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Wniebowstąpienie Pańskie
2 czerwca 2019

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza (Łk 24,46-53) 

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; 
w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jeruzalem. Wy 
jesteście świadkami tego. Oto Ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie 
przyobleczeni w moc z wysoka”. Potem wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce, błogosławił ich. A kiedy ich 
błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba. Oni zaś oddali Mu pokłon i z wielką radością wrócili do Jeruzalem, 
gdzie stale przebywali w świątyni, wielbiąc i błogosławiąc Boga.

Chrystus, kończąc swą zbawczą misję na ziemi, pozostawia po sobie radość i gotowość Apostołów do podjęcia zadań, jakie na nich 
czekają. Kiedy fizycznie nie ma już w świecie Jezusa, są oni: świadkowie i przekaziciele Jego nauki, Jego nadziei, Jego obietnicy szczęścia. To 
rola dana każdemu z nas, którzyśmy doświadczyli bliskości Chrystusa. Nie po to Go spotkaliśmy, by żyć tak, jakby nic się nie zmieniło, lecz po 
to, by iść i wielbić Boga, z gotowością czekając na okazję do świadczenia o Miłości, jaką otrzymaliśmy.

Uroczystość Wniebowstąpienia Pana Jezusa
Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego 

jest obchodzona na pamiątkę wydarzenia 
opisanego w Dziejach Apostolskich oraz
Ewangelii według św. Łukasza i Ewangelii 
według św. Marka. Jezus po zmartwychwstaniu 
przez 40 dni przebywał wśród swoich uczniów, 
po czym na ich oczach wzniósł się do nieba. 
Miało to miejsce na Górze Oliwnej. 

Początkowo uroczystość tę obchodzono 
w dniu Zesłania Ducha Świętego. Jednak od IV 
wieku Wniebowstąpienie Pańskie świętujemy  
40 dni po Wielkanocy. Dzień ten ma radosny 
charakter, gdyż podsumowuje ziemskie życie 
Jezusa i jest pamiątką Jego triumfalnego 
powrotu do Nieba. 

Kolejne dni po Wniebowstąpieniu Pańskim mają przygotować 
wiernych na przyjęcie Ducha Świętego.

22 maja
wspomnienie 

św. Rity

Z okazji Imienin oraz rocznicy 
Święceń Kapłańskich

życzymy 

Księdzu Norbertowi

mocy Ducha Świętego i opieki naszej Patronki 
NMP Królowej Polski

na każdy dzień kapłańskiej posługi

Parafianie

2 czerwca - 40 rocznica I Pielgrzymki 
Papieża Polaka do Ojczyzny

Majowe	wydarzenia
para�ialne	w	obiektywie

Więcej	zdjęć	na	stronie	para�ii

Odpust parafialny

I Komunia Święta

Pielgrzymka dziękczynna za I Komunię 
św. do Sanktuarium na Krzeptówkach
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3

maja

3

maja
5

maja

3

maja
11

maja

Nasz	Pan	nie	opuścił	niebios,	gdy	stamtąd	przyszedł	do	nas;	
nie	opuścił	też	i	nas,	kiedy	znowu	wstąpił	do	niebios.	O	tym,	
że	 tam	 przebywał,	 gdy	 był	 z	 nami	 tu,	 na	 ziemi,	 On	 sam	
stwierdza	tymi	słowami:	„Nikt	nie	wstąpił	do	nieba	oprócz	
Tego,	 który	 z	 nieba	 zstąpił	 -	 Syna	 Człowieczego,	 który	 jest	
w	niebie”.

św. Augustyn



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

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
VII Niedziela Wielkanocna – 02.06.2019

Od poniedziałku (3.06) modlitewnie oczekujemy na Zesłanie Ducha 
Świętego w dzień Zielonych Świąt. Licznie włączamy się we 
wspólnotową modlitwę do Ducha Świętego, wiedząc jak bardzo 
jest nam potrzebne Jego światło i pociecha.

Rozpoczęliśmy czerwiec, miesiąc poświęcony Sercu Pana Jezusa. 
W naszym kościele codziennie po wieczornej Mszy św. 
nabożeństwo czerwcowe, podczas którego śpiewamy Litanię do 
Serca Pana Jezusa.

W tym tygodniu przypada pierwszy piątek miesiąca. Okazja do 
spowiedzi pierwszopiątkowej od godz. 16:30. Pamiętajmy 
o adoracji  Najświętszego Sakramentu i  Komunii św. 
wynagradzającej.

Odwiedziny chorych z sakramentami świętymi w sobotę (8.06) od 
ok. godz. 9:00.

W przyszłą niedzielę (9.06) 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.

Przygotowując się do jubileuszu 70-lecia naszej parafii, prosimy 
o udostępnienie w celu zeskanowania zdjęć związanych z historią 
naszej parafii do zakrystii lub kancelarii. 

Pełna treść ogłoszeń na stronie .www.parafiamichalowice.pl

Z naszej wspólnoty parafialnej odszedł

śp. Jan Nogieć

Wieczne odpoczywanie racz Mu dać Panie...

INTENCJE MSZALNE 
 

Poniedziałek – 03.06.2019 
 18:00 + Za śp. Damiana Strzałkę 
Wtorek – 04.06.2019  

 18:00 
+ Za śp. Zofię i Władysława Dubak, Klotyldę  
 i Stanisława Nogieć 

Środa – 05.06.2019 
 7:00 + Za śp. Stanisława Banasia 

 20:00 

Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze 
błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla Joanny  
i Piotra w 15. rocznicę ślubu 
O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla ks. Norberta 
z racji imienin 
O zdrowie, cierpliwość w chorobie i wzrost wiary dla 
Izabeli 
O zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Haliny 
+ Za śp. Andrzeja Kuklę 
+ Za śp. Katarzynę Mądry 
+ Za śp. Władysława Pateckiego 
+ Za śp. Władysława w 3. rocznicę śmierci i Leokadię 
 Glaz oraz Tadeusza Krokosza i zmarłych z rodziny 

Czwartek –06.06.2019 – św. Norberta, biskupa 
 18:00 + Za śp. Alinę i Czesława Skarżyckich, Katarzynę Ślęzak 
Piątek – 07.06.2019  
 7:00 + Za śp. Sabinę Nogieć 

 18:00 
+ Za śp. Kazimierę Sieńko w 1. rocznicę śmierci oraz 

Stefana Sieńko 
Sobota – 08.06.2019 – św. Jadwigi, królowej 
 7:00 + Za śp. Kazimierę Zawalską 

 18:00 
Dziękczynna w 5. rocznicę urodzin Liliany Dyląg z prośbą 
o Boże błogosławieństwo i opiekę Anioła Stróża 

9. Niedziela Wielkanocna – 09.06.2019 – Niedziela Zesłania  
   Ducha Świętego 
 7:00 + Za śp. Helenę Harmala w 1. rocznicę śmierci 

 9:00 

Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę 
Matki Bożej w posłudze kapłańskiej dla O. Michała  
w 2. rocznicę święceń kapłańskich 
+ Za śp. Ariadnę Kozłowską 

 10:30 O błogosławieństwo Boże dla Jasia w 1. rocznicę urodzin 

 12:00 
Dziękczynna z prośbą o zdrowie, błogosławieństwo Boże na 
dalsze lata dla Marka w 70. rocznicę urodzin 

 18:00 + Za śp. Franciszka, Wiktorię, Lecha i Zofię Wesołowskich 

 

Przyjdź Duchu Święty, ja pragnę!

W Wigilię Zesłania Ducha Świętego

8 czerwca o godz. 20:00

będziemy wraz ze scholą młodzieżową
modlitwą i śpiewem prosić Ducha Świętego,

aby przyszedł do naszych dusz
i obdarzył nas Swoją Mocą i Darami.

Wszystkich serdecznie zapraszamy

Nabożeństwo
Fatimskie
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