3 lipca 1958 r. ks. Karol Wojtyła
został mianowany biskupem
przez papieża Piusa XII

Nr 26/2020 (116)
XIII Niedziela Zwykła
28.06.2020

11 czerwca Uroczystość Najświętszego
Ciała i Krwi Chrystusa

Z Ewangelii według świętego Mateusza (Mt 10, 37-42)

Jezus powiedział do swoich apostołów: «Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. I kto kocha
syna lub córkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien.
Kto chce znaleźć swe życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje;
a kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał. Kto przyjmuje proroka jako proroka, nagrodę proroka otrzyma.
Kto przyjmuje sprawiedliwego jako sprawiedliwego, nagrodę sprawiedliwego otrzyma. Kto poda kubek świeżej wody do
picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego że jest uczniem, zaprawdę, powiadam wam, nie utraci swojej nagrody».
Dzisiejsza Ewangelia to pytanie Chrystusa o miejsce, jakie dajemy Mu w naszym życiu. Decyzja pójścia za Nim powinna być wyborem
stuprocentowym, angażującym całego człowieka, wszystkie sfery jego życia, wszystkie relacje, to, kim jest w pracy, w domu, tak wśród
znajomych jak wśród obcych. Z tej decyzji ma wypływać konkret: przyjmowanie człowieka – każdego! – z miłością, kubkiem świeżej wody.
Pójście za Jezusem ma zatem oznaczać, że stawiam Go ponad wszystko i podporządkowuję Mu wszystko – łącznie z tym, jak traktuję ludzi,
których stawia na mojej drodze.

Dekalog

Podsumowanie dotychczasowych rozważań…

Kochani Czytelnicy, pierwsze trzy przykazania odnoszą się do Boga pozostałe siedem do człowieka, ale do nich powrócimy po
wakacjach. Dziękuję Wam, za to, że chętnie sięgacie po nasz Biuletyn by uczestniczyć w tym, co się dzieje w naszej Wspólnocie paraﬁalnej.
Przed nami czas wakacji, mając na względzie III przykazanie – proszę abyście pamiętali, że wypoczynek bardziej służy człowiekowi, gdy
wcześniej jest pobłogosławiony przez Boga. Zatem ufam, że z większą świadomością będziecie uczestniczyć w niedzielnej Eucharystii.
ks. Norbert Sarota

NADZWYCZAJNY SZAFARZ
KOMUNII ŚWIĘTEJ

Migawki z czerwcowych wydarzeń para ialnych
Procesja Bożego Ciała w Wilczkowicach

Otwarcie odnowionej Kaplicy Miłosierdzia Bożego
Procesja w Oktawie Bożego Ciała

W Archidiecezji Krakowskiej już od 15 lat
posługują ś wieccy pomocnicy w udzielaniu Komunii
ś w. Dzięki posłudze ponad pięciuset pięć dziesięciu
męż czyzn, Pan Jezus ukryty w Najś więtszym
Sakramencie odwiedza tych, któ rzy w niedzielę,
ś więta i inne uroczystoś ci w ciągu roku nie mogą
o własnych siłach przyjś ć do koś cioła. 20 czerwca
w S a n k t u a r i u m ś w. J a n a P a w ł a I I
w Krakowie abp Marek Jędraszewski dokonał
błogosławieństwa nadzwyczajnych szafarzy
Komunii Świętej w Archidiecezji Krakowskiej.
Cieszy fakt, że w tym gronie był mężczyzna
z naszej para ii.
Pierwszym i podstawowym zadaniem
nadzwyczajnych szafarzy jest regularna posługa
względem osó b chorych i starszych. Ustanowieni po
to, aby zanosić Najś więtszy Sakrament wtedy, gdy
kapłani nie są w stanie tego uczynić . Drugim
waż nym zadaniem ś wieckich szafarzy jest pomoc
w udzielaniu Komunii Swiętej podczas celebracji
przeż ywanych we wspó lnotach para ialnych, gdy
istnieje taka potrzeba ze względu na duż ą liczbę
przystępujących do Stołu Pań skiego.

I Komunia św. dzieci z klas III

Bazylika św. Piotra na Watykanie - Czy wiecie, że…
®

®

®

®

®

®

Prace architektoniczne przy świątyni trwały ok. 120 lat
(1506–1626) i objęły pontyﬁkaty 20 papieży! Zmieniali się
architekci i projekty budowli. Budowę nadzorowali między
innymi: Donato Bramante, Rafael Santi, Michał Anioł,
Domenico Fontana i Carlo Maderno.
W chwili zbudowania była to największa katolicka świątynia
na świecie. W 1989 r. w RPA zbudowano Bazylikę Matki
Boskiej Królowej Pokoju, która zdetronizowała rzymskiego
giganta. Jednak pod względem kubatury prymat pierwszeństwa
nadal dzierży „święty Piotr”.
Całość otoczona jest kolumnadą z rzeźbami 140 świętych.
Wśród kolumnady ﬁgur na Placu św. Piotra znajdziemy
jednego Polaka - świętego Jacka Odrowąża.
Wśród licznych grobów, rzeźb i innych części bazyliki
znajdziemy tam również polskie ślady, np.: nagrobek Marii
Klementyny Sobieskiej – wnuczki króla Jana III Sobieskiego.
Groty Watykańskie, czyli do obszaru rozciągającego się
bezpośrednio pod bazyliką, to miejsce spoczynku 90 papieży
oraz członków rodzin królewskich (m.in. Krystyny Wazówny,
królowej Szwecji).
W 1942 roku papież Pius XII ogłosił, że pod bazyliką
odnaleziono grób świętego Piotra.

INTENCJE MSZALNE
Poniedziałek – 29.06.2020 – Uroczystość Świętych Apostołów
Piotra i Pawła
18:00 + Za śp. Krystynę, Karola Cieślak i zmarłych z rodziny
Wtorek – 30.06.2020 – Świętych pierwszych męczenników
Kościoła Rzymskiego
O opiekę Bożą, potrzebne łaski dla Justyny i Roberta
18:00
Pelayo oraz całej rodziny
Środa – 01.07.2020 – św. Ottona, biskupa
18:00 + Za śp. Szymona Wawrzyna
Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę
Matki Bożej dla Elżbiety Krawczyk w 60. rocznicę
urodzin
Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o opiekę
i błogosławieństwo Boże dla rodziny Domin
+ Za śp. Artura Tuptę
+ Za śp. Grażynę Wywiał w 9. rocznicę śmierci, Elżbietę
Wywiał, Krystynę Półka
20:00
+ Za śp. Jana, Annę, Stanisława, Marię i Andrzeja
+ Za śp. Jana i Helenę Dyląg
+ Za śp. Lucynę i Stefana Jaskółkę, Annę Jaskółka
+ Za śp. Marię Dobrowolską
+ Za śp. Tadeusza i Stanisława Krokosz, Leokadię
i Władysława Glaz oraz zmarłych z rodziny
+ Za śp. Zenobię Jaskółkę
Czwartek – 02.07.2020
18:00 + Za śp. Tadeusza Ciaranka
Piątek – 03.07.2020 – Święto św. Tomasza, apostoła
18:00 + Za śp. Halinę Cerek
Sobota – 04.07.2020 – Rocznica poświęcenia Bazyliki
Metropolitalnej w Krakowie
7:00 + Za dusze w czyśćcu cierpiące
18:00 + Za śp. Halinę Cerek
Niedziela – 05.07.2020 –św. Antoniego Marii Zaccarii,
św. Marii Goretti, św. Elżbiety
Portugalskiej
Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę
7:00
Matki Bożej dla Janiny w 92. rocznicę urodzin
+ Za śp. Piotra i Mariannę Ciaranek, Annę, Władysława
9:00
i Stanisława Pateckich
+ Za śp. Marię Herjan w 22. rocznicę śmierci, męża
10:30
Jana, Zdzisława Jurkowskiego
18:00 + Za śp. Mariana Molendę w 9. rocznicę śmierci

Na wakacyjnych szlakach - „Cudze chwalicie,
swego nie znacie...”
W Małopolsce, podobnie jak w innych regionach Polski, istnieje
wiele sanktuarió w maryjnych. Pokazuje to, jak waż ne miejsce
w uczuciach religijnych Polakó w zajmuje kult Matki Boż ej. Opró cz
najbardziej popularnego miejsca kultu, związanego z ikoną Maryi
na Jasnej Gó rze w Częstochowie, warto odwiedzić podczas
wakacyjnych wyjazdó w mające lokalny charakter sanktuaria,
na przykład w Rychwałdzie, Dębowcu czy Zielenicach. To ostatnie
sanktuarium jest oddalone od Michałowic o 25 km i moż e być celem
wyprawy samochodem lub rowerem.
Zielenice - to wieś położ ona w wojewó dztwie małopolskim,
w powiecie proszowickim. Znajduje się tutaj sanktuarium
Niepokalanego Poczęcia NMP. To jedno
z najciekawszych sanktuarió w w kraju
z XVI-wiecznym obrazem Matki Boż ej
z Dzieciątkiem, uznanym za cudowny
w 1654 roku. Budowla ta, wzniesiona na
miejscu dwó ch poprzednich koś ciołó w
drewnianych, jest jednonawowa, sklepiona
kolebkowo kopułą nad czworobocznym
prezbiterium. Z pastelowymi polichromiami
mocno kontrastują ciemne, bogato złocone
ołtarze. Koś ció ł kryje się częś ciowo
w starych ponad 200-letnich drzewach .
Przed wakacyjną przerwą…

Szanowni Czytelnicy, obecne 116 wydanie
biuletynu „Tydzień z Maryją” jest ostatnim przed
wakacjami. Na lekturę naszej paraﬁalnej gazetki
w nowym wydaniu zapraszamy od września.
Na czas wakacji życzymy Wszystkim radosnego
i bezpiecznego odpoczynku w gronie przyjaciół
Duszpasterze i zespół redakcyjny

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XIII Niedziela Zwykła – 28.06.2020
Kończy się czerwiec – miesiąc naszej szczególnej modlitwy do
Najświętszego Serca Pana Jezusa. Zakończenie nabożeństw we
wtorek (30.06) po Mszy św. o godz. 18:00.
W poniedziałek (29.06) Uroczystość Świętych Apostołów Piotra
i Pawła. Czcimy ich razem, bo są dwoma ﬁlarami, na których
wsparty jest Kościół rzymski. Swoimi modlitwami obejmijmy
również papieża Franciszka – Piotra naszych czasów. Msza św.
o godz. 18:00. Składka przeznaczona na świętopietrze.
W tym tygodniu pierwszy piątek (03.07) i pierwsza sobota (04.07)
miesiąca. Okazja do spowiedzi w piątek od godz. 16:00. Msza św.
o godz. 18:00.
Nabożeństwo Pierwszych Sobót miesiąca i zmianka tajemnic
różańcowych w sobotę (04.07) o godz. 17:00.
Przez okres wakacji od 30.06 do 30.08 w niedzielę nie będzie Mszy
św. o godz. 12:00.
Pełna treść ogłoszeń na stronie www.paraﬁamichalowice.pl.

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

