńskiego, prezbitera

 
 
18:00

 
+

 
Za śp. Luizę i Józefa Massalskich

 

 
20:00

 

Dziękczynna w 30.
 
rocznicę I Komunii św. Wojciecha

 

Dziękczynna za
 
utrzymanie małżeństwa z prośbą o dalsze 

potrzebne łaski
 

W podziękowaniu za wszelkie łaski z prośbą o dobre 
przygotowanie do sakramentu małżeństwa i życie 

 

w Chrystusie dla Karoliny i Bartosza
 

+
 

Za śp. Wiktorię Sałach (greg.
 
3)

 

+
 

Za śp. Michała Batko
 

+
 

Za śp. Andrzeja Kuklę
 

+
 

Za śp. Mariannę i Jana Bednarczyk
 

+
 

Za śp. Krystynę Leszczyńską
 

+
 

Za śp. Zofię Binczycką
 

+
 

Za śp. Jerzego Gryglika
 

+
 

Za śp. Krzysztofa Gurbiela
 

+
 

Za śp. Mariannę Nogieć
 

+
 

Za śp. Zbigniewa Nowaka
 

+
 

Za śp. Mariannę Herjan
 

+
 

Za śp. Wincentego Grudnika
 
w 17.

 
rocznicę

 
śmierci 

 
 

i Kazimierę
 

Czwartek –
 
19.05.2022 

 
 18:00 + Za śp. Wiktorię Sałach (greg. 4) 

Piątek – 20.05.2022 – św. Bernardyna ze Sieny, prezbitera  
 7:00 + Za śp. Wiktorię Sałach (greg. 5) 
 18:00 + Za śp. Antoniego Kawałko w 7. rocznicę śmierci 

Sobota – 21.05.2022 –  św. Jana Nepomucena, prezbitera 
  i męczennika; świętych męczenników  
  Krzysztofa Magallanesa, prezbitera i Towarzyszy  
 7:00 + Za śp. Wiktorię Sałach (greg. 6) 
 18:00 + Za śp. Adama Nogcia 

Niedziela – 22.05.2022 – 6. Niedziela Wielkanocna 

 7:00 + Za śp. Klotyldę i Stanisława Nogieć, Zofię i Władysława 
 Dubak 

 9:00 + Za śp. Mariannę Zielińską 
 10:30 + Za śp. Wiktorię Sałach (greg. 7) 
 12:00 + Za śp. rodziców: Jadwigę i Jana Piekarczyków 

 18:00 
+ Za śp. zmarłych z rodziny Herjan: Adama, Genowefę, 
 Zdzisława i Władysławę i zmarłych z rodziny Szmerek: 
 Kazimierza i Katarzynę, Ryszarda Michulec 

 

Relikwie chrześcijaństwa...

Język św. Antoniego
Antoni zmarł 13 czerwca 1231 roku w Padwie. Jedenaście i pół 

miesiąca później – 30 maja 1232 roku – papież Grzegorz IX ogłosił 
Antoniego świętym kościoła katolickiego. Był to najkrótszy 
w historii kościoła proces kanonizacyjny. O tak błyskawicznym 
wyniesieniu na ołtarze przesądziły liczne cuda i łaski, jakie wierni 
wypraszali i otrzymywali przy grobie świętego.

W 1263 roku franciszkanie z Padwy przy okazji przenosin 
szczątków do nowej bazyliki, otworzyli trumnę i ze zdumieniem 
odkryli, że język świętego nie uległ rozkładowi. Wyglądał dokładnie 
tak samo jak język żywego człowieka. Święty Bonawentura będący 
świadkiem tego wydarzenia powiedział: „Błogosławiony język, 
zawsze chwalił Pana i doprowadzał do tego, że także inni Go 
chwalili. Teraz widzimy wyraźnie, jak rzeczywiście wielkie są twoje 
zasługi przed Bogiem, Antoni!”.

Relikwie do dziś można oglądać w bazylice św. Antoniego 
w Padwie. Język nie zachował do naszych czasów żywej barwy. 
Jednak mimo to, jak twierdzą uczeni, zupełnie niewytłumaczalny 
jest fakt, że tak delikatny organ ciała, który zwykle jest jednym 
z pierwszych ulegających rozkładowi, nie zmienia się od 780 lat.

Źródło: A. Polewska, Najsłynniejsze relikwie chrześcijaństwa, 
Kraków 2012.

Z historii papiestwa...

Dlaczego maj jest miesiącem poświęconym Maryi?

Do Polski nabożeństwa majowe dotarły z Zachodniej Europy 
w 1837 r. i stały się wyznacznikiem katolickiej polskości. Bardzo 
szybko zaczęły się upowszechniać w wielu stronach kraju. 
Pierwsze o�icjalne nabożeństwo majowe odprawiano w 1852 r. 
w kościele S�więtego Krzyża w Warszawie. Po 30 latach tra�iło ono 
już do wszystkich para�ii i stało się bardzo popularne. 
Nabożeństwo to jest pochwalnym hymnem ku czci Bogarodzicy, 
w miesiącu Jej poświęconym, kiedy w Litanii Loretańskiej 
wysławiamy Ją przeróżnymi tytułami prosząc, by była dla nas 
wędrowców na ziemi, najlepszą Matką. Oczywiście ten kult 
maryjny w maju jest dodatkowo wzmocniony akcentami 
patriotycznymi wynikającymi z historycznego wydarzenia słynnej 
Konstytucji III Maja 1791 r. oraz innymi historycznymi momentami 
takimi, jak: obrona Klasztoru Jasnogórskiego przed Szwedami ze 
słynnymi ślubami Jana Kazimierza w 1656 r., czy Wielkie 
Jasnogórskie S� luby Narodu odprawiane przez kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w 1956 r. Wszystkie te wydarzenia stanowiły	
newralgiczne momenty polskiej historii, które zaczęto z czasem 
kojarzyć z majowymi celebracjami liturgicznymi.


