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Ewangelia według Świętego Jana (J 14,23-29)
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy
do niego, i mieszkanie u niego uczynimy. Kto nie miłuje Mnie, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest
moja, ale Tego, który Mnie posłał, Ojca. To wam powiedziałem, przebywając wśród was. A Paraklet, Duch Święty, którego Ojciec
pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem. Pokój zostawiam
wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się nie lęka. Słyszeliście,
że wam powiedziałem: Odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście Mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo
Ojciec większy jest ode Mnie. A teraz powiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to stanie”.
Miłość uzdalnia nas do robienia rzeczy, do których inaczej nie bylibyśmy zdolni. Co więcej, gołym okiem widać, kiedy robimy coś z poczucia
obowiązku czy oczekiwań innych a kiedy z miłości. W pierwszym przypadku skupiamy się na sobie. Nierzadko rodzi się w nas żal za tym, co musimy
poświęcić. Nie dajemy nic ponad to, co trzeba, co wypada. W drugim skupiamy się na innych. Czujemy wewnętrzny pokój i nie mamy wątpliwości,
że warto było. Przenoś uwagę z siebie na innych, a twoje serce przemieni się i krok po kroku będziesz zdolny do coraz większej miłości.
Wizerunki Królowej Polski…

Niedzielne rozważania…

Modlitwa z wiary płynie

Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść o tym, że
zawsze powinni się modlić i nie ustawać (Łk 18, 1).
Konieczność wytrwałości na modlitwie ilustruje Jezus
opowieścią o ubogiej wdowie i sędzi, u którego szukała
obrony przed ludzką złością. Spróbujmy wczuć się w sytuację tej kobiety. Jest wdową, ubogą, a do tego jeszcze przez
kogoś skrzywdzoną. Jest więc kimś naprawdę nieszczęśliwym. Zapewne szukała już różnych sposobów, aby przynajmniej w tym, co wydawało się możliwe, wyjść ze swojej
tragicznej sytuacji. Wszystkie zabiegi okazały się bezskuteczne. W końcu udała się do sędziego, ufając, że ten, który
nikogo się nie boi, strażnik sprawiedliwości – zrozumie ją,
pomoże, rozsądzi sprawiedliwie sprawę. To była jej ostatnia
deska ratunku, jedyna nadzieja. Dlatego nie zrażała się odmowami, ale wciąż uparcie wracała. Przekonała się, że tylko
ten człowiek może jej pomóc, dlatego była tak natarczywa.
I jak wiemy, ta wytrwałość opłaciła się jej.
Chrystus chce, aby tak wyglądała nasza modlitwa prośby.
Jeśli ona ma być owocna, to muszę najpierw poznać swoją
biedę, to z czym sam sobie nie radzę i w czym inni niewiele
mogą mi pomóc. A to jest pokora – pierwszy warunek modlitwy.
Dalej, muszę poznać Boga jako Tego, który jedynie może
i chce zaradzić memu nieszczęściu. Uczyni to, bo mnie kocha. Miłość – drugi warunek modlitwy.
Następnie – trzeba pamiętać o wytrwałości. Na modlitwie
nie wolno się zbyt łatwo zniechęcać. Bóg przecież nie podlega naszym ograniczeniom czasowym. Dlatego, nawet gdy
mi się zdaje, że się ociąga w wysłuchaniu mnie, On nie pozostaje głuchy. I to jest nadzieja – trzeci warunek modlitwy.
Jednakże podstawowym warunkiem autentycznej modlitwy
prośby musi być zawsze wiara. Dlatego Jezus pyta: Czy Syn
Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Bez
wiary nie może być dobrej modlitwy, bo wiara do modlitwy
popycha i wiara w modlitwie umacnia się.
Ks. Norbert Sarota

Matka Boża Pocieszenia

Sanktuarium Matki Bożej
Pocieszania
znajduje
się w Leżajsku (woj.
podkarpackie). Jest to
drugie co do wielkości
sanktuarium maryjne. Kult
M. B. Leżajskiej istniał
przed powstaniem Jej obrazu
i wiązał się z miejscem
objawień. W 1560 r.
miejscowemu młynarzowi
ukazała się Matka Boża.
Trzydzieści lat później
pracownik
leżajskiego
browaru Tomasz Michałek
oświadczył wobec władz
miejskich i duchowieństwa,
że na jednym z pni drzew
miał wizję Bogurodzicy
i św. Józefa. Powierzone
mu przesłanie wzywało do
wzniesienia kościoła, w którym lud potrzebujący mógłby liczyć na
maryjne wstawiennictwo przed Bogiem. Nikt mu nie uwierzył, a za
głoszenie herezji był torturowany. Przeżył to i w miejsce objawień
zawiesił krucyfiks, który szybko zasłynął łaskami. Postawiono
tu kapliczkę, następnie mały kościółek. W 1608 r. sprowadzono
oo. Bernardynów, znaleźli się też fundatorzy i w dwa lata stanęła
murowana świątynia, z łaskami słynącym obrazem Madonny
Leżajskiej Pocieszenia. Obraz został koronowany w 1752 r.
przez papieża Benedykta XIV, a dzień 7 maja ustanowiono świętem
Matki Boskiej Leżajskiej Pani Pocieszenia.
Zdjęcie: http://dragany-bibliotekamaryjna.blogspot.com/2015/03/lezajsk-sanktuariummatki-bozej.html

Co to są suplikacje?
Suplikacje są to prośby, które kapłan wraz z ludem zanoszą do Boga
o uwolnienie ludu chrześcijańskiego od wszelkich nieszczęść i klęsk
doczesnych, np. w czasie suszy, obfitych opadów, głodu lub wojny.
Prośby zawarte w suplikacjach łączy się zazwyczaj z Mszą św. (sumą),
nabożeństwem majowym lub czerwcowym albo odmówieniem lub
odśpiewaniem Litanii do Wszystkich Świętych. Każde wezwanie
powtarza się trzykrotnie (pierwsze śpiewa celebrans, pozostałe dwa
– wszyscy zgromadzeni).

Szaty liturgiczne

Św. Augustyn z Hippony

KAPA

Podczas nabożeństw, procesji, liturgii godzin, udzielania
chrztu św. poza Mszą św., odprowadzania zmarłego na
miejsce wiecznego spoczynku, itd. kapłan zakłada kapę. Kapa
jest to rodzaj długiej, sięgającej stóp peleryny, zarzucanej na
ramiona i zapinanej klamrą pod szyją.
Kapa pierwotnie była strojem książąt i królów. W liturgice
najczęściej wymieniane są trzy teorie dotyczące kapy. Jedna głosi, że kapa
powstała z długiej peleryny (z kapturem chroniącym przed deszczem
i śniegiem) używanej dawniej w Europie Północnej. Druga teoria mówi,
że kapa pochodzi od starożytnej rzymskiej lacerny przedłużonej za
kolana. Trzecia teoria zakłada pochodzenie zakonne tej szaty noszonej
w dni świąteczne przez ważniejszych zakonników. Rozpowszechniona
została przez benedyktynów z zakonu z Cluny (Francja).
Kapa stała się szatą liturgiczną na przełomie VIII i IX wieku. Niegdyś
była bogato zdobiona, z klamrą wykonaną ze szlachetnego metalu
(złoto, srebro), na której rzeźbione były postaci świętych i różne sceny
biblijne. Obecnie odchodzi się od bogatego zdobnictwa i preferuje kapy
proste z lekkich materiałów.
Źródło: www.przewodnik-katolicki.pl

INTENCJE MSZALNE
Poniedziałek – 27.05.2019
18:00 + Za śp. Zofię Obrusik (greg. 27)
Wtorek – 28.05.2019
18:00 + Za śp. Zofię Obrusik (greg. 28)
O opiekę Matki Bożej na czas zagranicznej podróży
19:30
członków i opiekunów Chóru Szkoły w Michałowicach
Środa – 29.05.2019 – św. Urszuli Ledóchowskiej
18:00 + Za śp. Michała
+ Za śp. Zofię Obrusik (greg. 29)
+ Za śp. Mariannę i Feliksa Boczkowskich
+ Za śp. Alfredę Kwiatkowską
20:00 + Za śp. Kazimierę Chamielec
+ Za śp. Katarzynę Mądry
+ Za śp. Marię Chwastek
+ Za śp. Andrzeja Kuklę
Czwartek – 30.05.2019
18:00 + Za śp. Zofię Obrusik (greg. 30)
Piątek – 31.05.2019 – Święto Nawiedzenia NMP
+ Za śp. Reginę Kowalczyk w 9. rocznicę śmierci
7:00
i Franciszka Kowalczyk w 20. rocznicę śmierci
+ Za śp. Zofię i Jana Raj oraz śp. Juliannę i Bronisława
18:00
Boczkowskich
Sobota – 01.06.2019
+ Za śp. Marino Scocco, Angelina Piangerelli,
7:00
Lorenzo Masironi
14:00 Ślub: Katarzyna Bryła – Michał Białek
18:00 + Za śp. Gabriela Miernika
7. Niedziela Wielkanocna – 02.06.2019 –
Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego
Dziękczynna w 10. rocznicę urodzin Macieja Szydło
7:00 i siostry Matyldy z prośbą o błogosławieństwo Boże
oraz opiekę Matki Bożej i Aniołów Stróżów
9:00 + Za śp. Marię Robak w 4. rocznicę śmierci
10:30 W intencji wszystkich parafian
O zdrowie, błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski oraz
opiekę Matki Bożej dla Mirosławy
12:00 Dziękczynna w 40. rocznicę ślubu Marii i Jerzego z prośbą
o zdrowie, błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej
dla całej rodziny
Dziękczynna z prośbą o opiekę Matki Bożej i Anioła
18:00
Stróża dla Natalii Bubki w 18. rocznicę urodzin

Augustyn urodził się w 354 roku w Tagaście,
w rodzinie ojca poganina i wiernej Chrystusowi matki, Moniki. Zdobył staranne wykształcenie. Po dziesięciu latach uczenia retoryki
udał się do Rzymu. Jego metafizyczny i religijny niepokój zaprowadził go do sekty manichejczyków. Porzucił naukę Kościoła, oddał się poszukiwaniom
filozoficznym i czysto ludzkiej miłości. Od 371 roku przez 15 lat żył
z kobietą w wolnym związku. W roku 386 po poznaniu św. Ambrożego przeżył gruntowne nawrócenie, które przemieniło jego dotychczasowe życie – przyjął chrzest razem ze swoim synem, stając się
człowiekiem modlitwy, zakochanym w Chrystusie. Ta wewnętrzna
przemiana była też czasem duchowej walki, którą opisał w swoim
najbardziej znanym dziele „Wyznania”. W 396 roku Augustyn został wybrany biskupem Hippony. Był niestrudzony w trosce o swoją
owczarnię. Pozostawił po sobie bogatą spuściznę teologiczną, z której najważniejszy jest „Traktat o Trójcy Świętej”. Ważnym dziełem
Augustyna pisanym już pod koniec życia, jest książka „O państwie
Bożym”, w której pokazał walkę duchową, jaka toczy się w każdej
ludzkiej społeczności. Augustyn zmarł w oblężonej przez Wandalów
Hipponie 28 sierpnia 430 roku.

Matka synów Zebedeusza
Salome, żona Zebedeusza, matka dwóch Apostołów Jakuba i Jana,
w Ewangelii Mateusza nazwana została matką synów Zebedeusza.
Jej spotkanie z Jezusem opisane jest w czasie, kiedy Jezus ostatni
raz wjeżdżał do Jerozolimy. Salome poprosiła Go, aby dał jej synom
miejsce obok siebie w Królestwie Niebieskim. Chciała zadbać
o synów, zapewnić im jak najlepszą przyszłość, nie faworyzowała
żadnego, nie wymieniła, który miałby zasiąść po prawicy, który po
lewicy Pana. Jednak jej prośba nie została dobrze przyjęta. Jezus
nie skrytykował zachowania kobiety i jej synów, lecz powiedział, że
nie wiedzą o co proszą. Nie do niego należy wyznaczanie miejsca
po lewicy, czy prawicy Pana, ale dostanie się ono tym, dla których
Bóg je przygotował. Jezus wskazał jej i jej synom, że nie szukanie
przywilejów i pierwszych miejsc, lecz służba wszystkim ludziom,
zwłaszcza potrzebującym, to odpowiedź na Jego naukę. Mateusz
dalej w Ewangelii wspomina, że matka synów Zebedeusza nie
zrezygnowała z bycia uczennicą Jezusa. Pozostała przy Nim aż do
Jego męki i śmierci.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
NA VI NIEDZIELĘ WIELKANOCNĄ – 26.05.2019
• N
 abożeństwa majowe w naszym kościele codziennie po Mszy
św. o godz. 18:00. W piątek (31.05) zakończenie nabożeństw majowych, a w sobotę (1.06) rozpoczęcie nabożeństw czerwcowych.
• W poniedziałek (27.05), wtorek (28.05) i środę (29.05) przypadają dni modlitw o urodzaje i za kraje głodujące. Na Mszach
św. wieczornych będziemy prosić Pana Boga o obfite plony i błogosławieństwo dla pracujących na roli, o sprawiedliwy podział dóbr
i chleba dla głodujących w naszym kraju i na świecie.
• W sobotę (1.06) o godz. 17:00 Nabożeństwo Pierwszych Sobót
Miesiąca i zmianka tajemnic różańcowych.
• 1 czerwca (sobota) Międzynarodowy Dzień Dziecka. W przyszłą
niedzielę (2.06) po każdej Mszy św. specjalne, indywidualne błogosławieństwo dla dzieci.
• Spotkanie z lektorami i ministrantami w piątek (31.05) o godz. 17:00
w salce na plebanii.
• Organizujemy w ramach 70-lecia naszej parafii, 8-dniową,
samolotowo-autokarową pielgrzymkę do Fatimy i Santiago de
Compostela od 15–22 września 2019 roku. Szczegółowe informacje na tablicy ogłoszeń przed kościołem, na stronie internetowej
parafii, i w zakrystii lub kancelarii. Zapisy do 31 maja.
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
Kancelaria czynna we wtorki i piątki po wieczornej Mszy św. za wyjątkiem świąt i 1. Piątku miesiąca.

do użytku
wewnętrznego

