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Słowa Ewangelii według świętego Marka (Mk 4, 26-34) 

Jezus mówił do tłumów: «Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie 
i w nocy, nasienie kiełkuje i rośnie, sam nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon, najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarno 
w kłosie. Gdy zaś plon dojrzeje, zaraz zapuszcza sierp, bo pora już na żniwo». Mówił jeszcze: «Z czym porównamy królestwo Boże lub 
w jakiej przypowieści je przedstawimy? Jest ono jak ziarnko gorczycy; gdy się je wsiewa w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion 
na ziemi. Lecz wsiane, wyrasta i staje się większe od innych jarzyn; wypuszcza wielkie gałęzie, tak że ptaki podniebne gnieżdżą się w jego 
cieniu». W wielu takich przypowieściach głosił im naukę, o ile mogli ją rozumieć. A bez przypowieści nie przemawiał do nich. Osobno zaś 
objaśniał wszystko swoim uczniom.

Jest takie ziarno, wrzucone w serce każdego z nas u początku naszego istnienia. Ziarno Królestwa Bożego wkomponowane w naszą istotę, 
w nasze człowieczeństwo. Każdy z nas nosi w sobie ten skarb i każdy z nas może stać się glebą, która przyjmie je z radością i pozwoli mu 
rozkwitnąć w swoim życiu. Niech ta niedziela, Dzień Pański, będzie czasem uświadomienia sobie bliskości Królestwa i wdzięczności za to, 
że Ono wypełnia nasze życie i naszą tożsamość.

Jezus powiedział do tych, którzy mu uwierzyli: „Jeżeli będziesz trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami, poznacie 
prawdę, a prawda was wyzwoli” (J 8,31-32). Jeśli Ewangelista mówi: „Łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa” (J 1,17), jeśli 
Jezus mówi: „Ja jestem drogą i prawdą i życiem” (J 14,6), jeśli prosi Boga: „Uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą” (J 17,17) 
to pierwszym i najważniejszym środkiem i pomostem do prawdy będzie zawsze Pan Bóg. Bóg jest prawdą. Jeśli chce znać prawdę, muszę 
być blisko Boga. Bóg jest światłem. Jeśli nie chcę chodzić w ciemnościach, muszę być blisko Boga. Przecież, kiedy wieczorem wracamy do 
domu, to najpierw zapalamy światło, bo w ciemności można sobie nawet krzywdę zrobić. Może ktoś powie, że to jest opinia nasza, opinia 
chrześcijan. Ok. Ale w tym wszystkim jest to przedziwne, że im człowiek bliżej jest Boga, tym bardziej jest wolny. A jeśli jest bardziej wolny, 
to znaczy, że jest bliżej prawdy, a jeśli jest bliżej prawdy, będąc bliżej Boga, to znaczy, że Bóg jest prawdą. Zdarzyło się, że zaszkodziło mi 
jedzenie. Zdarzyło się, że zaszkodziło mi spotkanie z człowiekiem. Zdarzyło się, że nawet łóżko mi zaszkodziło, bo rano czułem się gorzej 
niż wieczorem. Ale nigdy, przenigdy w moin 44-letnim życiu nie zdarzyło się, żeby zaszkodziła mi modlitwa, żeby zaszkodziła mi adoracja 
Najświętszego Sakramentu, albo żeby zaszkodziła mi medytacja! Co więcej, po każdym spotkaniu z Bogiem, czuję się zawsze bardziej 
wolny. Czasem to spotkanie musi być dłuższe - ale zawsze, naprawdę zawsze - wychodzę z niego bardziej wolny. Największa prawda 
o prawdzie jest taka: im bliżej Boga tym bliżej prawdy.

ks. Norbert Sarota

Dekalog - Przykazanie VIII 11Prawdzie najbardziej pomaga Bóg

16.06.2002 r. papież Jan Paweł II 
kanonizował ojca Pio z Pietrelciny

W poszukiwaniu Świętego Graala

Przeszło tysiąc lat po napisaniu ostatnich słów Pisma 
S�więtego, jedno z najświętszych wydarzeń dla chrześcijan, 
Ostatnia Wieczerza, odżyła w pełnym przygód świecie 
Rycerzy Okrągłego Stołu.

Podjęli oni poszukiwania S� więtego Graala. Tak 
nazywano kielich, który Jezus napełnił winem i nad którym 
wypowiedział słowa: „To	jest	moja	Krew	Przymierza,	która	
za	wielu	będzie	wylana” (Mk 14, 24). W średniowiecznych 
wyobrażeniach kielich ze śladami krwi Bożej dawał 
niewyobrażalną moc. S� redniowiecze było okresem 
pielgrzymek do otaczanych czcią relikwii i czasem wypraw 
krzyżowych, mających na celu odbicie świętych miejsc z rąk 
pogan. Poszukiwanie S� więtego Graala jawiło się jako 
najważniejszy, ostateczny cel każdej wyprawy.

Czasem S�więtego Graala przedstawiano jako naczynie, 
z którego Jezus wziął chleb mówiąc: „Bierzcie,	to	jest	Ciało
moje” (Mk 14, 22). Wedle jeszcze inne wersji naczynie to 

należało do Józefa z Arytmatei, który 
zebrał w nim krew płynącą z ran 
Chrystusa. 

W niektórych opowieściach
o Graalu rycerzy zastępują mnisi, 
a poszukiwanie staje się dążeniem 
do osiągnięcia chrześcijańskich cnót, 
przede wszystkim cnoty czystości
i miłosierdzia. 

Z� ródło: Ilustrowany	przewodnik	
po	Biblii, red. nacz. J. Fronczak.

Sanktuarium Królowej Pokoju w Kazachstanie

W Oziornoje, na północy Kazachstanu, znajduje się jedno z najmniejszych 
sanktuariów – Sanktuarium Królowej Pokoju. Pielgrzymi przybywają tutaj 
szczególnie 25 czerwca, na uroczystość NMP Królowej Pokoju. 

Wieś Oziornoje została założona w 1936 roku przez polskich zesłańców. 
Podczas II wojny światowej nastał głód, a mieszkańcy modlili się do Matki 
Bożej o ratunek. W uroczystość Zwiastowania 1941 roku przyszły gwałtowne 
roztopy. Topniejąca woda wypełniła pobliskie wyschnięte jezioro, w którym 
pojawiło się mnóstwo ryb. Ludzie uznali to wydarzenie za cud. Jezioro 
wyschło ponownie w 1955 roku. W późniejszych latach jezioro wielokrotnie 
wypełniało się wodą w czasie wiosennych roztopów, ale nigdy nie pojawiło się 
tyle ryb, ile w czasie wojny.

W 1990 roku powstała w Oziornoje parafia Matki Bożej Królowej Pokoju. 
Siedem lat później na brzegu jeziora została umieszczona figura Matki 

Bożej z siecią pełną ryb, którą poświęcił papież Jan Paweł II. Na pobliskim 
wzgórzu nazywanym „Sopka Wołyńska” ustawiono krzyż, pomnik ku czci 
wszystkich ofiar komunizmu w Kazachstanie. Na tablicy pamiątkowej wyryto 
inskrypcję: „Bogu - chwała, ludziom - pokój, męczennikom - Królestwo Boże, 
narodowi kazachskiemu - rozkwit”.



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
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Nabożeństwo czerwcowe w naszym kościele codziennie po Mszy św. 
o godz. 18:00. 

Dziś (niedziela 13.06) w naszym kościele o godz. 20:00 Nabożeństwo 
Fatimskie.

W sobotę (19.06) dzieci kl. III, będą przeżywały uroczystość 
I Komunii św.:

- klasa III a - godz. 10:00,
- klasa III b – godz. 11:30,
- klasa III c – godz. 13:00.

Spowiedź św. dla dzieci przed uroczystością I Komunii św. 
w piątek (18.06):

- o godz. 15:00 – klasa III c,
- o godz. 16:00 – klasa III b,
- o godz. 17:00 – klasa III a.

Spotkania liturgiczne przygotowujące do I Komunii św.:
- wtorek (15.06) o godz. 16:30 – klasa III b,
- środa (16.06) o godz. 16:30 – klasa III c.

Zebranie walne parafialnego Stowarzyszenia „Nadzieja 
Michałowic” podsumowujące rok działalności, będzie w piątek 
(18.06) o godz. 19:00 w budynku Szkoły Podstawowej. Proszeni są 
o obecność wszyscy członkowie Stowarzyszenia.

Pełna treść ogłoszeń na stronie .www.parafiamichalowice.pl

Chatka u św. Brata Alberta
Sanktuarium Ecce Homo św. Brata Alberta w Krakowie – wybudowane zostało 

w latach 1982–1985, znajdują się tu relikwie bł. siostry Bernardyny Jabłońskiej oraz 
św. Brata Alberta, założyciela zgromadzenia albertynek opiekujących się sanktuarium. 
W ołtarzu głównym zobaczyć można słynny obraz Alberta Chmielowskiego - Ecce 
Homo. Obok  sanktuarium jest Dom Generalny Zgromadzenia Sióstr Albertynek.  Na tym 
terenie znajduje się też dom zwany chatką wybudowany za czasów BŁ. Bernardyny

Jabłońskiej. Tam też od 2005 roku, po skończeniu posługi 
Metropolity Krakowskiego, mieszkał Kardynał Franciszek 
Macharski.

Należy zaznaczyć, że „chatkę” odwiedzał też wielki czciciel św. 
Brata Alberta – Karol Wojtyła, gdzie jako biskup krakowski spędzał 
czas na osobistej rozmowie z Bogiem. W „chatce” poza miejscem 
przeznaczonym na zamieszkanie, przygotowano również prywatną 
kaplicę ks. Kardynała.  Swoich gości zwykle Ksiądz Kardynał  zawsze 
prowadzał do relikwii św. Brata Alberta, by wspólnie pokłonić się 
i oddać cześć świętemu krakowskiemu. Przez kilka lat codziennie 
sprawował Mszę św. w Sanktuarium oraz przewodniczył 
uroczystościom Zgromadzenia.

INTENCJE MSZALNE
 

 

Poniedziałek
 
–

 
14.06.2021

 
–
 

Bł. Michała Kozala, biskupa 
 

   
i męczennika

  

 
18:00

 
Dziękczynna w 18.

 
rocznicę urodzin Jana z prośbą o dary 

Ducha Świętego i dalsze Boże błogosławieństwo
 

Wtorek –15.06.2021 
 

 
18:00

 Dziękczynna w 15.
 
rocznicę urodzin Anny z prośbą 

 

o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej i dary 
Ducha Świętego

 

Środa –
 
16.06.2021 

 
 
18:00

 
W intencji Panu Bogu wiadomej

 

 
20:00

 

Dziękczynna w 35.
 
rocznicę ślubu Sabiny i Marka 

 

z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o błogo-
sławieństwo Boże, zdrowie, dary Ducha Świętego 

 

i opiekę Matki Bożej na dalsze lata wspólnego życia
 

W
 
intencji Panu Bogu wiadomej

 

O błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla 
rodzin z ul. Akacjowej i ul. Ks, Mariana Pałegi

 

O błogosławieństwo Boże dla wszystkich, którzy 
włączyli się w pomoc dla Hospicjum w Miechowie

 

O błogosławieństwo Boże dla całej rodziny
 

+
 
Za śp. Andrzeja Karolaka

 

+
 
Za śp. Władysława Glaz w 5.

 
rocznicę śmierci,  

Leokadię Glaz, Stanisława i Tadeusza Krokosz oraz
 

 
zmarłych z rodziny

 

+
 
Za śp. Beatę Kruczek

 

+
 
Za śp. Teodozję Munk

 

+
 
Za śp. Roberta Stopińskiego

 

+
 
Za śp. Mariannę Zielińską

 

+
 
Za śp. Marię Dobrowolską

 

+
 
Za śp. Janinę Nogieć

 

Czwartek –
 
17.06.2021 –

  
Św. Alberta Chmielowskiego, 

 
  

zakonnika
 

 
18:00

 
+

 
Za śp. Jerzego Kupidło w 3.

 
rocznicę śmierci

 

Piątek –
 
18.06.2021 

 

 7:00 

Do Trójcy Przenajświętszej przez Niepokalane Serce 
Maryi o ratunek dla naszej Ojczyzny, o nawrócenie 
grzeszników, o błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski 
dla wszystkich Polaków 

 18:00 + Za śp. Marię i Wacława Boczkowskich, Barbarę 
 Waleńko 

Sobota – 19.06.2021 – Św. Romualda, opata  

 7:00 

Do Trójcy Przenajświętszej przez Niepokalane Serce 
Maryi o ratunek dla naszej Ojczyzny, o nawrócenie 
grzeszników, błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski 
dla wszystkich Polaków 

 18:00 + Za śp. Adolfa, Tadeusza, Romana i Elżbietę Herian  

Niedziela – 20.06.2021 – Bł. Władysława Bukowińskiego, 
   prezbitera 

 7:00 + Za śp. Bogdana, Jerzego i Marię Bednarczyk oraz 
 zmarłych z rodziny Bednarczyków 

 9:00 + Za śp. Otylię i Mariana Massalskich, Wandę  
 i Bronisława Szewczyków 

 10:30 
+ Za śp. Jana Bubkę, Jana i Ludwikę Skwara 

+ Za śp. Janusza Kruszelnickiego i dusze w czyśćcu 
 cierpiące 

 12:00 
+ Za śp. Alfredę Kwiatkowską w 2. rocznicę śmierci  
 i Czesława Kwiatkowskiego w 19. rocznicę śmierci 

 18:00 + Za śp. Jana Kośnika w 5. rocznicę śmierci 

 

Zakony męskie w Polsce...

Bonifratrzy

Zakon Szpitalny świętego Jana Bożego  ( łac:  Ordo 
HospitalariusSanctiJoannis de Deo, OH) występuje pod nazwami: 
Bonifratrzy, Bracia Miłosierdzia, Dobrzy Bracia, Bracia Szpitalni. 
Jego historia rozpoczyna się 1539 r.  Nastąpiło wtedy nawrócenie Jana 
Bożego, który pod wpływem kazań pokutnych św. Jana z Avili zaczął 
publicznie wyznawać swoje grzechy. Poczytano go za obłąkanego 
i zamknięto w szpitalu, gdzie doświadczył drakońskich metod 
leczenia. Kiedy stamtąd wyszedł, założył pierwszy szpital
w Granadzie. Zaczęła się tu tworzyć pierwsza wspólnota, która została 
prawnie zatwierdzona 22 lata od śmierci Jana Bożego, 
tj. w 1572 r. przez Piusa V. Do Polski bracia dotarli w 1609 r., 
zakładając szpital w Krakowie.

Zgodnie ze swoim charyzmatem, Bonifratrzy posługują chorym, 
cierpiącym i ubogim w prowadzonych przez Zakon szpitalach, 
domach opieki i innych ośrodkach pomocy. Dążą do upodabniania się 
do Chrystusa współczującego i miłosiernego, który
przeszedł przez ten świat, dobrze czyniąc 
wszystkim, lecząc choroby i słabości.

Hasło Zakonu Bonifratrów brzmi: 
Bracia czyńcie dobro.

Oprócz ślubów czystości, ubóstwa 
i posłuszeństwa, składają czwarty dodatkowy
ślub szpitalnictwa. Noszą czarny habit: tunikę,
szkaplerz i pas, a do pracy wśród chorych 
zakładają habit koloru białego.


