
Ewangelia według św. Marka (Mk 5,21-24.35b-43)
Gdy Jezus przeprawił się z powrotem łodzią na drugi brzeg, zebrał się wielki tłum wokół Niego, a On był jeszcze nad jeziorem. 
Wtedy przyszedł jeden z przełożonych synagogi, imieniem Jair. Gdy Go ujrzał, upadł Mu do nóg i prosił usilnie: „Moja córeczka 
dogorywa, przyjdź i połóż na nią ręce, aby ocalała i żyła”. Poszedł więc z nim, a wielki tłum szedł za Nim. Przyszli ludzie do 
przełożonego synagogi i donieśli: „Twoja córka umarła, czemu jeszcze trudzisz Nauczyciela?” Lecz Jezus słysząc, co mówiono, 
rzekł przełożonemu synagogi: „Nie bój się, tylko wierz”. I nie pozwolił nikomu iść z sobą z wyjątkiem Piotra, Jakuba i Jana, brata 
Jakubowego. Tak przyszli do domu przełożonego synagogi. Wobec zamieszania, płaczu i głośnego zawodzenia wszedł i rzekł do 
nich: „Czemu robicie zgiełk i płaczecie? Dziecko nie umarło, tylko śpi”. I wyśmiewali Go. Lecz On odsunął wszystkich, wziął z sobą 
tylko ojca, matkę dziecka oraz tych, którzy z Nim byli, i wszedł tam, gdzie dziecko leżało. Ująwszy dziewczynkę za rękę, rzekł do niej: 
„Talitha kum”, to znaczy: „Dziewczynko, mówię ci, wstań”. Dziewczynka natychmiast wstała i chodziła, miała bowiem dwanaście 
lat. I osłupieli wprost ze zdumienia. Przykazał im też z naciskiem, żeby nikt o tym nie wiedział, i polecił, aby jej dano jeść.

Kiedy w naszym życiu dzieje się coś złego, reagujemy na różne sposoby. Jedni płaczą, inni pogrążają się w smutku, w samotności, jeszcze inni 
- głośno żalą się znajomym i nieznajomym. Dzisiejsza Ewangelia pokazuje człowieka, który nie przyjął żadnej z tych taktyk. Ojciec umierającej 
córki zareagował na cierpienie w prosty sposób: przybiegł do Jezusa z ufnością, że w Nim jest cała jego nadzieja. I ta wiara go ocaliła. 
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Nasz biuletyn… przed wakacyjną przerwą 
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Pierwszy numer parafialnego biuletynu „Tydzień z Maryją” ukazał się 
17 grudnia 2017 roku. Inicjatywa wydawania co tydzień bezpłatnej 
gazetki parafialnej pochodziła od grupy parafian, którzy wraz ze mną 
tworzą obecnie 12-osobowy zespół redakcyjny.
Celem tego biuletynu było i jest przybliżanie parafianom i gościom 
najistotniejszych i najciekawszych informacji związanych z historią 
i aktualnymi wydarzeniami parafialnymi. Każdy numer zawiera tekst 
Ewangelii przewidzianej w kalendarzu liturgicznym na daną niedzielę 
wraz z oryginalnie opracowanym przez członków zespołu redakcyjnego 
komentarzem. W biuletynie wyjaśniamy także niektóre zagadnienia 
prawa kanonicznego i liturgiki, prezentujemy skrócone biografie 
świętych, błogosławionych i kandydatów na ołtarze.
W kilkunastu pierwszych numerach biuletynu prezentowaliśmy grupy 
parafialne oraz organizacje działające na rzecz naszej parafii. Jest to 
także forma wdzięczności – mojej i zespołu redakcyjnego – dla tych 
grup, za dotychczasowe zaangażowanie i jednocześnie zachęta dla 
dzieci, młodzieży i dorosłych w naszej parafii, aby znaleźli dla siebie 
odpowiednią formę aktywności, rozwijającą i umacniającą wiarę.
Pragnę wyrazić moją ogromną radość z tego, że bezinteresowne 
tworzenie przez zespół redakcyjny biuletynu znajduje uznanie 
u parafian, którzy chętnie zabierają kolejne wydania do swoich rodzin 
i domów. Wydrukowaliśmy już łącznie ponad 7100 egzemplarzy. 
Obecne – dwudzieste ósme wydanie – jest ostatnim przed wakacjami. 
Kolejne numery planujemy wydawać na początku września. 
Już teraz zapraszam chętnych do współtworzenia naszego biuletynu. 
Przed nami jest wiele tematów i wydarzeń, które mogą znaleźć swoje 
miejsce w „Tygodniu z Maryją”.

ks. Wiesław Kiebuła, Proboszcz

Święto to ustanowił papież Pius IX dekretem Redempti sumus z roku 1849. Obchodzone było w pierwszą niedzielę lipca i właśnie cały ten miesiąc był 
poświęcony tajemnicy Krwi Chrystusa. Następnie zostało przeniesione na 1 lipca przez papieża Piusa X. Z kolei papież Pius XI podniósł je w roku 1933 do 
rangi świąt pierwszej klasy, na pamiątkę dziewiętnastu wieków, jakie upłynęły od przelania za nas Najświętszej Krwi. Ogromnym propagatorem uroczystości 
był papież Jan XXIII, który 24 lutego 1960 roku zatwierdził, sporządzoną przez Świętą Kongregację Obrzędów, litanię do Najdroższej Krwi Pana Jezusa.
Nabożeństwo ku czci Krwi Pańskiej ma uzasadnienie w Piśmie Świętym, gdzie wychwalana jest krew męczenników, a przede wszystkim Krew Jezusa 
Chrystusa. Po raz pierwszy Pan Jezus przelał ją przy obrzezaniu. W tekście Ewangelii według świętego Łukasza można znaleźć informację, że podczas 
modlitwy w ogrodzie oliwnym pot Jezusa był jak krople krwi. Nader obficie płynęła ona przy biczowaniu i koronowaniu cierniem, a także przy ukrzyżowaniu.
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Lipiec miesiącem poświęconym tajemnicy Najświętszej Krwi Chrystusa

Uroczyste poświęcenie strażackiego wozu
ratowniczo-gaśniczego OSP w Michałowicach - 23.06.2018



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.

INTENCJE MSZALNE
Poniedziałek – 02.07.2018 

7:00 + Helenę Harmala
Wtorek – 03.07.2018 – św. Tomasza, Apostoła

18:00 + Józefa Chamielec
Środa – 04.07.2018 – rocznica poświęcenia Bazyliki 

Metropolitalnej w Krakowie

20:00

Dziękczynna z prośbą o zdrowie, błogosławieństwo Boże, 
potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej dla Renaty  
i Andrzeja w 35. rocznicę ślubu
O zdrowie i potrzebne łaski dla Haliny
+ Helenę Harmala
+ Antoninę Nogieć w 6. rocznicę śmierci
+ Józefa Chamielec
+ Andrzeja Żak, Anielę Jarenko i zmarłych z rodziny
+ Malcom Aschoff

Czwartek – 05.07.2018 – św. Antoniego Zaccarii, prezbitera;  
św. Marii Goretti, dziewicy i męczennicy; św. Elżbiety Portugalskiej

18:00 Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże dla 
Wojciecha w 35. rocznicę urodzin

Piątek – 06.07.2018 – bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, dziewicy; 
Patronalne święto chorych w Polsce i Apostolstwa Chorych

18:00 + Lesława Dyląg
Sobota – 07.07.2018

18:00 + Tadeusza Jaskółkę w 2. rocznicę śmierci
Niedziela – 08.07.2018 – św. Jana z Dukli, prezbitera

7:00 Dziękczynna z prośbą o zdrowie i opiekę Matki Bożej  
dla Elżbiety w 90. rocznicę urodzin

9:00 +  Mariannę Trocińską w 1. rocznicę śmierci,  
Kazimierza męża, ks. Witolda Trocińskiego 

11:00 W intencji dzieci, rodziców i chrzestnych

17:00 +  Włodzimierza Świerk i zmarłych z rodziny Świerk, 
Halinę Banach i zmarłych z rodziny Banach

W ubiegłym tygodniu odszedł z naszej wspólnoty parafialnej:
ś.p. Jerzy Kupidło

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie…

W ubiegłym tygodniu odszedł z naszej wspólnoty parafialnej:
ś.p. Malcom Aschoff

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie…

Misje Święte  
w naszej parafii będziemy przeżywać  

w dniach 30.09-7.10.2018 r.

Zakończenie roku formacyjnego dzieci i młodzieży  
w naszej parafii

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
na XIII Niedzielę zwykłą 1.07.2018

•  Przez okres wakacji w tygodniu będzie sprawowana tylko jedna 
Msza Święta dziennie. Kancelaria parafialna czynna będzie we 
wtorek i piątek po wieczornej Mszy Świętej z wyjątkiem I Piątku 
miesiąca. 

•  W tym tygodniu przypada Pierwszy Piątek i Pierwsza Sobota 
miesiąca. Okazja do spowiedzi pierwszopiątkowej od godz. 16:30.

•  W piątek 13 lipca o godz. 18:00  w naszym kościele Nabożeństwo 
Fatimskie.

Na zakończenie roku formacyjnego 24 czerwca odbyła się Msza Św. 
z pełną asystą ministrantów i lektorów, w której uczestniczyła także 
schola Wesołe Nutki, Oaza Dzieci Bożych oraz członkowie Caritas. Po 
nabożeństwie ksiądz Norbert zaprosił wszystkich na spotkanie grillowe.

Pierwsze Soboty miesiąca - dziedzictwo Fatimy
Zestaw ratunkowy dla świata

(wprowadzenie do nabożeństw Pierwszych Sobót miesiąca w naszym kościele) 
Nabożeństwo będzie odprawiane od września 2018 r. - informacje szczegółowe 
o jego praktykowaniu będą zamieszczone w pełnej formie w powakacyjnym 

wydaniu gazetki parafialnej.

W XVII wieku Pan Jezus objawił św. Małgorzacie Swoje Najświętsze 
Serce i zażądał wynagrodzenia w pierwsze piątki miesiąca. Dzisiaj 
Serce Jezusa chce być czczone jednocześnie z Niepokalanym 
Sercem Maryi. Pan Jezus obiecał tym, którzy odprawią 
nabożeństwo 9 pierwszych piątków, że nie umrą bez sakramentów 
świętych. Podobnie Matka Boża przyrzekła tym, którzy podejmą 
zadośćuczynienie w pierwsze soboty, że będzie obecna w godzinie 
ich śmierci „wraz ze wszystkimi łaskami potrzebnymi do zbawienia”. 
Dlatego objawienie to nazywamy także WIELKĄ OBIETNICĄ 
NIEPOKALANEGO SERCA MARYI.
Orędzie fatimskie nie zostało definitywnie zakończone wraz z cyklem 
objawień w Cova da Iria, w roku 1917. Dnia 10 grudnia 1925 r. siostrze 
Łucji ukazali się w celi domu zakonnego Najświętsza Maryja Panna 
i Dzieciątko Jezus opierające się na świetlistej chmurze. Dzieciątko 
położyło swą dłoń na ramieniu Łucji, a Maryja pokazała jej w drugiej 
dłoni Serce otoczone cierniami. Dzieciątko napomniało wizjonerkę tymi 
słowami: – Zlituj się nad Sercem twej Najświętszej Matki okolonym 
cierniami, które niewdzięczni ludzie wbijają w każdej chwili, a nie ma 
nikogo, kto by przez akt zadośćuczynienia te ciernie powyjmował.
Maryja dodała: – Córko moja, spójrz na Serce moje otoczone 
cierniami, które niewdzięczni ludzie przez bluźnierstwa 
i niewdzięczność w każdej chwili wbijają. Przynajmniej ty 
pociesz mnie i przekaż, że tym wszystkim, którzy w ciągu pięciu 
miesięcy, w pierwsze soboty, wyspowiadają się, przyjmą Komunię 
świętą, odmówią różaniec i będą mi towarzyszyć przez kwadrans, 
rozważając 15 tajemnic różańcowych, w intencji zadośćuczynienia 
Mnie, w godzinę śmierci obiecuję przyjść z pomocą, ze wszystkimi 
łaskami potrzebnymi do zbawienia.

www.sekretariatfatimski.pl/pierwsze-soboty-miesica-32226/34-pierwsza-sobota-zestaw-
ratunkowy-dla-wiata
www.pch24.pl/dzis-pierwsza-sobota-miesiaca--co-musisz-zrobic--by-spelnic-prosbe-matki-
bozej-,14807,i.html


