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Słowa Ewangelii według świętego Jana (J 16,12-15)
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś
przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek
usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma
Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi”.
Boga często próbujemy „przetłumaczyć” na swój język. Dopasować do współczesności, do własnych pomysłów na życie… Tworzymy
sobie Jego obraz – taki, jaki nam pasuje i nie burzy zbyt wiele w naszym porządku. Dziś musimy jednak stanąć przed Tajemnicą. Trójcy nie
da się „przetłumaczyć” ani zrozumieć do końca. Trójjedyny Bóg jest Tajemnicą i wymyka się ludzkim wyobrażeniom. Pokochajmy
Boga-Tajemnicę i zamiast wpasowywać Go w swoje schematy, klęknijmy przed Jego majestatem. Majestatem, którego nie pojmiemy – ale
który całym życiem możemy uwielbiać.

Święci, którzy szczególnie czcili Eucharystię...
Święty Tomasz z Akwinu
Św. Tomasz z Akwinu urodził się w 1225
r. na zamku Roccasecca w diecezji Aquino.
Jego rodzina należała do bardzo zamożnych.
W dzieciństwie był pobożnym i zdolnym
chłopcem. Uczył się w opactwie benedyktynów na Monte Cassino. Dosyć
wcześnie odczuwał duchowe poznawanie
delikatnego głosu Panu Boga, który wzywał
go do służby w swoim Kościele. Pewnego
razu słyszano go jak głośno wołał na całą
okolicę: „Chciałbym zrozumieć Boga!”. Na
drodze jego planów stanął jednak
zdecydowany opór rodziny, która uważała,
że wysokie pochodzenie wyklucza
przynależność do żebraczego zakonu
dominikańskiego.
Św. Tomasz z Akwinu był przede
wszystkim modlącym się zakonnikiem,
człowiekiem, który spotykał Boga
w Kościele i w całym stworzeniu nieustannie
podtrzymywanym przez Boga w istnieniu. I choć napisał traktaty
o Trójcy Świętej i Eucharystii, to właśnie w modlitwie, prostocie
ewangelicznych zdań i w akcie adoracji Najświętszego Sakramentu
odkrywał głębię katolickiej wiary.
Św . Tomasz ułożył oﬁcjum i mszę, tak dobrał teksty, aby służyły do
rozważania najgłówniejszych prawd o Eucharystii. W Sekwencji zawarł
zaś streszczenie nauki katolickiej o Najświętszym Sakramencie.
W ikonograﬁi św. Tomasz przedstawiany jest w białym habicie
dominikańskim, w czarnej kapie i białym szkaplerzu. Jego atrybutami są
m.in. anioł, gołąb, infuła u nóg, której nie przyjął albo kielich z Hostią.
Źródło: www.deon.pl

Procesja Bożego Ciała
Bezpoś rednią przyczyną ustanowienia ś więta Boż ego Ciała
były mistyczne wizje ż yjącej w XII wieku błogosławionej
Julianny, zakonnicy i pustelnicy z Belgii. Jako młoda dziewczyna
kilkakrotnie widziała księż yc skaż ony ciemną plamą. Zjawisko
to tłumaczono tym, ż e brakuje w roku koś cielnym ś więta ku czci
Eucharystii. Jeś li zostanie ono wprowadzone, księż yc zaś wieci
pełnym blaskiem. Początkowo obchodzone było tylko w Belgii,
a w 1264 roku papież Urban IV rozszerzył je na cały Koś ció ł
łaciń ski i ustalił datę na czwartek po uroczystoś ci Tró jcy
Przenajś więtszej. Jego zarządzenie potwierdził papież Klemens
V oraz Jan XII, któ ry dodał oktawę.
Procesja eucharystyczna, któ ra ma miejsce podczas tego
ś więta, jest publicznym ś wiadectwem wiary i poboż noś ci wobec
Najś więtszego Sakramentu. Wyraż a ona prawdę, ż e lud Boga
pielgrzymuje wraz ze swoim Panem.
Pierwsze wzmianki o organizowaniu procesji
eucharystycznych w Polsce pochodzą z XIV wieku. W XVI wieku
rozpowszechnił się w naszym kraju znany w Niemczech zwyczaj
ś piewania czterech fragmentó w Ewangelii przy kolejnych
ołtarzach ustawionych wzdłuż trasy procesji. Na koniec procesji
ś piewany jest hymn Te Deum Iaudamus, a celebrans udziela
błogosławień stwa Najś więtszym Sakramentem.
Źródło: Rytuał domowy, red. ks. R. Nowacki i inni

Monstrancja
Monstrancja to ozdobne naczynie liturgiczne do wystawiania
Najświętszego Sakramentu. Nazwa pochodzi od łacińskiego słowa
monstrare, oznaczającego pokazywanie. Monstrancja jest używana
podczas nabożeństw, adoracji, błogosławieństwa Najświętszym
Sakramentem oraz procesji eucharystycznych. Od II połowy XIII
wieku, kiedy ustanowiono święto Bożego Ciała, Najświętszy
Sakrament wystawiano w przezroczystych puszkach, które wkrótce
zastąpiono monstrancjami. Od XVI wieku Hostię ukazywano
w monstrancji obrazującej złotą tarczę promieniującego słońca.
Niektóre monstrancje nawiązują swoim kształtem do strzelistej,
gotyckiej świątyni. Monstrancja najczęściej składa się ze stopy,
trzonu z nodusem, czyli ozdobnym zgrubieniem, które w stylu
romańskim miało kształt kulisty, w gotyckim w formie spłaszczonej,
dekorowanej guzami kuli, w stylach barokowym i rokoko był
gruszkowaty oraz tak zwanej glorii. Artystycznie i często bogato
zdobione monstrancje są wykonywane ze złota, srebra lub pozłacane.
Nasza paraﬁa posiada trzy monstrancje, które różnią się od siebie
wielkością, bogactwem zdobienia oraz masą. Najcięższa
monstrancja, stylizowana na gotycką świątynię, jest obecnie
stosowana podczas uroczystości w naszym kościele i procesji
dookoła świątyni. Lżejsze monstrancje używa się szczególnie
podczas procesji Bożego Ciała ulicami naszej paraﬁi.
Źródło: przewodnik-katolicki.pl, encyklopedia.pwn.pl

Baldachim
Baldachim, opró cz zastosowania w architekturze sakralnej do
zadaszenia konfesji, ołtarzy czy igur ś więtych, jest takż e jednym
z elementó w sprzętu procesyjnego. Jego nazwa pochodzi od
włoskiego słowa baldacchino, tłumaczonego jako złotogłó w
bagdacki i oznacza zadaszenie. Baldachim procesyjny
jest niesiony nad celebransem
trzymającym monstrancję
z Najś więtszym Sakramentem
podczas procesji eucharystycznych
na zewnątrz ś wiątyni. Ponieważ jest
to element sprzętu liturgicznego,
w ceremoniale przewidziane jest
jego błogosławienie jako sprzętu
liturgicznego.

INTENCJE MSZALNE
Poniedziałek – 17.06.2019 – św. Alberta Chmielowskiego
18:00 + Za śp. Antoniego Pateckiego
Wtorek – 18.06.2019
18:00 + Za śp. Eugeniusza Bąka
Środa – 19.06.2019
7:00 + Za śp. Sabinę Nogieć
9:30 Msza św na zakończenie roku szkolnego
Dziękczynna z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże
i opiekę Matki Bożej dla Anety i Piotra Prorok w 10.
rocznicę ślubu
O zdrowie dla Izabeli
O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Haliny
O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Kazimiery
+ Za śp. Alfredę i Czesława Kwiatkowskich oraz zmarłych
20:00
z rodziny Kwiatkowskich, Koźmińskich i Nicków
+ Za śp. Andrzeja Kuklę
+ Za śp. Annę i Józefa Kozak, Józefa Tokarz, Alfreda
Zubalskiego
+ Za śp. Edwarda Sokół, Grzegorza i Anastazję
+ Za śp. Katarzynę Mądry
+ Za śp. Mariana Pęksa w 3. rocznicę śmierci
Czwartek –20.06.2019 – Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi
Chrystusa (Boże Ciało)
+ Za śp. Jana i Stanisława Nowak, Franciszkę
7:00
i Antoniego - rodziców
+ Za śp. Karola Ząbek w 17. rocznicę śmierci, Tadeusza,
9:00
Annę Stanisława Ząbek, Piotra i Mariannę Ciaranek
O urodzaje i zachowanie od klęsk (od Paraﬁan z Zerwanej
10:30 i Firlejowa)
+ Za śp. Krystynę i Karola Cieślak i zmarłych z rodziny
+ Za śp. Tadeusza Jaskółkę w 3. rocznicę śmierci
18:00
i zmarłych z rodziny
Piątek – 21.06.2019
7:00 + Za śp. Stanisława Banasia
+ Za śp. Zoﬁę i Feliksa Cieśla, Kazimierę i Mariana
18:00
Ślósarczyk
Sobota – 22.06.2019
O błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla
18:00 Harcerzy na czas wakacji
+ Za śp. Jerzego Masalskiego
12. Niedziela Zwykła – 23.06.2019
7:00 + Za śp. Piotra Ciaranka
+ Za śp. Jana i Annę Trzaska, Mariannę Nogieć
9:00 + Za śp. Władysławę i Edmunda Socha, Stanisławę
i Tadeusza Hejmo
10:30 + Za śp. Jerzego Kupidło w rocznicę śmierci
+ Za śp. Antoninę Nogieć w 25. rocznicę śmierci,
12:00
Władysława, Tadeusza i Ewę
+ Za śp. Wandę i Bronisława Szewczyk, Otylię i Mariana
18:00
Massalskich

Uroczystość Trójcy Przenajświętszej
W ten dzień ze szczegó lną czcią Koś ció ł wypowiada modlitwę:
„Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu…”. Warto też zdać
sobie sprawę , ż e ile razy ś wiadomie i poboż nie wykonujemy
znak krzyż a, modlitewnie wielbimy Tró jcę Przenajś więtszą –
Jednego Boga w trzech Osobach. Jeś li dzisiaj człowiekowi,
nawet chrześ cijaninowi, trudno pojąć tę prawdę, tym bardziej
potrzeba naszej modlitwy o Boż ą mądroś ć i ś wiatło Ducha
Swiętego. Oby wszystko w naszym ż yciu było czynione na
chwałę Tró jcy Swiętej.

Rośliny bibiljne
Granat właściwy
Granat właś ciwy (punica granatum) to niewielkie drzewo
(do 5 metró w wysokoś ci), któ re jest
uprawiane w basenie Morza
Sró dziemnego od kilku tysięcy lat.
Granat symbolizował płodnoś ć ,
ob itoś ć i błogosławień stwo. Owoce
wykorzystywano do ozdabiania
wnętrz ś wiątyń lub wyszywano je na
szatach arcykapłana. Granat był takż e
s y m b o l e m z m a r t w yc h w s t a n i a .
W i k o n o g r a i i m o ż n a s p o t k a ć
w yo b ra ż e n i a D z i e c i ą t ka J e z u s ,
niosącego w dłoni owoc granatu,
któ ry jest symbolem nowego ż ycia.
Z kolei skó rkę i korę wykorzystywano
jako barwnik do tkanin.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Uroczystość Trójcy Przenajświętszej – 16.06.2019
W czerwcu codziennie po Mszy św. wieczornej w naszym kościele
nabożeństwo do Serca Pana Jezusa.
W środę o godz. 20:00 Msza św. zbiorowa i Nowenna do NMP
Królowej Polski.
Msza św. na zakończenie roku szkolnego w środę (19.06) o godz.
9:30. Okazja do spowiedzi św. przed zakończeniem roku szkolnego
i Uroczystością Bożego Ciała w poniedziałek (17.06) i wtorek
(18.06) od godz. 17:00 do 18.00.
W najbliższy czwartek 20 czerwca Uroczystość Najświętszego Ciała
i Krwi Chrystusa - Boże Ciało. Msze św. w naszym kościele
o godz. 7:00, 9:00, 10:30 i 18.00. Nie będzie Mszy św.
o godz. 12:00. Procesja w tym dniu po Mszy św. o godz. 10:30 ul.
Jana Pawła II.
W procesji eucharystycznej wokół naszego kościoła będziemy
podążali codziennie po Mszy św. o godz. 18:00 przez całą Oktawę
Bożego Ciała.
Przez okres wakacji od 30.06 do 25.08 w niedzielę nie będzie Mszy św.
o godz. 12:00.
Przygotowując się do jubileuszu 70-lecia naszej paraﬁi, prosimy
o udostępnienie i przyniesienie zdjęć związanych z historią naszej
paraﬁi do zakrystii lub kancelarii. Po zeskanowaniu zdjęcia zostaną
oddane właścicielowi.
Organizujemy w ramach 70-lecia naszej paraﬁi 8-dniową,
samolotowo-autokarową pielgrzymkę do Fatimy i Santiago de
Compostela od 15 do 22 września 2019 roku. Szczegółowe
informacje na tablicy ogłoszeń przed kościołem, na stronie
internetowej paraﬁi i w zakrystii lub kancelarii. Zapisy do 16.06.
Pełna treść ogłoszeń na stronie www.paraﬁamichalowice.pl.
Z naszej wspólnoty paraﬁalnej odeszła

śp. Krystyna Chwalik
Wieczne odpoczywanie racz Jej 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

