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Z Ewangelii według świętego Jana (J 3, 16-18) 

Jezus powiedział do Nikodema: «Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego 
wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, 
by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo 
nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego».

„Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony”. Potępić jest łatwo. Trudniej 
przyjąć postawę, gdzie naprawdę zależy nam na drugim człowieku, niezależnie od tego, jak jego zachowanie nas drażni, jak nam się nie 
podoba czy bulwersuje. 

Bogu zależało tak, że poświęcił Syna. Synowi zależało tak, że oddał życie. Jak Tobie zależy? Stać Cię na to, żeby każdemu dobrze życzyć?

O pracy w niedzielę

W drugim koszu mamy grzechy związane z niedzielną pracą. Na pierwszym miejscu jest świadome podejmowanie pracy zawodowej, do 
której nie zmusza mnie specyfika czy zakład pracy, a tylko nieopanowana chęć do większego standardu życiowego. Kiedyś takim 
klasycznym przykładem była praca w niedzielę za podwyższone stawki.

Bardzo niebezpiecznym a niedostrzeganym grzechem jest robienie niepotrzebnych zakupów w niedzielę. Włóczenie się po galeriach czy 
giełdach, które otwarte są również w sobotę.

Katechizm Kościoła Katolickiego mówi o tym, że niedziela jest dniem sprzeciwienia się ubóstwieniu pieniądza. Nie dajmy się skusić 
zachodnim modelom życia, które sześć dni każą zarabiać pieniądze a w siódmym je wydawać. Jeżeli nie odejdziemy od tego modelu, 
wszystko będzie się kręciło w życiu wokół monety. „Izraelu oto Twój bóg” – oby Jezus nie powiedział nigdy tak do nas o mamonie.

Grzechem z tego kosza jest również zmuszanie pracowników do niekoniecznej pracy w niedzielę. Zakład ma popyt, prezes czy szef robi 
wszystko, żeby wykorzystać ten dobry ekonomicznie moment - więc grozi wyrzuceniem z pracy za nieprzyjście do niej w niedzielny dzień.

ks. Norbert Sarota
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Boże Ciało –zwyczaje i tradycja

Piękną tradycją w czasie procesji Bożego Ciała jest sypanie 
kwiatów pod stopy kapłana niosącego Hostię. W Spycimierzu (woj. 
łódzkie, gmina Uniejów) sypanie kwiatków zostało zastąpione 
układaniem dywanów kwiatowych. Tradycja ta ma już ponad 200 lat. 
Legenda głosi, że pierwszy dywan został ułożony dla Napoleona 
Bonaparte, który miał przejeżdżać przez tę miejscowość. Cesarz 
wybrał inną drogę, a zasmuceni mieszkańcy postanowili kwiatowe 
dywany ofiarować dla Boga. Od tamtego czasu, co roku na Boże Ciało 
mieszkańcy Spycimierza przygotowują dywany z kwiatów. Obecnie ta 
piękna tradycja rozpowszechniła s ię  również w innych 
miejscowościach. Dywany, choć równie piękne, nie są tak okazałe jak 
te ze Spycimierza,

W Krakowie, po zakończeniu uroczystości kościelnych Bożego 
Ciała, na rynek staromiejski wkracza korowód postaci ze sztandarem 
cechowym flisaków. Najważniejszą postacią jest lajkonik, jeździec

w tureckim stroju, z czarną 
brodą, galopujący na białym 
koniu. Wierzchowiec lajkonika 
jest częścią stroju, a on sam 
podskaku je  na  własnych 
nogach. W oktawie Bożego 
Ciała, w Krakowie odbywają 
się wybory króla kurkowego, 
w bractwie strzeleckim zwanym 
kurkowym. Nazwa pochodzi od 
godła ,  przedstawiającego 
koguta gotowego do walki. 
W chwili obecnej tytuł króla 
kurkowego jest jedynie tytułem 
honorowym. Przed rozbiorami, 
oprócz tytułu,  zwycięzca 
zawodów otrzymywał wiele 
królewskich łask i przywilejów.

Dlaczego	powstał	kościół	Bożego	Ciała	w	Krakowie?

W jednej z dzielnic Krakowa 
– na Kazimierzu, przy placu 
Wolnica, znajduje się kościół 
pw. Bożego Ciała. Swoją nazwę 
z a w d z i ę c z a  o n  c u d o w i 
e u c h a r ys t yc z n e m u ,  k t ó r y 
wydarzył się w tym miejscu 
w  1 3 4 5  r o k u ,  w  n o c 
poprzedzającą uroczystość 
Bożego Ciała. Gdy zapadły 
ciemności, złodzieje włamali się 
do świątyni pw. Wszystkich 
S� więtych i  ukradli  puszkę 
z  konsekrowanymi Komu-
nikantami. Gdy zorientowali się, 
ż e  t a  p u s z k a  n i e  z o s t a ł a 
wykonana ze szlachetnego
metalu, porzucili ją za miastem w błotnistych zaroślach, nieopodal 
wsi Bawół. Wieść o świętokradczym czynie obiegła Kraków, 
a biskup zarządził nabożeństwo ekspiacyjne i trzydniowy post. Jak 
pisał w swojej kronice Jan Długosz, przez trzy kolejne noce dziwna 
łuna biła nad bagnem, do którego wyrzucono puszkę 
z Przenajświętszym Ciałem Chrystusa. Nikt nie potra�ił 
wytłumaczyć tego niezwykłego zjawiska. Byli i tacy, którzy wróżyli 
nieszczęścia. Po kilku dniach odnaleziono Komunikanty w bagnie 
zwanym Mate i procesyjnie zaniesiono je do krakowskiej Katedry, 
gdzie odbyło się nabożeństwo wynagradzające za świętokradztwo. 
Wówczas to król Kazimierz Wielki zarządził, by w miejscu, gdzie 
znaleziono Hostie, wybudowano kościół i poświęcono go 
Bożemu Ciału.

11 czerwca -
Uroczystość Najświętszego
Ciała i Krwi Chrystusa



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

Renowacja Kaplicy Miłosierdzia dobiega końca. Można 
jeszcze składać dar serca w kopertach lub poprzez przelew na 
konto parafialne:  63  8589  0006  0180  0000  3681  0001.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY – 

7.06.2020

W czerwcu codziennie po Mszy św. wieczornej w naszym kościele 
nabożeństwo do Serca Pana Jezusa.

W najbliższy czwartek (11 czerwca) Uroczystość Najświętszego 
Ciała i Krwi Chrystusa - Boże Ciało. W tym dniu Msze św. 
w naszym kościele o godz. 7:00, 9:00 i 18:00. Nie będzie Mszy św. 
o godz. 12:00. Msza św. o godz. 10:30 w Wilczkowicach, a po niej 
Procesja w Wilczkowicach ulicami: Jaworową i Smolną.

W procesji eucharystycznej wokół naszego kościoła będziemy 
podążali codziennie po Mszy św. o godz. 18:00 przez całą Oktawę 
Bożego Ciała. 

Msze św. o godz. 18:00 przez całą oktawę Bożego Ciała o urodzaje 
i zachowanie od klęsk z poszczególnych rejonów.

Nabożeństwo Fatimskie w naszym kościele będzie w sobotę 
13 czerwca o godz. 20:00.

W niedzielę 14 czerwca nastąpi uroczyste otwarcie odnowionej 
Kaplicy Bożego Miłosierdzia. Po każdej Mszy św. będziemy 
modlić się przed obrazem Jezusa Miłosiernego, odmawiając 
Koronkę do Bożego Miłosierdzia.

Pełna treść ogłoszeń na stronie .www.parafiamichalowice.pl

8	czerwca	–	wspomnienie	św.	Królowej		Jadwigi

W dekrecie o heroiczności cnót Jadwigi (1996 r.) czytamy:  
„Kobietą dla Kościoła i dla Ojczyzny najbardziej zasłużoną była 
błogosławiona Jadwiga, królowa Polski, która sprawiedliwością 
i troskliwą miłością rządziła swoim narodem, popierała 
rozszerzanie wiary i kultury chrześcijańskiej i jak światło 
postawione na świeczniku świętością życia i dziełami ozdobiła 
wspólnotę kościelną i świecką. [...] Wraz z mężem, który dochował 
obietnic złożonych przed zaślubinami, Jadwiga czynnie 
uczestniczyła w życiu Królestwa polsko-litewskiego; miała własny 
dwór i kancelarię, i podejmowała obowiązki administracyjne, 
popierając sprawiedliwość i pokój tak w sprawach wewnętrznych, 
jak i w załatwianiu spraw z innymi państwami. Prawo Boże było w jej 
życiu i działalności najwyższą wartością. [...] Dla chorych założyła 
wiele szpitali i nie szczędziła pomocy biednym. Mimo młodego 
wieku zawsze działała z roztropnością, męstwem i łagodnością, 
mając na uwadze chwałę Boga, dobro Kościoła i swojego ludu. «Była 
zwierciadłem czystości, pokory i prostoty».” 

Kardynał	Stefan	Wyszyński	–	kilka	znanych	
i	nieznanych	faktów	z	życia

 przyszedł na świat w 1901 roku;
 gdy miał  9 lat zmarła mu mama;
 mając 23 lata przyjął święcenia kapłańskie;
 swą edukację związał z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim 

(Wydział Prawa);
 w czasie wojny publikował treści antyhitlerowskie, co sprawiło,

że musiał ukrywać się w Laskach (zakładzie dla niewidomych);
 d z i a ł a ł  w  A K  j a k o  k a p e l a n  p o d  p s e u d o n i m e m 

Radwan II;
 przyjął święcenia biskupie w 1946 

roku, w swoim herbie biskupim umieścił 
słowa „Soli Deo” – Jednemu Bogu;

 w 1953 roku został aresztowany przez 
władze komunistyczne,  miejscem 
uwięzienia  były  Rywałd,  Stoczek 
Warmiński, Prudnik, oraz Komańcza, 
gdzie napisał S� luby Narodu Polskiego;

 w latach 1980 i 1981 był swoistym 
pomostem w rozmowach opozycji 
„Solidarność” z władzami państwa PRL. 

 zmarł w roku 1981 w Warszawie, otrzy-
mując wkrótce pośmiertną godność 
Prymasa Tysiąclecia.

INTENCJE MSZALNE

 
 

Poniedziałek

 

–

 

08.06.2020

 

–

  

św. Jadwigi, królowej

 

 

7:00

 

Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże, 
potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej dla Elżbiety i Jana 
w 35.

 

rocznicę ślubu

 
 

18:00

 

+

 

Za śp. Helenę Harmalę

 

w 2.

 

rocznicę śmierci

 

Wtorek

 

–

 

09.06.2020

  
 

18:00

 

+

 

Za śp. Małgorzatę Nowak o radość życia wiecznego

 

Środa

 

–

 

10.06.2020 

 
 

18:00

 

+

 

Za śp. Aleksandrę Plucińską

 

 

20:00

 

O dary Ducha Świętego na czas egzaminów dla Gabrysi

 

O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Krystyny 

 

i Stanisława w 50.

 

rocznicę ślubu oraz Joanny i Romana 
w 25.

 

rocznicę ślubu

 

W intencji Panu Bogu wiadomej

 

+

 

Za śp. Artura Tuptę

 

+

 

Za śp. Halinę Cerek

 

+

 

Za śp. Macieja Chwastka

 

+

 

Za śp. Mariana Pateckiego w 3.

 

rocznicę śmierci, 
 

Władysława Delkowskiego w 25.

 

rocznicę śmierci 
 

oraz zmarłych z tych rodzin

 

+

 

Za śp. Sabinę Gurbiel

 

+

 

Za śp. Zenobię Jaskółkę

 

Czwartek –

 

11.06.2020 –

 

Uroczystość Najświętszego Ciała 

 

i Krwi Chrystusa (Boże Ciało)

 
 

7:00

 

+

 

Za śp. Marka i Janinę Nogieć, Franciszkę

 

Mazur

 
 

9:00

 

+

 

Za śp. Piotra Ciaranka

 

 

10:30

 
O błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej

 

i Aniołów Stróżów dla Huberta w 11.

 

rocznicę urodzin 
oraz Jakuba i Antoniego

 

+

 

Za śp. Kazimierę Sieńko w 2.

 

rocznicę śmierci i męża  

Stefana

 

 

18:00

 
+

 

Za śp. Zofię i Piotra Lalik, Marię i Stanisława  

Skowronek

 

Piątek –

 

12.06.2020

 

–

  

bł. Piotra Dańkowskiego i Towarzyszy

 
 

7:00

 

+

 

Za śp. Edwarda Zębalę

 

 

18:00

 
O urodzaje

 

i zachowanie od klęsk żywiołowych (od 
rodzin z Wilczkowic)

 

Sobota

 
–

 
13.06.2020

 
–

  
św. Antoniego z Padwy

 
 

7:00
 

+
 
Za śp. Tadeusza Warchoła

 

 
18:00

 
O urodzaje i zachowanie od klęsk żywiołowych (od 
rodzin z Zerwanej i Firlejowa)

 

+
 

Za śp. Stanisławę i Piotra Jurkowskich, Zofię  
Włoczewską

 

 
20:00

 

Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże, 
potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej dla wszystkich 
Parafian, dzięki którym została odnowiona kaplica 
Miłosierdzia Bożego

 

+
 

Za śp. Halinę Cerek
 

+
 

Za śp. Irenę Turczyńską
 

+
 

Za śp. Małgorzatę Nowak
 

+
 

Za śp. Matyldę Nogieć
 

+
 

Za śp. Zenobię Jaskółkę
 

+
 

Za śp. Władysława Toc howicza w 35. rocznicę 
 

śmierci oraz
 
żonę Krystynę

 

Niedziela
 
–
 
14.06.2020 –bł. Michała Kozala

 

 7:00 + Za śp. Franciszka i Wiktorię Wesołowskich, syna 
 Leszka i Zofię 

 9:00 O błogosławieństwo Boże i opiekę Anioła Stróża dla Igi 
w 1. rocznicę urodzin 

 10:30 
Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże  

i potrzebne łaski dla Agaty i Daniela w 1. rocznicę ślubu 

+ Za śp. Lucynę Nazimek w 11. rocznicę śmierci 
 12:00 W intencji dzieci, rodziców i chrzestnych 

 18:00 
O urodzaje i zachowanie od klęsk żywiołowych (od 
rodzin z ul. Warszawka)  
+ Za śp. Antoniego Pateckiego 

 


