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Słowa Ewangelii według świętego Marka (Mk 2,23-28)
Pewnego razu, gdy Jezus przechodził w szabat wśród zbóż, uczniowie Jego zaczęli po drodze zrywać kłosy. Na to
faryzeusze rzekli do Niego: „Patrz, czemu oni robią w szabat to, czego nie wolno?” On im odpowiedział: „Czy nigdy
nie czytaliście, co uczynił Dawid, kiedy znalazł się w potrzebie, i był głodny on i jego towarzysze? Jak wszedł do domu
Bożego za Abiatara, najwyższego kapłana, i jadł chleby pokładne, które tylko kapłanom jeść wolno; i dał również swoim
towarzyszom”. I dodał: „To szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Zatem Syn Człowieczy
jest panem szabatu”.
Na przykazania można patrzeć różnie. Często widzi się w nich zestaw nakazów, dość kłopotliwych i nieszczególnie przystających do
naszych czasów. Tylko czy przykazania kiedykolwiek przystawały do jakichś czasów, do ludzkich realiów? A jeśli nie, to po co brzmią tak,
a nie inaczej? Czemu nie są łatwiejsze? Inne?
Chrystus, który nie przyszedł znieść Prawa, ale je wypełnić, wyjaśnia: „To szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla
szabatu”. To zasady są dla człowieka… Jakże inne stają się przykazania, gdy w Bogu dostrzeże się kochającego Ojca, który widzi więcej
niż człowiek i pokazuje: nie idź tą drogą, nie wchodź tutaj, bo zrobisz sobie krzywdę… Który ostrzega jak matka, nie pozwalająca dziecku
na zabawę gorącym żelazkiem. Jakże inne stają się przykazania, gdy dostrzeże się w nich miłość i czułość Boga…

Maj bogaty
w parafialne
wydarzenia...
3 maja - Odpust parafialny.
4 maja - Msza św. w intencji Ochotniczej Straży Pożarnej
z Michałowic i Wilczkowic w dniu wspomnienia
św. Floriana.

6 maja - Uroczystość I Komunii Świętej.

34 dziewczynki i 22 chłopców z klas trzecich
po raz pierwszy w pełni uczestniczyło w Eucharystii.

Z okazji Imienin oraz rocznicy Święceń Kapłańskich
życzymy

Księdzu Norbertowi Sarocie
niegasnącej wiary, nadziei i miłości w pełnionej posłudze
kapłańskiej i wielu łask Bożych
Parafianie

9 maja - Zaprzysiężenie szesnastu nowo wybranych

członków Rady Parafialnej i czterech członków
Rady Ekonomicznej.

11 maja - Uroczystość Bierzmowania. 32 uczniów klas III

gimnazjum przystąpiło do Sakramentu Bierzmowania.
Mszy św. przewodniczył ks. Kardynał Stanisław Dziwisz.

12 maja - Pielgrzymka do Kalwarii Zebrzydowskiej.

Dzieci, które w tym roku przystąpiły do I Komunii
Świętej zakończyły Biały Tydzień pielgrzymką do
Matki Bożej Kalwaryjskiej zorganizowaną przez
księdza Proboszcza. Dzieciom towarzyszyli też rodzice.

INTENCJE MSZALNE
Poniedziałek – 04.06.2018
+ Bernadettę Obrzut
O urodzaje i zachowanie od klęsk żywiołowych od
18:00
rodzin z ul. Mały Kraków, Nad Strugą, Źródlanej, Leśnej,
Michałowic II
Wtorek – 05.06.2018 – św. Bonifacego, biskupa
i męczennika, bł. Małgorzaty Łucji Szewczyk, dziewicy
+ Barbarę, Annę i Marię
O urodzaje i zachowanie od klęsk żywiołowych od
18:00
rodzin z ul. ks. Mariana Pałęgi, Akacjowej, Miodowej,
Rzemieślniczej, Cichy Kącik, Smolnej, Lipowiec
Środa – 06.06.2018 – św. Norberta, biskupa
O urodzaje i zachowanie od klęsk żywiołowych od rodzin
18:00
z ul. Warszawka
O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski w pracy
duszpasterskiej dla ks. Norberta
O zdrowie i potrzebne łaski dla Haliny
+ Danutę Samek w 5. rocznicę śmierci
20:00 + M
 arię i Józefa Bińczyckich, Krystynę Pułka, Grażynę
Wywiał, Stefanię i Józefa Kmiecik, Jana Kmiecik
+W
 ładysława w 2. rocznicę śmierci, Leokadię Glaz,
Tadeusza i Stanisława Krokosz i zmarłych z rodziny
+ J ana Henryka Dąbrowskiego w 200. rocznicę śmierci
Czwartek – 07.06.2018 – bł. Zbigniewa Strzałkowskiego
i Michała Tomaszka, męczenników franciszkańskich,
rocznica święceń kapłańskich ks. Norberta
Dziękczynna w 18. rocznicę urodzin Adama z prośbą
o błogosławieństwo Boże i rozeznanie powołania Bożego
w dorosłym życiu.
18:00 O urodzaje i zachowanie od klęsk żywiołowych od rodzin
z ul. Legionowej, Widokowej, Kordonowej, Uroczej,
Galicyjskiej, Wspólnej, Radosnej, Jesionowej, Klonowej,
Banasiówki, Komoryrza, Jutrzenki, Brzozowej, Michałki.
Piątek – 08.06.2018 – Najświętszego Serca Pana Jezusa,
św. Jadwigi, królowej
O Miłosierdzie Boże dla wszystkich osób pogrążonych
7:00
w nałogach przez Serce Matki Bożej
18:00 + Reginę Kowalczyk w 8. rocznicę śmierci
Sobota – 09.06.2018 – Niepokalanego Serca NMP,
św. Efrema, diakona
+M
 ariana i Teresę Myślińskich i zmarłych z rodziny
7:00
Chomackich i Myślińskich
Dziękczynna, z prośbą o zdrowie, błogosławieństwo Boże
18:00
i potrzebne łaski dla Agnieszki i Adama w 25. rocznicę ślubu
Niedziela – 10.06.2018
+ Karola

Ząbek w 16. rocznicę śmierci i zmarłych
7:00
z rodziny Ząbków i Ciaranków
9:00 + Antoniego Pateckiego
11:00 W intencji dzieci, rodziców i chrzestnych
17:00 + Franciszka, Wiktorię, Leszka, Zofię Wesołowskich

31 maja - Procesja Eucharystyczna w Uroczystość Bożego Ciała.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
na IX Niedzielę zwykłą 3.06.2018
•	Pierwsza niedziela czerwca jest obchodzona jako Święto
Dziękczynienia. Dziś dziękujemy naszemu Ojcu w niebie za dar
odkupienia.
•	Dziś kolejny dzień Oktawy Bożego Ciała po Mszy św. o godz. 17.00
procesja eucharystyczna. Od poniedziałku do czwartku procesja
po Mszy św. o godz.18.00. W czwartek zakończenie procesji
eucharystycznych błogosławieństwem dzieci, wianków i ziół.
•	W czerwcu codziennie po Mszy św. wieczornej w naszym kościele
nabożeństwo do Serca Pana Jezusa. Prośmy jak najczęściej: „Jezu,
uczyń serca nasze według Serca Twego”.
•	W piątek(8.06) Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa.
Można uzyskać odpust zupełny za publiczne odmówienie aktu
zadośćuczynienia: „Najmilszy Jezu”. Z racji uroczystości nie
obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
•	Pouczenie przedchrzcielne dla rodziców i chrzestnych w piątek
(8.06) o godz.19.00.
•	Msza św. na zakończenie roku formacyjnego dla Oazy Rodzin
w piątek (8.06) o godz.19.00.
•	Spotkanie Rady Parafialnej w przyszłą niedzielę (10.06)
o godz.18.00.
•	13 czerwca (środa) o godz. 20.00 w naszym kościele Nabożeństwo
Fatimskie. Intencje do Mszy św. zbiorowej można już składać
w zakrystii.
W ubiegłym tygodniu odszedł z naszej wspólnoty parafialnej:

ś.p. Józef Chamielec
Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie…

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.

