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Słowa Ewangelii według świętego Jana (J 10, 1-10)
W ostatnim, najbardziej uroczystym dniu Święta Namiotów Jezus wstał i zawołał donośnym głosem: «Jeśli ktoś jest
spragniony, a wierzy we Mnie – niech przyjdzie do Mnie i pije! Jak rzekło Pismo: Rzeki wody żywej popłyną z jego wnętrza».
A powiedział to o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego; Duch bowiem jeszcze nie był dany, ponieważ Jezus nie
został jeszcze uwielbiony.
Jak potoczyłyby się losy Kościoła, gdyby Apostołowie pozostali za zamkniętymi drzwiami? A jednak przyjęli Ducha i wyszli, mimo lęków,
mimo przeciwności. Za iloma drzwiami siedzimy zamknięci my - za drzwiami lenistwa, wygody, własnej przyjemności, niewychylania się
z tłumu, niechęci do modlitwy, do podjęcia wysiłku... Czy przyjmiemy Ducha? Wyjdziemy?
Dekalog - Przykazanie III

Grzech biernego uczestnictwa w Eucharystii

2

Grzechem przeciw III przykazaniu są świadome roztargnienia w czasie Eucharystii, układanie sobie w myślach planu tygodnia czy
marzenie o koleżance, która stanęła przede mną.
Grzechem jest również świadoma i dobrowolna rezygnacja ze śpiewu w czasie Mszy, czy nie wymawianie odpowiedzi, które należą do
ludu Bożego, wszak przykazanie kościelne uściśla, że we Mszy św. należy nabożnie uczestniczyć z naciskiem na słowo „uczestniczyć”.
Zatem nie jestem tylko biernym odbiorcą obrazu, lecz włączam się czynnie w modlitwę wspólnoty.
Można, a nie raz trzeba z różnych powodów stanąć na zewnątrz kościoła w czasie Eucharystii. Jeśli jednak ktoś robi to świadomie, żeby
sobie pogadać z kolegą albo wyjść po Ewangelii na parking, by wypalić papierosa bądź pogadać i potem wrócić przed błogosławieństwem
dla pozoru przed żoną czy rodzicami, że się gorliwie uczestniczyło w całej Mszy św., to również nie jest w porządku względem Boga, który
mnie kocha i chce dać mi tutaj światło na drogę tygodniowego życia.
Jeśli przypomnimy sobie sprawę grzechów cudzych, bardzo nieodpowiedzialną jest postawa, która toleruje człowieka rozmawiającego
bliżej czy dalej mojej osoby. Nie bójmy się zwrócić uwagi. Jezus wyrzucił ze świątyni jerozolimskiej tych, którzy robili z niej jarmark.
ks. Norbert Sarota

Veni Creator Spiritus...
O pieśni „O Stworzycielu Duchu przyjdź”
Oryginalna wersja pieś ni została napisana w języku
łaciń skim, prawdopodobnie w IX wieku. Jej autorem jest mnich
benedyktyń ski Hraban Maur.
Veni Creator Spiritus, spoś ró d wszystkich hymnó w
brewiarzowych wyró ż nia się szczegó lną popularnoś cią. Jest
ś piewany podczas udzielania sakramentó w bierzmowania,
małż eń stwa i kapłań stwa, a takż e na rozpoczęcie konklawe, na
koronacje kró lewskie i inne ceremonie. Spiewa się go też
w czasie nowenny przed Uroczystoś cią Zesłania Ducha
Swiętego i w czasie innych naboż eń stw do Ducha Swiętego.
Melodię do tego hymnu układali liczni kompozytorzy, choć
najbardziej znany jest w wersji gregoriań skiej, a Gustaw
Mahler wykorzystał go w swojej ó smej symfonii. Hymn ten jest
uż ywany takż e przez schizmatyckie Koś cioły zachodnie, w tym
Koś ció ł Anglikań ski.
O Stworzycielu,
Duchu, przyjdź ,
Nawiedź dusz
wiernych Tobie
krąg.
Niebieską łaskę
zesłać racz
Sercom, co dziełem
są Twych rąk.
Zró dła:
www.polskatradycja.pl
www.mbzwycieska.pl

Z JASNOGÓRSKIEJ KSIĘGI CUDÓW I ŁASK...
W 1979 roku 29-letnia Janina, matka dwó jki dzieci, zachorowała na
stwardnienie rozsiane. Pięć lat poruszała się o kulach, ale choroba
wciąż postępowała. Groził jej całkowity paraliż i ś lepota. Mąż odszedł
i zostawił ją samą z dzieć mi. Janina załamała się i modliła się o ś mierć
i dobrą opiekę dla dzieci. Pewnej nocy przyś niła się jej Maryja
przywołująca na Jasną Gó rę. Pomimo obaw, ż e nie poradzi sobie
w podró ż y, postanowiła pojechać . Wpatrywała się w Oblicze Maryi,
nawet nie spostrzegła, ż e w pewnym momencie upuś ciła kule,
z któ rymi nie rozstawała się od kilku lat. Lekarze stwierdzili całkowite
ustąpienie objawó w choroby. Od tej pory Janina odbyła kilka pieszych
pielgrzymek, przemierzając kilkadziesiąt kilometró w dziennie. Jej
kule wiszą w Kaplicy Cudownego Obrazu.
Źródło: http://bezale.pl/2017/01/18/jasna-gora-slynaca-cudami/

Prorocy na kartach Biblii...
Prorok Joel pochodził prawdopodobnie z Judy i ż ył na przełomie
V i IV wieku przed Chrystusem. Jest autorem liczącej zaledwie cztery
rozdziały księgi. Nieszczęś cia, któ re ogarnęły kraj - plaga szarań czy
i suszy - były dla Joela okazją do wezwania do pokuty i modlitwy.
Zapowiada Dzień Jahwe, przeraż ający sąd nad tymi, któ rzy utracili
wiarę i zbawienie wszystkich swoich czcicieli.
Początkiem zbawienia jest wylanie Ducha. „I wyleję potem Ducha
mego na wszelkie ciało, a synowie wasi i có rki wasze prorokować będą,
starcy wasi będą ś nili, a młodzień cy wasi będą mieli widzenia (…)
Każ dy jednak, któ ry wezwie imienia Pań skiego, będzie zbawiony (…)
(Jl 3,1.5).
Duch jest podstawą nowego ż ycia w bezpoś redniej bliskoś ci Boga.
Bó g – Kró l zamieszka poś rodku odnowionego przez dar Ducha ludu. To
proroctwo Joela jest podsumowaniem historii Zbawienia.

Wizerunki Królowej Polski: Bazylika pw. Narodzenia NMP w Chełmie
Obiektem kultu w jednym
z najważniejszych sanktuariów archidiecezji
lubelskiej jest wizerunek Matki Boskiej
Chełmskiej, namalowany na płótnie
pokrywającym cyprysową deskę. Ukazuje
on Bogurodzicę trzymającą swego Syna.
Postacie odziane są w ciemnoczerwone
szaty, z elementami błękitu, przetykane
złotem i drogocennymi kamieniami.
Początki kultu obrazu sięgają XIII w.
INTENCJE MSZALNE
Poniedziałek – 01.06.2020 – Święto NMP Matki Kościoła
O dary Ducha św. i szczęśliwe zdanie egzaminów
7:00
maturalnych dla Szymona
9:00 + Za śp. Matyldę Nogieć
18:00 + Za śp. Gabriela Miernika w 8. rocznicę śmierci
Wtorek – 02.06.2020
+ Za śp. Stanisławę i Piotra Zębala, Józefa i Pelagię
18:00
Zębala
Środa – 03.06.2020
18:00 + Za śp. Tadeusza Ciaranka
Dziękczynna w 13. rocznicę ślubu Marii i Wojciecha
o potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej w rodzinie
O dary Ducha św. dla Bartka i Szymona na czas
egzaminów
O opiekę Matki Bożej dla Anny i Michała na nowej
drodze życia
20:00 O uwolnienie z nałogu alkoholizmu Łukasza
+ Za śp. Adelę Gawor
+ Za śp. Halinę Cerek
+ Za śp. Tadeusza Warchoła
+ Za śp. Władysława i Leokadię Glaz, Tadeusza
Krokosza, Jana Gędosia i zmarłych z rodziny
+ Za śp. Zenobię Jaskółkę
Czwartek – 04.06.2020 – Święto Jezusa Chrystusa
Najwyższego i Wiecznego Kapłana
bł. Michała Giedroycia
18:00 + Za śp. Leszka Babeckiego
Piątek – 05.06.2020 – św. Bonifacego
bł. Małgorzaty Łucji Szewczyk
7:00 + Za śp. Halinę Cerek, Zoﬁę i Zenona Obrusik
+ Za śp. Krystynę Kapecką w 3. rocznicę śmierci i męża
18:00
Jana
Sobota – 06.06.2020 – św. Norberta
7:00 + Za śp. Irenę Kopeć
O błogosławieństwo Boże, opiekę NMP Królowej Polski
18:00 i potrzebne łaski z życiu kapłańskim i pracy
duszpasterskiej dla ks. Norberta z racji imienin
Niedziela – 07.06.2020 – Uroczystość Najświętszej Trójcy,
bł. Michała Tomaszka i Zbigniewa
Strzałkowskiego
+ Za śp. Jana w 1. rocznicę śmierci, Helenę, Zygmunta
7:00
i Juliana Krzyworzeka
9:00 + Za śp. Marię Robak w 4. rocznicę śmierci
Dziękczynna za otrzymane łaski w 10. rocznicę ślubu
Kingi i Michała z prośbą o dalsze błogosławieństwo
10:30
Boże dla całej rodziny
+ Za śp. Ariadnę Kozłowską
O błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej
12:00 i Aniołów Stróżów dla Adasia w 2. rocznicę urodzin
i siostry Adeli
+ Za śp. Krystynę Chwalik w 1. rocznicę śmierci,
18:00
Stefana Chwalik, Franciszka Kilmer, Anielę
i Michała Fus

Podczas najazdu Tatarów umieszczono wizerunek na murach obronnych,
co doprowadziło do odwrotu najeźdźcy oślepionego nieziemską poświatą.
Król Jan Kazimierz, któremu obraz towarzyszył podczas wypraw
wojennych, zawdzięczał mu zwycięstwo w bitwie pod Beresteczkiem
w 1651 r. Ikona wiele razy była zabierana na wojenne wyprawy
i pomagała wygrywać bitwy. W 1915 r. obraz został wywieziony do Rosji.
Obecnie podziwiamy kopię, wykonaną w 1938 r., która w 1946 r.
doczekała się koronacji z rąk ówczesnego biskupa lubelskiego, Stefana
Wyszyńskiego. Papież Jan Paweł II w 1988 r. nadał świątyni w Chełmie
godność Bazyliki Mniejszej.

Z okazji Imienin oraz rocznicy
Święceń Kapłańskich życzymy

Księdzu Norbertowi
wytrwałości, spokoju i pogody ducha
oraz radości płynącej ze służby Panu.
Paraﬁanie

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO –
31.05.2020
W dzisiejszą uroczystość, kończy się okres Wielkanocny.
Jutro (poniedziałek 01.06) – drugi dzień Zielonych Świąt – święto
Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła. Msze św. w tym dniu
o godz.: 7:00; 9:00 i 18:00.
Od 01.06 rozpoczynają się nabożeństwa czerwcowe. Nabożeństwo do
Serca Pana Jezusa w naszym kościele codziennie po Mszy
św. o godz. 18:00.
W tym tygodniu przypada pierwszy piątek miesiąca. Okazja do
spowiedzi od godz. 16:30.
W sobotę (06.06) o godz. 17:00 Nabożeństwo Pierwszych Sobót
miesiąca i zmianka tajemnic różańcowych.
Odwiedziny chorych z sakramentami świętymi w sobotę (06.06) od
ok. godz. 9:00.
Spotkanie ministrantów i lektorów w czwartek (04.06) po Mszy
św. o godz. 18:00.
W czwartek 11 czerwca Uroczystość Bożego Ciała. Procesja w tym
dniu po Mszy św. o godz. 10:30 w Wilczkowicach. O przygotowanie
ołtarzy prosimy: 1. Strażaków z Wilczkowic, 2. Rodzinę
Boczkowskich i sąsiadów, 3. Rodzinę Bednarczyk i sąsiadów,
4. Rodzinę Sapetów i sąsiadów.
Dzięki hojności i ogromnemu wsparciu Paraﬁan ﬁnalizowane są
wszelkie prace przy renowacji kaplicy. Wykonane i zapłacone zostały:
okna, witraże, system grzewczy, obrazy, meble oraz paramenty
liturgiczne. Do wypłaty zostało jeszcze malowanie ścian i oświetlenie
ołtarza.
07 czerwca w niedzielę po raz ostatni będziemy zbierać oﬁarę na
renowację kaplicy. Już dzisiaj dziękuję za każdy dar serca - ten już
złożony i ten , który jeszcze wpłynie.
Jeśli sytuacja ﬁnansowa pozwoli, planujemy w połowie czerwca
uroczyście „otworzyć” nową michałowicką kaplicę, w której u stóp
Jezusa Miłosiernego będziemy składać swe prośby i dziękczynienia.
To piękny dar dla Jana Pawła II oraz wyraz zawierzenia naszej Paraﬁi
Bożemu Miłosierdziu.
13 czerwca podczas Nabożeństwa do Matki Bożej Fatimskiej będziemy
szczególną modlitwą ogarniać wszystkich dobroczyńców,
oﬁarodawców, dzięki którym ukończyliśmy inwestycję.
Pełna treść ogłoszeń na stronie www.paraﬁamichalowice.pl
Z naszej wspólnoty paraﬁalnej odszedł

śp. Maciej Chwastek
Wieczne odpoczywanie 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.

Do użytku
wewnętrznego

