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Matka to miłość, która nie liczy
na wzajemność, nie szczędzi oﬁar,
płacze a przebacza,
odepchnięta wraca.
(J.I. Kraszewski)

Z Ewangelii według świętego Mateusza (Mt 28, 16-20)
Jedenastu uczniów udało się do Galilei, na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy
jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: «Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi.
Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać
wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata».
Po tym, jak mała grupka uczniów usłyszała: „Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”, zrobili rzecz wydawałoby się
niemożliwą. Przezwyciężyli wszelkie trudności i bez ziemskiej władzy, bez wpływów, bez pieniędzy, rozprzestrzenili naukę swego mistrza po
całym świecie.
Jak myślisz, kto by powiedział, że jesteś przy nim zawsze, kiedy Cię potrzebuje?

Dekalog - Przykazanie III

Słowo wstępne
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Ja nie mam żadnego grzechu! Przecież nikogo nie zabiłem, sąsiada nie podpaliłam. Czym ja mogę zgrzeszyć? Proszę księdza! Jak się
ma 70 lat, to i o grzechy trudno!
Wierni Czytelnicy naszego Biuletynu!
Do tych, którzy tak myślą i do wszystkich, którym zależy na poznaniu grzechów przeciw trzeciemu przykazaniu adresuję najbliższe
artykuły, ufając, że i Duch Święty nie będzie miał nic przeciwko.
Otóż nauka Kościoła katolickiego przynosi nam dzisiaj trzy kosze z napisem „Grzechy przeciw III przykazaniu Bożemu”:
- w pierwszym są grzechy związane z uczestnictwem we Mszy św.,
- w drugim - grzechy związane z pracą w dni święte,
- w trzecim - grzechy zaniedbania wobec właściwego zorganizowania niedzielnego czasu.
Zacznijmy od kosza Mszy świętej. Grzechem - i to ciężkim - jest świadome i dobrowolne opuszczenie Eucharystii w niedzielę i nakazane
święta. Grzechem jest notoryczne spóźnianie się na Mszę św. albo przychodzenie za przysłowiową minutę, niepodjęcie pracy nad sobą, żeby
poprawić taką sytuację. Bardzo nielogicznym i świadczącym o małej wierze jest grzech narzekania na to, że Msza św. jest za długa, że
kazania winny być krótsze. Może to zabrzmi dość dziwnie, ale nieraz idziemy do kina, siedzimy trzy razy dłużej niż w kościele, dwa razy
więcej za tę przyjemność płacimy i wychodzimy z żalem – szkoda, że się skończyło. Kościół to nie kino, ale takie uczucia żalu byłyby
pożądanym wyrazem wiary. Św. Paweł kiedy przebywał w Troadzie mówił aż do północy, później odprawił Mszę św. i mówił dalej aż do
świtania. Nikt nie narzekał na niego, choć zapewne nie mówił zbyt łatwo, skoro pewien młodzieniec o imieniu Eutych zasnął w czasie tego
nabożeństwa, a siedząc na oknie, spadł z trzeciego piętra.
ks. Norbert Sarota

Święta Monika - mama św. Augustyna
Święty Augustyn z Hippony, wielki teolog i ﬁlozof,
ojciec i doktor Kościoła, długo był poganinem
i prowadził grzeszne życie. Nawrócił się dopiero w 387
roku, kiedy miał już 33 lata. Tę przemianę duchową syna
z wielką radością przyjęła jego matka, święta Monika,
gorliwa katoliczka. Kiedy kilka miesięcy później
zachorowała na febrę
i umierała, dziękowała Bogu,
że wysłuchał jej próśb
związanych z synem.
W swoich „Wyznaniach” św.
Augustyn pisał później:
„Matka powiedziała mi –
z największym spokojem,
z taką pogodą, jaką daje
zupełna ufność – iż wierzy, że
zanim odejdzie z tego świata,
ujrzy mnie wierzącym
katolikiem. Tyle do mnie
rzekła. Do Ciebie zaś, który
zdrojem jesteś miłosierdzia,
jeszcze goręcej się modliła,
płacząc, prosiła, abyś jak
najrychlej wspomógł mnie
i rozświetlił moje ciemności
Twoim światłem”.

Marianna Popiełuszko, mama bł. ks. Jerzego Popiełuszko
Marianna Popiełuszko moż e być przykładem dla wielu i w wielu sprawach:
jak mądrze kochać i wychowywać dzieci, jak przebaczać innym i jak zawierzać
swoje ż ycie Bogu.
W domu Popiełuszkó w na pierwszym miejscu zawsze był Bó g. Rodzina
codziennie odmawiała Ró ż aniec, zawsze prowadzony przez matkę. W maju
odprawiano w domu naboż eń stwo maryjne, w czerwcu – do Serca Jezusowego,
w paź dzierniku – ró ż ań cowe. Matka ś piewała godzinki i „Anioł Pań ski”. Cieszyła
się, widząc, ż e w Jerzym roś nie powołanie kapłań skie. Choć gdy po szkole podstawowej chciał wstąpić do franciszkanó w w Niepokalanowie, powstrzymała go,
mó wiąc, ż e jeszcze za wcześ nie na tak poważ ną decyzję. Martwiła się z powodu
jego wątłego zdrowia, ale nie zabraniała, gdy dzień w dzień przed rozpoczęciem
lekcji szedł cztery i pó ł kilometra przez pola i las, by służ yć do Mszy ś w.
17.05.2020 - paraﬁalne obchody 100-lecia urodzin św. Jana Pawła II

Wizerunki Królowej Polski...
Piekarska Madonna
Historia cudowności piekarskiej
ikony Matki Bożej sięga XVII w., kiedy
oczyszczony i przeniesiony obraz
z przydrożnej kapliczki do ołtarza
głównego świątyni, zapachniał różami.
Szybko miejsce zasłynęło cudami
i uzdrowieniami. W 1677 r. Madonna
wysłuchała modlitwy o ustąpienie
zarazy, jaka nawiedziła pobliskie
Tarnowskie Góry. W podzięce, co roku
mieszkańcy pielgrzymują tu
w pierwszą niedzielę lipca. Gdy w 1680
r. epidemia nawiedziła Czechy, jezuici
użyczyli obrazu i wkrótce pomór ustąpił.
W 1702 r., chcąc uchronić wizerunek

INTENCJE MSZALNE
Poniedziałek – 25.05.2020 – św. Bedy Czcigodnego,
św. Grzegorza VII,
św. Marii Magdaleny de Pazzi
7:00 + Za śp. Edwarda Zębalę
O błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski i opiekę
18:00
Matki Bożej nad rodzinami Dzedzyków i Jeleniów
Wtorek – 26.05.2020
+ Za śp. Stanisławę i Adama Krzyworzeka, Apolonię
18:00
Glaz, Janinę Madej
Środa – 27.05.2020 – św. Augustyna z Canterbury
O dary Ducha Świętego i pomyślne zdanie egzaminów
18:00
maturalnych
Dziękczynna za otrzymane łaski przez Najświętsze Serce
Pana Jezusa i Niepokalane Serce Maryi od Zoﬁi
Dziękczynna za 25 lat w sakramencie małżeństwa Celiny
i Eugeniusza z prośbą o dalszą opiekę Matki Bożej dla
całej rodziny
+ Za śp. Alicję Gumulę
+ Za śp. Artura Tuptę
20:00
+ Za śp. Bogusława Bednarczyka
+ Za śp. Halinę Cerek
+ Za śp. Helenę Rożek
+ Za śp. Małgorzatę Nowak
+ Za śp. Matyldę Nogieć
+ Za śp. Sabinę Gurbiel
+ Za śp. Władysława Bińczyckiego i zmarłych z rodziny
Czwartek – 28.05.2020
+ Za śp. Mariannę i Feliksa Boczkowskich w rocznicę
18:00
śmierci
Piątek – 29.05.2020 – św. Urszuli Ledóchowskiej
7:00 + Za śp. Zenobię Jaskółkę
18:00 + Za śp. Damiana Strzałkę
Sobota – 30.05.2020 – św. Jana Sarkandra,
św. Zdzisławy
7:00 + Za śp. Bogusława Bednarczyka
18:00 + Za śp. Mariannę i Stanisława Stojek
Niedziela – 31.05.2020 – Zesłanie Ducha Świętego
O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Jadwigi
7:00
i Zbigniewa w 40. rocznicę ślubu
+ Za śp. Jana Nogcia w 1. rocznicę śmierci i żonę
9:00
Antoninę
+ Za śp. Władysławę i Edmunda Socha, Stanisławę
10:30
i Tadeusza Hejmo
O błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Macieja w 11.
12:00
rocznicę urodzin i siostry Matyldy
18:00 + Za śp. Grzegorza Langnera w 14. rocznicę śmierci

przed Szwedami, wywieziono obraz do Opola. W Piekarach
znajduje się obecnie tylko kopia. Maryja na lewej ręce trzyma
Dzieciątko, w prawej jabłko, a Jej rysy są delikatniejsze, bez
bizantyjskiej surowości i w stonowanej kolorystyce. Ludzie dalej
pielgrzymują do Piekar; skwitowano to słowami: „Ni pędzel tu
mocen (…) ni drzewo, ni płótno, jeno Duch Boży, który sobie to
miejsce i ten lud upodobał”.
Piekarska Madonna,
koronowana 15 sierpnia 1925 r.
koronami darowanymi
i poświęconymi przez papieża
Piusa XI, jest główną patronką
archidiecezji katowickiej, a od 12
września 2014 r. Piekar Śląskich.
W ostatnią niedzielę maja
pielgrzymują tu mężczyźni
i młodzieńcy, a w niedzielę po 15
sierpniu - kobiety i dziewczęta.

Lilia
W sztuce chrześ cijań skiej wyraż ała czystoś ć , niewinnoś ć
i dziewictwo. Według licznych legend roś lina ta wyrosła z łez Ewy
opłakującej wygnanie z raju. W scenach zwiastowania często
przedstawiano archanioła Gabriela z lilią w ręku, podczas gdy druga
lilia pojawiała się w wazonie obok klęczącej Marii. Biała lilia jest
starym i szeroko rozpowszechnionym symbolem ś wiatła.
W ś redniowiecznych przedstawieniach osoby Chrystusa jako
sędziego ś wiata biała lilia „wychodząca” z Jego ust była symbolem
łaski. Z opisu Zmartwychwstania Jezusa wynika, ż e w tej samej
godzinie drzewa i krzewy pokryły się kwiatami a „woń lilii rozlała się
jak mgła srebrzysta, pachnąca”. Biblia mó wi też o „liliach na polu”,
j a k o s y m b o l u p e ł n e g o u f n o ś c i o d d a n i a s i ę B o g u .
W upowszechnianiu tych kwiató w zasłuż yli się wojownicy wypraw
krzyż owych, któ rzy opró cz relikwii
przywozili z Ziemi Swiętej białą lilię, któ rą
kojarzono z wizerunkami ś więtych.
Ró wnież ogrody klasztorne wypełniały się
wtedy liliami. Do dziś w godzinkach ku czci
Matki Boż ej ś piewa się: „ między cierniem
lilia kruszy łeb smokowi...”. W koś ciele
M a r i a c k i m w G d a ń s k u w „ S ą d z i e
Ostatecznym” autorstwa H. Memlinga, lilia
jest odważ nikiem na wadze ludzkich
grzechó w. Stylizowana lilia burboń ska
symbolizuje Tró jcę Swiętą.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Wniebowstąpienie Pańskie – 24.05.2020
Od poniedziałku (25.05) modlitewnie oczekujemy na Zesłanie
Ducha Świętego w dzień Zielonych Świąt. W Wigilię Zesłania
Ducha Świętego – 30 maja po Mszy św. o godz. 18:00 w naszym
kościele będziemy wraz ze scholą młodzieżową modlitwą i śpiewem
prosić Ducha Świętego, aby przyszedł i obdarzył nas swoją mocą
i darami. Wszystkich serdecznie zapraszamy.
W przyszłą niedzielę (31.05) przypada Uroczystość Zesłania Ducha
Świętego tak zwane Zielone Świątki. Za pobożne odśpiewanie bądź
recytację hymnu „O Stworzycielu Duchu, przyjdź” można uzyskać
odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.
Przez kolejne majowe dni razem z Maryją trwamy na modlitwie podczas
nabożeństwa majowego, które w naszym kościele codziennie
o godz. 17:30.
Spotkanie rodziców dzieci z kl. III przygotowujących się do
I Komunii św. będzie w przyszłą niedzielę (31.05) po Mszy św.
o godz. 12:00.
Pełna treść ogłoszeń na stronie www.paraﬁamichalowice.pl.
Trwa renowacja Kaplicy Miłosierdzia. Dar serca można
składać w kopertach lub poprzez przelew na konto paraﬁalne:
63 8589 0006 0180 0000 3681 0001).

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.
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