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Z niedzielnej liturgii Mszy Świętej
Ewangelia (J 14, 23-29):
Paraklet
Paraklet to wyjątkowy tytuł, szczególne imię Ducha Świętego, ponieważ jest używane przez samego Pana Jezusa w Ewangelii św. Jana –
Parakletos.
Cóż takiego oznacza to słowo? Możemy je rozumieć właśnie jako „Pocieszyciel” – ktoś, kto niesie pocieszenie, ale możemy również
tłumaczyć je jako „Adwokat” – Obrońca. Tak zresztą przełożył to św. Hieronim w Wulgacie: Advocatus. Dosłownie: Ten, który jest
przywoływany, ażeby bronić tego, kto Go przywołuje. Przed kim Duch Święty ma nas bronić? Odpowiedź może być zaskakująca: Duch Święty
ma nas bronić przede wszystkim przed nami samymi. Dlatego jest nam potrzebny Obrońca przed nami samymi, żebyśmy nie popadali
w szaleństwo szukania winy wokół, ale żebyśmy potraﬁli wziąć odpowiedzialność za nasze życie. Jednak potrzebny jest też i Pocieszyciel, który
łagodnie doprowadzi nas do wspólnoty z Bogiem, nie pozwoli nam zatracić się w straszliwym smutku, ale pomoże nam uwierzyć w Boga, który
jest bogaty w miłosierdzie.
Przyjdź, Duchu Święty! Obroń nas przed nami samymi, tak jak obroniłeś przed samym sobą św. Piotra, tak że mógł zapłakać
i przypaść do stóp Jezusa i otrzymać przebaczenie; jak obroniłeś św. Pawła, tak że mógł spaść pod Damaszkiem z konia i doznać
nawrócenia; jak obroniłeś św. Augustyna i tylu innych pokutujących, błagających o przebaczenie i wspólnotę z całą Trójcą
Świętą. Obroń nas przed nami samymi, pociesz w naszym utrapieniu i naszym smutku, tak żebyśmy mogli wejść do domu Ojca,
gdzie Ty na nas z Ojcem i Synem czekasz i chcesz zasiąść z nami przy jednym stole.

Niepokalanów - „Gród Maryi”
Niepokalanó w - sanktuarium położ one jest we wsi Paprocin, ok. 40 km od Warszawy. Założ yciel ś w. Maksymilian Maria Kolbe, przybył tu w 1927 r. i w „szczerym teresińskim polu, należącym do
księcia Jana Druckiego - Lubeckiego postawił igurkę Niepokalanej, taki był jego skromny początek
miejsca Jej kultu”. W ś więto Niepokalanego Poczęcia NMP, dokonano poś więcenia klasztoru. Dzięki
działalnoś ci o. Kolbego wzrastała liczba powołań zakonnych (w 1927 r. 18 zakonnikó w, a w 1939 r. 760); nakład „Rycerza Niepokalanej” dochodził do 1 mln. egzemplarzy; działała jedyna w ś wiecie
Zakonna Straż Poż arna; rozpoczęto nadawanie Radia Niepokalanó w. Intensywne prace przerwał
wybuch wojny. Zamknięto redakcję, braci aresztowano, splądrowano klasztor - miejsce schronienia
uchodź có w. Po zakoń czeniu wojny szybko reaktywowano działalnoś ć, jednak w maju 1949 r. władze
komunistyczne zahamowały rozwó j wydawnictwa. Pozytywem była moż liwoś ć budowy koś cioła
(1948-1954). „Przyszły czasy trudne, powojenne i wtedy franciszkanie, nie mogąc prowadzić dawnej
pracy (…) wybudowali świątynię” pisał kard. Stefan Wyszyń ski. Papież Jan Paweł II nadał koś ciołowi
tytuł bazyliki mniejszej (1980 r.) a w 2004 r. otrzymał tytuł sanktuarium NMP Niepokalanej
Wszechpoś redniczki Łask. Ziś ciły się marzenia o. Maksymiliana i obecnie jest to pręż na Centrala
Narodowego Rycerstwa Niepokalanej, siedziba Radia i Telewizji Niepokalanó w.

KATECHIZM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO cz. IX
Nadzieja
Nadzieja jest cnotą, dzięki któ rej pragniemy jako naszego
szczęś cia Kró lestwa niebieskiego i ż ycia wiecznego,
pokładając ufnoś ć w obietnicach Chrystusa przy pomocy łaski
Ducha Swiętego. Cnota nadziei odpowiada dąż eniu do
szczęś cia złoż onego przez Boga w sercu każ dego człowieka. To
właś nie ona ukierunkowuje serce na Kró lestwo Boż e, chroni
przed zwątpieniem, podtrzymuje w każ dym opuszczeniu,
chroni przed egoizmem i prowadzi do szczęś cia miłoś ci.
Nadzieja chrześ cijań ska rozwija się od początku
przepowiadania Jezusa w ogłoszeniu błogosławień stw.
Błogosławień stwa wznoszą naszą nadzieję do Nieba jako do
nowej Ziemi Obiecanej; wytyczają jej drogę przez pró by, któ re
czekają ucznió w Jezusa. Bó g jednak, przez zasługi Jezusa
Chrystusa i Jego męki, zachowuje nas w nadziei, któ ra „zawieś ć
nie moż e” (Rz 5, 5). Jest ona takż e zbroją, któ ra chroni nas
w walce zbawienia. Zapewnia nam radoś ć nawet w czasie
pró by: „Weselcie się nadzieją! W ucisku bądź cie cierpliwi”
(Rz 12,12). Wyraż a się w modlitwie i karmi się nią, szczegó lnie
w modlitwie „Ojcze nasz”.

POD TWOJĄ OBRONĘ KRÓLOWO POLSKI...
W roku 1683 nawała turecka groziła zalewem całej Europie. Wojska
mahometańskie posunęły się aż pod Wiedeń. Ojciec św. Innocenty XI
poprosił Jana III, króla polskiego, aby pospieszył na odsiecz Wiednia.
Zebrał więc pobożny władca 34 tysiące wojska i ruszył na pomoc. Przed
tym jednak zatrzymał się na Jasnej Górze, gdzie przez cały dzień, gorąco
się modlił przed Cudownym Obrazem Maryi, Jej opiece się polecając
i o zwycięstwo prosząc.
Przybył król pod Wiedeń i gotował się do rozstrzygającej bitwy. Rano
12 września słuchał Jan III Mszy św., sam do niej służył, komunikował
pobożnie, krzyżem leżał i ciągle wraz z całym wojskiem Matce
Najświętszej się polecał. Hasło wojsku wydał: „W imię Panny Maryi,
Panie Boże dopomóż”. O godz. drugiej po południu, śpiewając
„Bogurodzicę”, ruszyli rycerze do ataku. Król stając na wzgórzu,
błogosławił ich drzewem krzyża św. i relikwiami świętymi,
a w rozstrzygającym momencie sam dowodził husarią. I rozsypała się
w proch w onym dniu potęga osmańska.
Kapelan królewski zeznał, iż widział w czasie bitwy, unoszącą się nad
głową króla i rycerzy, białą gołębicę. Był to zapewne widomy znak
cudownej opieki Maryi Jasnogórskiej. Wdzięczny Jan Sobieski wiele
pamiątek na Jasnej Górze zostawił, zwłaszcza trofea tureckie.
Źródło: „Cuda i łaski zdziałane za przyczyną Jasnogórskiej Matki Bożej”,
wyd. Zakonu Paulinów, Częstochowa 1997 r.

O MAMIE...
Macierzyństwo zawiera w sobie od samego początku
szczególne otwarcie na nową osobę: ono właśnie jest udziałem
kobiety. W otwarciu tym, w poczęciu i urodzeniu dziecka kobieta
odnajduje siebie przez bezinteresowny dar z siebie samej.
Jan Paweł II
Nie pytajcie mnie, jak wyglądała moja matka: czy można
opisać słońce? Z mamy promieniowało ciepło, siła, radość.
Bardziej pamiętam te odczucia niż rysy jej twarzy. Przy niej
śmiałem się i nic złego nie mogło mi się przytraﬁć.
Éric-Emmanuel Schmitt, „Dziecko Noego”
Mama to miękkie ręce, Mama to melodyjny głos, to chuchanie
na uderzone miejsce. Mama to samo dobro i sama przyjemność,
coś, co dobrze jest mieć w każdej chwili życia koło siebie, dookoła
siebie, gdzieś na horyzoncie. A jednak równocześnie Mama to
szereg praw, niezłomnych „pójściów spać”, okropnych „proszę to
włożyć”, Mama to szorowanie ostrym ręcznikiem, to godziny
odmierzone, żywot przyjemny, życzliwy, słoneczny, ale bez
niespodzianek i zanadto świątobliwy.
Melchior Wańkowicz, „Ziele na kraterze”
INTENCJE MSZALNE
Poniedziałek – 23.05.2022
18:00 + Za śp. Wiktorię Sałach (greg. 8)
Wtorek – 24.05.2022 – NMP Wspomożycielki Wiernych
18:00 + Za śp. Wiktorię Sałach (greg. 9)
Środa – 25.05.2022 – św. Bedy Czcigodnego, prezbitera
i doktora Kościoła; św. Grzegorza VII, papieża;
św. Marii Magdaleny de Pazzi, dziewicy
18:00 O nawrócenie i powrót do rodziny Marii
O szczęśliwy przebieg operacji, zdrowie i opiekę Matki
Bożej dla Elżbiety
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. 10)
+ Za śp. Jana Krzyworzekę w 3. rocznicę śmierci
i zmarłych z rodziny Krzyworzeka
20:00
+ Za śp. Jana Nogcia w 3. rocznicę śmierci i żony Antoniny
+ Za śp. Zoﬁę Binczycką
+ Za śp. Jerzego Gryglika
+ Za śp. Krzysztofa Gurbiela
+ Za śp. Mariannę Nogieć
+ Za śp. Zbigniewa Nowaka
+ Za śp. Mariannę Herjan
Czwartek – 26.05.2022 – św. Filipa Nereusza, prezbitera
18:00 + Za śp. Wiktorię Sałach (greg. 11)
Piątek – 27.05.2022 – św. Augustyna z Canterbury, biskupa
7:00 + Za śp. Wiktorię Sałach (greg. 12)
18:00 + Za śp. Konstantego Istrati
Sobota – 28.05.2022
7:00 + Za śp. Wiktorię Sałach (greg. 13)
+ Za śp. Stanisławę i Tadeusza Hejmo, Władysławę
18:00
i Edmunda Socha oraz zmarłych z rodziny
Niedziela – 29.05.2022 – Uroczystość Wniebowstąpienia
Pańskiego
Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże i potrzebne
7:00 łaski dla Heleny i Mariana Stanek w 50. rocznicę ślubu
i całej rodziny
+ Za śp. Marię Robak, rodziców: Bronisławę i Romana,
9:00
braci: Macieja i Artura
+ Za śp. Wiktorię Sałach (greg. 14)
10:30
+ Za śp. Mariannę Nogieć
12:00 + Za śp. Józefa Chamielca w 4. rocznicę śmierci
+ Za śp. Aleksandrę Morys w 4. rocznicę śmierci, Jadwigę
18:00
Łabaza w 11. rocznicę śmierci

ŚLADAMI JEZUSA – ZIEMIA ŚWIĘTA
Z ARCYBISKUPEM RYSIEM
Dziś pozostajemy w Betanii, w Sanktuarium Marii, Marty
i Łazarza. Zatrzymajmy się przy kolejnych, przedstawionych tu
motywach ukazujących wydarzenia w domu przyjació ł Jezusa.
Wskrzeszenie Łazarza. Warto tu sięgnąć do Ewangelii ś w. Jana,
do rozdziału 10 i odnaleź ć klucz do tej historii. Uczniowie wiedzą, ż e
jeś li Jezus pó jdzie do Betanii, przypłaci to ż yciem, zajmie miejsce
Łazarza w grobie. W Ewangelii Jana te dwa groby opisane są tak
samo jako: pieczara, a na niej spoczywał kamień . Jezus
wydobywając Łazarza z objęć ś mierci, sam wejdzie w jej tajemnicę.
Waż ne jest dostrzec swó j własny chrzest w takiej właś nie
perspektywie – jest to ż ycie, któ re otrzymujemy od Boga za cenę
ś mierci Jezusa.
Kolejny motyw ilustruje tekst z Ewangelii Mateusza. Nieznana,
niewymieniona z imienia kobieta, wylewa Jezusowi na głowę olejek.
Z wersji Jana wiadomo zaś , ż e jest to Maria i wylewa olejek na nogi
Chrystusa. Drogocenny olejek (wart ó wczesną roczną pensję
w Izraelu) uważ any jest w tradycji Koś cioła za symbol modlitwy.
Czas, któ ry przeznaczamy na modlitwę, często moż e wydawać się
nam zmarnowany, tak jak Judaszowi wydawało się, ż e Maria
zmarnowała sporo pieniędzy , bo moż na było je „poż ytecznie” uż yć .
Ale Maria nie kalkulowała, wykazała ogromną hojnoś ć dla
przyjaciela, i to kilka dni przed Wielkim Czwartkiem, czyli
w momencie w któ rym już wiedziała, ż e On zginie. Prawdziwa
modlitwa zaczyna się ró wnież od momentu, w któ rym człowiek
przestaje kalkulować i liczyć czas, któ ry daje Bogu…
Wielcy czciciele Maryi – ojciec Maksymilian Kolbe (3)
Ten wyjątkowy ś więty to patron rodzin, energetykó w
i przedsiębiorcó w, całkowicie oddany miłoś ci do Matki Boż ej.
Założ yciel organizacji „Rycerstwo Niepokalanej” oraz klasztoru
franciszkanó w w Niepokalanowie. Uważ ał, ż e media moż na
wykorzystywać w celu ewangelizacji. Wszystkie zdobycze techniki
chciał uż yć dla Maryi. Pasjonat radia, założ yciel elektrowni, twó rca
projektu statku kosmicznego. O. Maksymilian Kolbe został
beaty ikowany przez papież a Pawła VI w 1971 roku. Jedenaś cie lat
pó ź niej, 10 paź dziernika 1982 jego kanonizacji dokonał papież Jan
Paweł II.
Ponadczasowe rady św. Ojca Maksymiliana:
„Co chwila bądź lepszy. Teraz czas drogi.”
„Zaufajmy więc Bogu, a zaufajmy bez granic. Ufajmy, ż e jeż eli tylko
starać się będziemy pełnić Jego Wolę, nic nas prawdziwie złego
spotkać nie moż e, choć byś my i w tysiąc razy trudniejszych
czasach ż yli.”

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
VI Niedziela Wielkanocna – 22.05.2022
Jutro (23.05) rozpoczynamy Dni modlitw o urodzaje i za kraje
głodujące. Przez trzy kolejne dni będziemy prosili o obﬁte plony,
błogosławieństwo Boże i szacunek dla pracujących na roli,
a także o to, aby nigdzie na świecie nie brakowało ludziom
podstawowych środków do życia.
Nabożeństwa majowe w naszym kościele codziennie po Mszy św.
o godz. 18:00.
W najbliższą niedzielą (29.05) przypada uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.
Planujemy pielgrzymkę do Niepokalanowa (04.06, sobota). Zapisy do
29.05 w kancelarii lub po każdej Mszy św. w zakrystii. Koszt
wyjazdu: 200 zł. W programie: Msza święta, Zwiedzanie Bazyliki
NMP, zwiedzanie Muzeum św. Ojca Maksymiliana, obiad, podróż
do Żelazowej Woli i indywidualne zwiedzanie domu urodzenia
Fryderyka Chopina. Powrót w godzinach wieczornych. Serdecznie
zapraszamy.
Pełna treść ogłoszeń na stronie www.paraﬁamichalowice.pl.

Paraﬁa p.w. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, erygowana w 1949 roku.
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