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Słowa Ewangelii według świętego Marka (Mk 8,27-35) 

Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą Filipową. W drodze pytał uczniów: «Za kogo uważają Mnie 
ludzie?» Oni Mu odpowiedzieli: «Za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za jednego z proroków». On ich zapytał: 
«A wy za kogo Mnie uważacie?» Odpowiedział Mu Piotr: «Ty jesteś Mesjasz». Wtedy surowo im przykazał, żeby nikomu 
o Nim nie mówili. I zaczął ich pouczać, że Syn Człowieczy wiele musi wycierpieć, że będzie odrzucony przez starszych, 
arcykapłanów i uczonych w Piśmie; że zostanie zabity, ale po trzech dniach zmartwychwstanie. A mówił zupełnie otwarcie 
te słowa. Wtedy Piotr wziął Go na bok i zaczął Go upominać. Lecz On obrócił się i patrząc na swych uczniów, zgromił Piotra 
słowami: «Zejdź Mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku». Potem przywołał do siebie tłum razem ze 
swoimi uczniami i rzekł im: «Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech 
Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z powodu Mnie i Ewangelii, zachowa je».
   

Chcesz poznać samego siebie, dowiedzieć się czegoś o sobie? Poświęć sobie czas i uwagę. Popatrz jakie emocje wywołały w Tobie 
sytuacje, w których się znalazłeś, jak się wtedy zachowałeś, jakie były intencje Twoich działań. Ale to nie da Ci pełnego obrazu. Ważne jest też 
to, co widzą inni. „Za kogo mnie uważasz?” Jaki według Ciebie jestem? Co ci się we mnie podoba, a co mógłbym zmienić? Jesteś gotowy 
usłyszeć prawdę? Zapytaj najbliższych.

O Krzyżu naszego Zbawiciela
Tradycja chrześcijańska podaje, że krzyż, na którym umarł Jezus, 

został wrzucony do rowu na stoku Golgoty. W 326 roku odnalazła go 
św. Helena, matka cesarza Konstantyna Wielkiego i podzieliła relikwię 
krzyża na trzy części. Jedna część trafiła do Jerozolimy do bazyliki na 
Golgocie, druga do Rzymu a trzecia do Konstantynopola. Po 
zrabowaniu Jerozolimy przez Persów (614 r.), relikwie Krzyża trafiły 
w ręce króla perskiego Chosroesa II, jednak cesarz bizantyjski 
Herakliusz odzyskał je i sam zaniósł na Kalwarię. Kościół katolicki na 
pamiątkę tego wydarzenia 14 września obchodzi uroczystość 
Podwyższenia Krzyża Świętego .

W Polsce duża część relikwii znajdowała się w bazylice 
Dominikanów w Lublinie do czasu, gdy w 1991 roku została 
zrabowana. Część Świętego Drzewca, na którym skonał nasz Pan, 
przechowywana jest także w sanktuarium Świętego Krzyża na Łysej 
Górze w Górach Świętokrzyskich, które stąd właśnie biorą swą nazwę. 
Relikwie Krzyża Świętego znajdują się również między innymi 
w Opolu, Katowicach, Jelenie Górze, Częstochowie i podkrakowskiej 
Mogile.

Relikwie Krzyża Świętego 
w Mogilskim Sanktuarium

Sanktuarium Krzyża S�więtego 
w Mogile jest w posiadaniu dwóch 
relikwii: jednej, wspominanej 
w informacjach prasowych z 1937 
r o k u ,  k t ó r e j  c e r t y � i k a t u 
autentyczności nie odnaleziono 
w archiwum klasztornym oraz 
posiadającą stosowny certy�ikat 
sporą cząstkę relikwii Krzyża 
S� więtego, pochodzącą z bazyliki 
Santa Croce w Rzymie, uzyskaną 
s t a r a n i e m  o p a t a  B o g u m i ł a 
Salwińskiego w 1961 roku.

21 września:
       Święto św. Mateusza, 
        Apostoła i Ewangelisty

Oaza Dzieci Bożych - pomysł na pięknie 
spędzony czas

A gdyby tak oprócz angielskiego, tańca i sportu w planie zajęć 
dodatkowych dziecka znaleźć czas na… oazę? Niedziela to dzień, 
który szczególnie warto przeznaczyć na pielęgnowanie wiary 
i świętowanie. Dla dzieci formą przeżywania niedzieli może być 
właśnie uczestnictwo w spotkaniach Oazy Dzieci Bożych. 
Dlaczego? Spotkania oazowe to czas odkrywania, że wiara polega 
w dużej mierze na radości i wspólnocie. Dzieci podczas spotkań 
zawiązują relacje z rówieśnikami, dobrze się bawią i uczą się 
zaangażowania w życie Kościoła. 

Serdecznie	 zapraszamy	 dzieci	 od	 3. 	 klasy	 szkoły	
podstawowej	wzwyż	na	spotkania	Oazy	Dzieci	Bożych	w	naszej	
para�ii	–	w	każdą	niedzielę	po	Mszy	Świętej	o	godzinie	12:00	
w	salce	na	plebanii.	Spotkania	trwają	do	godziny	14:00. w
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CZY WIECIE ŻE...?
ź Krzyż Chrystusa był wykonany z czarnej sosny. Belka którą niósł 

Zbawiciel miała około 200 cm długości i ważyła około 60 kg.
ź Ukrzyżowanie było wyjątkowo okrutnym rodzajem śmierci, 

wywodzącym się z Asyrii i Babilonu. W skazańcach budziło 
największy lęk. Tę formę kary zniósł cesarz Konstantyn Wielki 
w 337 roku.

ź Krucyfiks z języka łacińskiego Cruci fixus oznacza „przybity do 
krzyża”.

Misyjna działalność Kościoła - część I
Kościół ze swej natury ma charakter misyjny. Misje są 

nadzwyczajną formą przepowiadania Słowa Bożego. Ich wędrowny 
charakter wynika z wypełnienia słów Jezusa Chrystusa Idźcie na cały 
świat i nauczajcie wszystkie narody (Ewangelia wg św. Marka 16,15). 
W sposób szczególny działalność misyjną prowadzili apostołowie: św. 
Piotr głosząc Ewangelię wśród Żydów oraz św. Paweł ewangelizując 
pogan.

Misje jako środek działalności duszpasterskiej Kościoła 
Katolickiego biorą swój początek od bulli papieża Pawła III z 1540 
roku, zatwierdzającej zakon jezuitów. Wędrowne głoszenie Słowa 
Bożego na mocy udzielonego przez Kościół posłania, było skierowane 
do katolików, niekatolików i pogan. Memoriał holenderskiego biskupa 
Wilhelma Lindusa, wydany na synodzie prowincjalnym w 1570 roku 
w Malines nakazywał biskupom, aby w swoich diecezjach ustanawiali 
kilku wędrownych kaznodziei, którzy mieli głosić po kilka kazań na 
temat celu życia, miłości do Boga i człowieka, unikania okazji do 
grzechu oraz częstej spowiedzi i Komunii świętej. Papież Grzegorz 
XV, który był inicjatorem powstania 22 czerwca 1622 r. Świętej 
Kongregacji Rozkrzewiania Wiary, nakazał jej 13 kardynałom 
szerzenie wiary katolickiej na misjach i krzewienie kontrreformacji. 

Misje rozróżnia się jako „zewnętrzne” – polegające na nawracaniu 
ludzi nienależących do Kościoła Katolickiego oraz „wewnętrzne” – 
mające na celu nawracanie członków Kościoła.

Szczególne ożywienie działalności misyjnej na przełomie XVIII 
i XIX wieku spowodowało odnowę Kościoła we Francji, Niemczech 
i Włoszech.

Sobór Watykański II włączył misje do zadań duszpasterskich 
Kościoła. Nauki posoborowe kolejnych papieży wskazywały na 
konieczność powtórnego głoszenia Ewangelii zeświecczonym 
społeczeństwom, dawniej chrześcijańskim.



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.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
XXIV Niedziela zwykła – 16.09.2018

Dzisiejsza niedziela w szczególny sposób w Kościele jest 
poświęcona Środkom Społecznego Przekazu. Siłę mediów 
podkreśla Katechizm Kościoła Katolickiego zauważając ich wielki 
wpływ na przekaz informacji oraz kultury i kształcenia. Umiejmy 
roztropnie korzystać z dobrodziejstw mediów, ale pamiętajmy, że one 
powinny służyć człowiekowi a nie odwrotnie.

Rozpoczynamy Tydzień Wychowania – dni modlitw za dzieci, 
młodzież i wychowawców. Inicjatywa ta ma podkreślić rolę 
wychowania, którego celem jest integralny rozwój człowieka.

Na dobre rozpoczął się rok szkolny. Zachęcamy też do odważnego 
rozglądania się, aby poza nauką znaleźć właściwe miejsce dla swojego 
wzrostu duchowego, dla umacniania swojej przyjaźni z Panem 
Bogiem. W naszej parafii działają między innymi grupy:
ź  – pierwsze spotkanie dziś (niedziela 16.09) Oaza Dzieci Bożych

po Mszy św. o godz.12.00, 
ź  – pierwsze spotkanie lektorów, Liturgiczna Służba Ołtarza

ministrantów i kandydatów na ministrantów w czwartek (20.09) 
o godz. 17:00. Zapraszamy chłopców od IV klasy szkoły 
podstawowej, 

ź  – spotkanie w każdą niedzielę o godz. 10:00.Schola dziecięca

Spotkanie rodziców kandydatów do bierzmowania z kl. III 
Gimnazjum i kl. VIII Szkoły Podstawowej w przyszłą niedzielę 
(23.09) po Mszy św. o godz. 12:00. 

Spotkanie uczniów kl. VII Szkoły Podstawowej w ramach 
przygotowania do sakramentu bierzmowania będzie w piątek (21.09) 
po Mszy św. o godz. 17:00 w kościele.

Spotkanie rodziców dzieci kl. III przygotowujących się do 
I Komunii św. dziś (niedziela 16.09) po Mszy św. godz. 12:00 
w kościele.

Zapraszamy do udziału w dniu 29 września (sobota) w IX 
pielgrzymce Żywego Różańca w Łagiewnikach. Zapisy do 24.09 w 
zakrystii po każdej Mszy św.

Pełna treść ogłoszeń na stronie .www.parafiamichalowice.pl

Łaskami słynący Krzyż Mogilski

W Opactwie Cystersów w Mogile znajduje się słynący łaskami 
Krzyż Mogilski. Jego początki nie są dokładnie znane. Pierwsze 
wzmianki na temat Krzyża pochodzą już z 1246 roku, kiedy to 
biskup Jan Prandota zawiesił przy krzyżu wotum dziękczynne za 
uzdrowienie. Inna wzmianka dotyczy cudu z 1302 roku – jeden 
z obywateli krakowskich oddał się w opiekę Cudownego Pana 
Jezusa w Mogile i po 23 latach odzyskał wzrok. W 1447 roku 
w Mogile wybuchł pożar, który poczynił ogromne straty dla 
kościoła i klasztoru, ale Krzyż z wizerunkiem Chrystusa ocalał. 
Sam biskup krakowski, kardynał Zbigniew Oleśnicki przyjechał do 
Mogiły i potwierdził to zdarzenie pismem.

Sam krzyż ma 194 cm (niektóre źródła podają 192 cm) 
wysokości. Według badań z 1987 roku wykonany jest z drzewa 
wiązowego, pokryty płótnem oraz polichromią wykonaną 
temperą. Trudno ustalić zarówno twórcę �igury, jak i podać 
przybliżoną datę, kiedy ona pojawiła się w kościele. Początkowo 
Krzyż znajdował się w nawie głównej, ale biskup kamieniecki 
Wawrzyniec Goślicki przeniósł go do nawy bocznej, w której 
znajduje się do dziś. Z racji niewielkiej odległości między 
Krakowem a Mogiłą pielgrzymowali tu m. in. Bolesław Wstydliwy 
ze swoją żoną Jadwigą, Kazimierz Wielki, Zygmunt Stary, Bona, 
Zygmunt August, Stefan Batory (który mieszkał w Mogile przed 
swoją koronacją), Zygmunt III Waza, Jan Kazimierz z Marią 
Ludwiką, ksiądz Piotr Skarga, brat Albert Chmielowski i wielu 
innych.

Nad Krzyżem widnieje napis CHARITAS	SINE	MODO, co oznacza 
MIŁOŚĆ	BEZ	GRANIC.

 

Źródło: http://www.krakowniezalezny.pl

Św. Stanisław Kostka - patron dzieci i młodzieży

Urodził się w Rostkowie pod Przasnyszem 
w końcu grudnia 1550 r. jako syn kasztelana 
z a k r o c z y m s k i e g o  J a n a  K o s t k i  o r a z 
Małgorzaty z Kryskich. W wieku 14 lat 
wyprawiony został razem ze starszym bratem, 
Pawłem i pedagogiem Bilińskim do Wiednia. 
Uczęszczał tam do gimnazjum cesarskiego, 
prowadzonego przez jezuitów. Był pilnym, 
pojętnym i myślącym uczniem, o czym 
świadczą zachowane po nim notatki. 

Czyniąc postępy w nauce, żył równocześnie intensywnym życiem 
religijnym, które wcześnie doszło u niego do swej dojrzałości 
i rozkwitu. Gdy w grudniu 1565 r. popadł w krótką lecz niebezpieczną 
chorobę, jego duchowość zaznaczyła się wielkimi przeżyciami wręcz 
doznaniami mistycznymi, związanymi z jego gorącym nabożeństwem 
do Matki Bożej. Wtedy odkrył swoje zakonne powołanie i zaczął 
zmierzać zdecydowanie do jego realizacji. Natrafił jednak na trudności 
ze strony rodziny. By ich uniknąć, w sierpniu 1567 r. pieszo udał się 
potajemnie z Wiednia do bawarskiej Dylingi, gdzie zgłosił się do 
prowincjała niemieckich jezuitów św. Piotra Kanizego. Kanizy 
skierował obiecującego młodzieńca do Rzymu. W październiku 
1567 r. Stanisław został przyjęty do Towarzystwa Jezusowego 
(jezuitów) przez generała zakonu św. Franciszka Borgiasza. 
Przebywając w rzymskim nowicjacie przy kościele św. Andrzeja na 
Kwirynale zachwycił wszystkich swoją duchową dojrzałością 
i rozmodleniem. W sierpniu następnego roku gwałtownie rozchorował 
się i po zaledwie kilku dniach zmarł w wigilię Wniebowzięcia. Kult 
świętości Stanisława Kostki zrodził się natychmiast i zupełnie 
spontanicznie. Na początku XX w. św. Stanisława ogłoszono patronem 
polskiej młodzieży. Następnie papież Jan XXIII w 1962 r. ogłosił go 
jednym z głównych patronów Polski. Wspomnienie św. Stanisława 
Kostki obchodzimy w Kościele 18 września. Dzień ten jest wielkim 
świętem dla Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży (KSM).

Źródło: ks. Jan Śledzianowski, „Śladami Kostki”, Łódź, 1997.Poniedziałek – 17.09.2018  
 7:00 + Elżbietę Stojek 
 18:00 + Marię, Stefana, Piotra, Teklę i Jana Lenard 
Wtorek – 18.09.2018 – św. Stanisława Kostki, zakonnika, 

patrona Polski 

 18:00 
Dziękczynna w 30. rocznicę ślubu Małgorzaty i Jacka 
Gurbiel z prośbą o błogosławieństwo i opiekę Matki 
Bożej 

Środa – 19.09.2018 
 7:00 + Władysława Broszkiewicza 

 20:00 

+ Helenę i Jana Siekierzyńskich i zmarłych z rodziny 
+ Kazimierę Chamielec 
+ Kazimierę Sieńko 
+ Stanisława Stokłosę 

Czwartek – 20.09.2018  
 18:00 + Helenę i Wacława Ciaranek, Zenona Zębalę  
Piątek – 21.09.2018 – św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty  

 7:00 + Zdzisława Nogcia 

 18:00 + Stanisława Czerw i Lucynę Czerw 

Sobota – 22.09.2018   

 7:00 
Dziękczynna z prośbą o zdrowie, błogosławieństwo Boże 
i opiekę Matki Bożej dla Jolanty i Rafała w 17. rocznicę 
ślubu 

 18:00 
Dziękczynna w 11. rocznicę ślubu Elżbiety i Jana 
Walaszek z prośbą o błogosławieństwo Boże dla dzieci 

Niedziela – 23.09.2018  

 7:00 
Dziękczynna w 60. rocznicę urodzin z prośbą  
o błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej 

 9:00 
O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Mateusza 
z racji imienin i Oliwii z racji urodzin 
+ Damiana Strzałkę w 1. rocznicę śmierci 

 10:30 + Józefa Gumulę i Władysława i Antoninę Nogieć 
 12:00 + Marię, Stefana, Stefanię Cyganek 
 18:00 + Zdzisława Wikierę w 2. rocznicę śmierci 

 

Do użytku
wewnętrznego


