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Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego
29.05.2022
02.06.1979 r. rozpoczęła się I pielgrzymka
papieża Jana Pawła II do Polski

Z niedzielnej liturgii Mszy Świętej

Czytanie I (Dz 1, 1-11)
Dzieje Apostolskie

Ewangelia (Łk 24, 46-53)
Wniebowstąpienie Pańskie

Dzieje Apostolskie - opisujące około 30 lat rozwoju Kościoła, od
Wniebowstąpienia Jezusa i dnia Pięćdziesiątnicy do uwięzienia
Apostoła Pawła w Rzymie - bywają nazywane „Ewangelią Ducha
Świętego”: to On prowadzi Apostolski Kościół na krańce
ówczesnego świata z Dobrą Nowiną.
Za autora Dziejów Apostolskich jest uznany św. Łukasz
Ewangelista. Język, jakim została napisana Ewangelia Łukasza styl, gramatyka, użyte słownictwo - jest zbliżony do języka Dziejów
Apostolskich. W Księdze Dziejów są także zawarte relacje
o chorobach i uzdrowieniach, które prawdopodobnie zostały
zapisane przez lekarza - a Apostoł Paweł nazywa Łukasza „lekarzem
umiłowanym” (Kol 4, 14). Ponadto za autorstwem Łukasza
przemawia uwaga z pierwszego wersetu Dziejów Apostolskich
(Dz 1, 1 - dedykacja Teoﬁlowi, podobnie jak w Ewangelii Łukasza:
Łk 1,3).
W Dziejach Apostolskich szczególnie wyróżniona jest Osoba
Ducha Świętego, działającego w Kościele. Księga opisuje
rozszerzanie się chrześcijaństwa i wzrost Kościoła jako dzieło
zapoczątkowane i podtrzymywane przez Ducha Świętego. Dlatego
można spotkać określenie Dziejów jako „Ewangelię Ducha
Świętego”. Centralną myślą przekazywaną przez wczesny Kościół
Apostolski jest fakt zmartwychwstania Jezusa Chrystusa i jego
konsekwencje. Apostołowie ukazani są jako świadkowie
zmartwychwstałego Jezusa (Dz 2, 32).

Z m a r t w y c h w s t a n i e P a ń s k i e j e s t n a s z ą n a d z i e j ą .
Wniebowstąpienie zaś jest naszym uwielbieniem. W dzień swego
narodzenia Pan dał ś wiadectwo, ż e jest prawdziwym człowiekiem.
W dzień swego Wniebowstąpienia dał ś wiadectwo, ż e jest Bogiem
prawdziwym.
Chrześ cijanie od najdawniejszych czasó w otaczali czcią
i kultem miejsce na Gó rze Oliwnej, gdzie na kamieniu, wedle tradycji,
Jezus pozostawił ś lady swoich stó p, zanim wznió sł się do nieba. Pod
koniec IV wieku wzniesiono tu rotundę, obok któ rej pó ź niej
zbudowano klasztor.
W XII wieku krzyż owcy zbudowali oś mioboczną ś wiątynię
z kopułą otwartą ku niebu i uforty ikowany klasztor. W koń cu
XII wieku chrześ cijań ska ś wiątynia zastała zamieniona na meczet
i do dzisiaj pozostaje w rękach muzułmań skich, jednak nie jako
czynny meczet, ale jako obiekt muzealny, któ ry moż na zwiedzać . Nie
uległ on zniszczeniu, zachowując podstawowe rysy budowli
krzyż owcó w, zapewne z tego powodu, ż e muzułmanie utrzymują
wiarę we Wniebowstąpienie Jezusa jako proroka, któ ry poprzedził
Mahometa.
Pierwotnie Koś ció ł ś więtował Wniebowstąpienie Pana Jezusa
razem z tajemnicą Zesłania Ducha Swiętego. Rozdzielenie tych ś wiąt
nastąpiło około 370 roku, czego ś wiadkiem jest ś w. Augustyn.

NIEPOKALANÓW – „GRÓD MARYI”
Budowę kościoła, rozpoczętą w 1939 r., którą przerwała wojna,
kontynuowano w latach 1948-1954. Pierwsza Msza św., w świeżych
jeszcze murach, wśród lasu rusztowań, została odprawiona
w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP 1949 r. Natomiast
z okazji 25-lecia założenia Niepokalanowa, 7 grudnia 1952 r.,
uroczystościom w nowym kościele przewodniczył ks. abp Stefan
Wyszyński, Prymas Polski. Miał zamiar osobiście konsekrować
świątynię w dniu 3 października 1954r.. Został jednak uwięziony.
Budowla skierowana jest ze wschodu na zachód. Wysokość
wieży, w której zawieszone są cztery dzwony oraz działa zegar
o pięciu tarczach, wynosi 47 m. Nad wszystkimi wejściami do
kościoła znajdują się płaskorzeźby świętych franciszkańskich oraz
świętych odznaczających się szczególnym nabożeństwem do Matki
Bożej. Wewnątrz świątyni wita nas Niepokalana, która wskazując na
Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie, zaprasza do
modlitwy. Po prawej stronie znajduje się ołtarz św. Franciszka
z Asyżu, a w nawie bocznej św. Józefa. Po stronie przeciwnej ołtarz
św. Maksymiliana oraz św. Antoniego z Padwy.
W 1980 r. kościół w Niepokalanowie został wyniesiony do
godności bazyliki mniejszej, a 25 marca 2004 r. otrzymał tytuł
sanktuarium NMP Niepokalanej Wszechpośredniczki Łask.
Źródło:NIEPOKALANOW.PL

Zapraszamy na wspólne pielgrzymowanie
do tego wyjątkowego miejsca, aby pokłonić się
Niepokalanej Matce i wypraszać łaski
za wstawiennictwem Ojca Maksymiliana Kolbego.
Wyjazd 04.06 (sobota).
Zapisy do środy 01.06 (jest jeszcze 8 miejsc wolnych)

Z historii papiestwa...

Papież Paweł VI
Giovanni Battista Montini urodził się
26 września 1897 r. w lombardzkim
miasteczku Concesio koło Brescii. Święcenia
kapłańskie przyjął 28 maja 1920 r. W maju
1923 r. rozpoczął pracę w nuncjaturze
apostolskiej w Warszawie jako sekretarz
nuncjusza abpa Lorenzo Lauriego.
W Polsce spędził pół roku, był m.in. na Jasnej
Górze, uczył się języka, ale częste
przeziębienia spowodowane surowym
klimatem sprawiły, że musiał wrócić do
Włoch.
W czasie II wojny światowej był
odpowiedzialny za pomoc i opiekę nad uchodźcami.
25 stycznia 1959 r. papież Jan XXIII zwołał Sobór Watykański II.,
Kardynał Montini znalazł się w Głównej Komisji Przygotowawczej
i w Komisji Techniczno–Organizacyjnej przyszłego Soboru.
Po śmierci Jana XXIII konklawe dokonało wyboru nowego papieża.
Został nim właśnie kard. Montini, który przyjął imię Paweł VI. Nowy
papież kontynuował obrady soborowe.
Wielką nowością pontyﬁkatu Pawła VI były jego pielgrzymki. Odbył
dziewięć podróży do niemal 20 państw.
Paweł VI jest autorem 7 encyklik, 10 konstytucji apostolskich,
6 adhortacji, ok. 40 różnych listów, 11 listów apostolskich. Ogłosił
61 błogosławionych i 84 świętych i po raz pierwszy w dziejach, w 1970 r.,
dwóm kobietom przyznał tytuły doktorów Kościoła (święte: Teresa
z Avili i Katarzyna ze Sieny).
Zmarł w święto Przemienienia Pańskiego 6 sierpnia 1978 w wieku
81 lat, do końca życia zachował aktywność.
Paweł VI został kanonizowany przez papieża Franciszka
14 października 2018 r.
Na podstawie www.stacja7.pl

Święty Justyn – wspomnienie 1 czerwca

Święte dzieci...

Dominik Savio
W roku 1856 Dominik, za zgodą swojego wychowawcy, założył
„Towarzystwo Niepokalanej”, którego celem było pomaganie
w nauce słabszym wychowankom Oratorium, dopingowanie do
pracy nad sobą. Jego wychowawcą był Jan Bosko. Inne były jednak
plany Pana Boga. Późną jesienią 1856 roku, wskutek dotkliwego
zimna, rozchorował się, miał wysoka gorączkę. Lekarz orzekł, że
ma gruźlicę. Powrócił do rodzinnego domu. Żegnając się ze św.
Janem Bosko i swoimi kolegami, powiedział: „Ja już tu nie wrócę”.
Dominik zmarł w Mondonio 9 marca 1857 roku.

Józef Sánchez del Río
Piętnastoletni Józef Sánchez del Río, Meksykanin, należący do
katolickiego ruchu oporu Cristeros - torturowany i katowany ze
względu na wiarę - odmówił wyrzeczenia się Chrystusa. Z więzienia
pisał do matki: „Umieram szczęśliwy u boku Naszego Pana. Nie
chcę, żebyś się martwiła moją śmiercią. Powiedz raczej moim
braciom, bo poszli w ślady najmłodszego spośród nas, tak wypełnisz
wolę Bożą. Odwagi! Udziel mi swego błogosławieństwa razem
z błogosławieństwem ojca”. Został rozstrzelany 10 lutego 1928 r.,
a jego losy przybliżył głośny ﬁlm „Cristiada”.
INTENCJE MSZALNE
Poniedziałek – 30.05.2022 – św. Jana Sarkandra, prezbitera
i męczennika; św. Zdzisławy
18:00 + Za śp. Wiktorię Sałach (greg. 15)
Wtorek – 31.05.2022 – Święto Nawiedzenia NMP
18:00 + Za śp. Wiktorię Sałach (greg. 16)
Środa – 01.06.2022 – Św. Justyna, męczennika
18:00 + Za śp. Wiktorię Sałach (greg. 17)
W podziękowaniu za wszelkie łaski z prośbą o dobre
przygotowanie do sakramentu małżeństwa i życie
w Chrystusie dla Karoliny i Bartosza
+ Za śp. Małgorzatę i Antoniego Ptak, Marię
i Mieczysława Sokół
+ Za śp. Mariannę i Feliksa Boczkowskich
+ Za śp. Wojciecha, Zoﬁę, Macieja, Halinę i Iwonę
Chwastków
+ Za śp. Bonifacego i Leokadię Dyląg
20:00 + Za śp. Kazimierza Banasia
+ Za śp. Zoﬁę Binczycką
+ Za śp. Jerzego Gryglika
+ Za śp. Krzysztofa Gurbiela
+ Za śp. Mariannę Nogieć
+ Za śp. Zbigniewa Nowaka
+ Za śp. Mariannę Herjan
+ Za śp. Irenę Sobczyk
+ Za śp. Apolonię Sochę
Czwartek – 02.06.2022 – świętych męczenników Marcelina
i Piotra
18:00 + Za śp. Wiktorię Sałach (greg. 18)
Piątek – 03.06.2022 – świętych męczenników Karola Lwangi
i Towarzyszy
7:00 + Za śp. Wiktorię Sałach (greg. 19)
18:00 + Za śp. Gabriela Miernika w 10. rocznicę śmierci
Sobota – 04.06.2022 – bł. Michała Giedroycia
7:00 + Za śp. Wiktorię Sałach (greg. 20)
18:00 + Za śp. Zbigniewa i Adama Nogciów
Niedziela – 05.06.2022 – Uroczystość Zesłania Ducha Świętego;
św. Bonifacego, biskupa i męczennika;
bł. Małgorzaty Łucji Szewczyk, dziewicy
7:00 + Za śp. Marię Robak w 7. rocznicę śmierci
9:00 + Za śp. Ariadnę Kozłowską
O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Macieja
10:30 w 13. rocznicę urodzin i siostry Matyldy
+ Za śp. Wiktorię Sałach (greg. 21)
12:00 + Za śp. Józefa w 34. rocznicę śmierci i Julię Wójcików
Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże i potrzebne
18:00
łaski dla Aliny i Andrzeja Wróbel w 44 . rocznicę ślubu

Justyn urodził się na początku II w. w Samarii, w pogańskiej rodzinie.
Od młodości pasjonował się ﬁlozoﬁą i religią. W ten sposób
zainteresował się judaizmem i chrześcijaństwem. Czytał Pismo św.
i przyglądał się życiu chrześcijan. Około roku 130 przyjął chrzest
w Efezie. Stał się gorliwym wyznawcą. Wykorzystując autorytet, jaki
sobie zdobył prawością charakteru i posiadaną wiedzą, zgromadził koło
siebie uczniów i chętnie prowadził z nimi dyskusje na tematy
ﬁlozoﬁczne, etyczne i religijne.
Wydał też dwie apologie. Wykazywał w nich odważnie, jak mylne
poglądy mieli poganie o chrześcijanach i obalał zarzuty, stawiane
wyznawcom Chrystusa przez pogan. Była to niemała odwaga. Od 100 lat
wiara w Chrystusa była na państwowym indeksie. Od czasów Nerona
chrześcijanie byli uważani za głównego wroga cesarstwa; należało ich
tępić wszelkimi dostępnymi środkami. Nie odwołano krwawych
edyktów, wydanych przez Nerona (54-68) i Domicjana (81-96). Oﬁarą
tych prześladowania padł także Justyn.
Jako obywatel rzymski - został skazany na śmierć przez ścięcie głowy
mieczem. Wyrok wykonano ok. 165 r. w Rzymie.
Justyn żył zaledwie ok. 100 lat po śmierci świętych Apostołów Piotra
i Pawła, dlatego też jego dzieła są fundamentalnymi źródłami dla
zapoznania się z ówczesną sytuacją Kościoła, jego organizacją
i wewnętrzną strukturą, z obrzędami i liturgią. Warto podkreślić, że Justyn
był człowiekiem świeckim, który wykorzystał swoją wiedzę dla obrony
wiary chrześcijańskiej.
Niezapomniane słowa Jana Pawła II
„Wołam, ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja, Jan Paweł II, papież.
Wołam z całej głębi tego Tysiąclecia, wołam w przeddzień Święta
Zesłania, wołam wraz z wami wszystkimi: Niech zstąpi Duch Twój!
Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!”.
(Homilia, Warszawa 1979 r.)

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
na Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego –
29.05.2022
W przyszłą niedzielę (05.06) przypada Uroczystość Zesłania Ducha
Świętego, tak zwane Zielone Świątki. Za pobożne odśpiewanie
„O Stworzycielu Duchu, przyjdź” można uzyskać odpust zupełny pod
zwykłymi warunkami. Po wieczornej Mszy św. zapraszamy na
szczególną modlitwę do Ducha Świętego – Akatyst – w wykonaniu
scholi młodzieżowej.
W środę (01.06) przypada Międzynarodowy Dzień Dziecka.
Zapraszamy na Mszę Świętą o godz. 18:00, w czasie której będziemy
modlić się za wszystkie dzieci.
Rozpoczynamy miesiąc czerwiec, który poświęcony jest
Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Nabożeństwo czerwcowe ze
śpiewem Litanii do Serca Pana Jezusa codziennie po Mszy św.
o godz. 18:00.
W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i
pierwsza sobota miesiąca:
- w czwartek – Godzina Święta o godz. 23:00;
- w piątek nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz.
18:00; spowiedź święta od godz. 16:30;
- w sobotę nabożeństwo Pierwszych Sobót miesiąca o godz. 17:00.
Spotkania młodzieży z klas 8 przygotowującej się do sakramentu
bierzmowania odbędą się w salce na plebanii: w poniedziałek o godz.
17:00 (chłopcy) oraz w Czwartek o godz. 17:00 (dziewczyny). Należy
przeczytać rozdział 3.3 z książki.
W piątki po wieczornej Mszy św. są spotkania oazowe dla młodzieży.
W niedziele po Mszy św. o godz. 12:00 są spotkania Oazy Dzieci Bożych.
W sobotę (04.06) o godz. 19:30 będzie spotkanie Kręgu Biblijnego
(w salce na plebanii).
W niedzielę 12.06 na Mszy św. o godz. 10:30 – uroczystość rocznicy
Przyjęcia I Komunii Św. przez dzieci z obecnych klas czwartych.
Serdecznie zapraszamy na wspólną modlitwę wszystkie dzieci wraz
z najbliższą rodziną.
Pełna treść ogłoszeń na stronie www.paraﬁamichalowice.pl.
Z naszej wspólnoty paraﬁalnej odeszła

śp. Apolonia Socha
Wieczne odpoczywanie racz Jej dać Panie...

Paraﬁa pw. 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

Do użytku
wewnętrznego

