W przyszłą niedzielę
30 września
rozpoczynają się Misje Święte.
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XXV Niedziela zwykła
23 września 2018

Msze św. w tym dniu:
7:00, 9:00, 10:30, 12:00 i 18:00.

Słowa Ewangelii według świętego Marka (Mk 9,30-37)
Jezus i Jego uczniowie podróżowali przez Galileę, On jednak nie chciał, żeby kto wiedział o tym. Pouczał bowiem swoich
uczniów i mówił im: „Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Ci Go zabiją, lecz zabity po trzech dniach
zmartwychwstanie”. Oni jednak nie rozumieli tych słów, a bali się Go pytać. Tak przyszli do Kafarnaum. Gdy był w domu,
zapytał ich: „O czym to rozmawialiście w drodze?” Lecz oni milczeli, w drodze bowiem posprzeczali się między sobą o to,
kto z nich jest największy. On usiadł, przywołał Dwunastu i rzekł do nich: „Jeśli kto chce być pierwszym, niech będzie
ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich”. Potem wziął dziecko; postawił je przed nimi i objąwszy je ramionami, rzekł do
nich: „Kto przyjmuje jedno z tych dzieci w imię moje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, nie przyjmuje Mnie, lecz Tego,
który Mnie posłał”.
Apostołowie to zwyczajni ludzie. Ten fakt pokazuje dzisiejsza Ewangelia – „w drodze bowiem posprzeczali się między sobą o to, kto z nich
jest największy”. Są zwyczajnymi ludźmi, którzy słuchają Jezusa. A On mówi, że być największym – to najwięcej służyć. Ta nowa, Boża logika,
tak niepodobna do ludzkiej, to zaproszenie dla każdego chrześcijanina do czegoś więcej. Zaproszenie na drogę, na której to, kim się jest,
zależy od tego, jak bardzo się kocha: jak często klęka się przed człowiekiem, zamiast z wyższością nad nim stanąć.

Święci Archaniołowie: Michał, Rafał i Gabriel
W początkach chrześ cijań stwa zbyt pochopnie oddawano cześ ć siedmiu Archaniołom, wymienianym w apokryfach. Synody
w Laodycei (361 r.) i w Rzymie (492 r. i 745 r.) zezwoliły, by otoczyć kultem liturgicznym tylko ś w. Michała, ś w. Gabriela i ś w. Rafała,
ponieważ tylko o tych Archaniołach mamy wyraź ne ś wiadectwo w Piś mie Swiętym.
Imiona Archaniołó w mają charakter teoforyczny, czyli wskazują na powiązanie z Bogiem. Okreś lają ró wnież istotę misji pełnionej
przez nich z woli Boż ej.
Na posłannictwo pierwszego z trzech znanych nam archaniołó w wskazuje samo jego imię - „Michał” - wywodzące się z języka
hebrajskiego (Mika-el – dosł. „Któ ż jak Bó g”). Imię to stanowi bowiem zarazem zawołanie, któ re archanioł ten miał wypowiedzieć stając
do walki z szatanem. Posłannictwem Archanioła Michała jest zatem walka o chwałę i cześ ć Najwyż szego, na czele zastępó w niebieskich,
któ rymi dowodzi on w zmaganiach z duchami ciemnoś ci. Wcześ niej już - na kartach Starego Testamentu - Archanioł Michał pojawia się
jako „wielki książ ę” oraz opiekun dzieci narodu wybranego. Tradycja chrześ cijań ska funkcję tę odnosi takż e do założ onego przez
Chrystusa Koś cioła, będącego nowym ludem wybranym – „nowym Izraelem”. Archanioł Michał ma ró wnież pojawić się w czasach
ostatecznych jako ten, na któ rego głos umarli powstaną do ż ycia.
Imię Archanioła Gabriela posiada rodowó d hebrajski. Gabri-el znaczy tyle, co „moc Boż a”, „wojownik Boż y”, niekiedy zaś tłumaczone
jest jako „Bó g okazał się mocnym”. Teksty biblijne wskazują na fakt, ż e Archanioł Gabriel spełnia misje o szczegó lnej doniosłoś ci.
W Nowym Testamencie jako Boż y Posłaniec zwiastuje Maryi poczęcie i narodziny Mesjasza, wcześ niej zaś zjawia się Zachariaszowi,
zapowiadając przyjś cie na ś wiat ś w. Jana Chrzciciela. Na kartach Starego Testamentu - w Księdze Daniela - Archanioł Gabriel występuje
jako poś rednik objawienia oraz interpretator wizji dotyczących wyzwolenia i przyszłoś ci Jerozolimy w czasach mesjań skich. Ze względu
na fakt bycia przekazicielem waż nych wiadomoś ci, w roku 1951 Archanioł Gabriel został takż e ogłoszony przez Piusa XII patronem
telegrafu, telefonu, radia i telewizji .
Na posłannictwo Archanioła Rafała wskazuje jego imię pochodzące z języka greckiego (Rafa-el), z hebrajskiego (repa'el), któ re na
polski przełoż yć moż na jako „Bó g jest uzdrowieniem” czy „Bó g uleczył (zbawił)” bądź też „lekarstwo Boga”. Archanioł Rafał jako jedyny
spoś ró d archaniołó w przedstawia się, ż e jest jednym z siedmiu aniołó w stojących przed Majestatem Boga. Pojawia się w Biblii jako
wysłannik Boż ej Opatrznoś ci, towarzysząc młodemu Tobiaszowi w niebezpiecznej i dalekiej drodze. Opiekuje się nim, radzi i chroni.
Podpowiada jak zwalczyć złego ducha nękającego Sarę, có rkę Raguela oraz jak uleczyć ojca ze ś lepoty. Ostatecznie doprowadza swego
podopiecznego z powrotem do domu. Archanioł Rafał w Piś mie Swiętym pojawia się jedynie w Księdze Tobiasza. Ukazane w niej
posłannictwo Archanioła owocowało na przestrzeni wiekó w ż ywą wiarą Koś cioła w to, ż e Archanioł Rafał uzdrawia chorych, chroni
podró ż nych przed niebezpieczeń stwami, wspomaga męczennikó w za wiarę, dodając im w czasie pró by niezbędnych sił. Stąd też jest
czczony jako patron aptekarzy, lekarzy, chorych, podró ż ujących, emigrantó w, wędrowcó w i ż eglarzy.

Modlitwa do św. Gabriela Archanioła
o zaufanie Bogu
Święty Gabrielu Archaniele, który byłeś zawsze
zwiastunem dobrej nowiny, dopomagaj nam do
spokojnego przyjmowania wszelkich wieści.
Byśmy nigdy nie ulegali panice, a zawsze umieli
zaufać Bogu, którego łaską jesteśmy umocnieni.
Przyczyniaj się także do tego, aby oznajmiana
nam prawda stawała się dla nas jasna
i zrozumiała, byśmy umieli przyjąć to, co Bóg
w swej dobroci nam objawia. Amen.

Misyjna działalność Kościoła - część II
Obecne prawodawstwo koś cielne okreś la dwa sposoby
działalnoś ci misyjnej: jeden skierowany na inne religie, drugi
skierowany do wierzących danego regionu lub para ii. Kodeks
Prawa Kanonicznego w Księdze III Nauczycielskie Zadanie
Koś cioła zawarł szereg zapisó w dotyczących misji. W kanonie 770
Kodeksu zapisano: „Proboszczowie zgodnie z zarządzeniem
biskupa diecezjalnego powinni w pewnych okresach organizować
to przepowiadanie, któ re nazywa się rekolekcjami i ś więtymi
misjami, lub inne formy przepowiadania dostosowane do
miejscowych potrzeb”. W zapisie zatwierdzonego przez Stolicę
Apostolską i Trybunał Paenitentiara Apostolica „Wykazu
odpustó w” oraz w dekrecie z dnia 16 lipca 1999 okreś lono, ż e
odpust zupełny pod zwykłymi warunkami mogą uzyskać wierni,
któ rzy uczestniczyli w ś więtych misjach, wysłuchali kilku nauk,
a takż e uczestniczyli w uroczystym zakoń czeniu tychż e misji.
Misje często takż e dzieli się na: katechetyczne, pokutne,
centralne i para ialne.
Misje katechetyczne, propagowane przez ś w. Wincentego
à Paulo i założ onego przez niego w 1625 roku Zgromadzenie Misji,
miały budować u słuchaczy podstawy do nawró cenia i przyjęcia
autentycznego ż ycia chrześ cijań skiego. Misje te trwały od 2 do
7 tygodni. Tą metodę głoszenia stosowali między innymi
ś w. Franciszek Regis, ś w. Franciszek Salezy, bł. Karol Cafara
i bł. Julian Maunoir.
Twó rcą modelu misji pokutnych był jezuita Antoni Spinelli,
któ ry zastosował je po raz pierwszy w 1601 r. w Neapolu. Misje te
charakteryzowały się duż ym przywiązaniem do praktyk oraz
ceremonii pokutnych. Ten typ misyjny był rozpowszechniony
szczegó lnie we Włoszech, Hiszpanii, Szwajcarii oraz Niemczech.
Misje centralne ró ż niły się od misji pokutnych przede

INTENCJE MSZALNE
Poniedziałek - 24.09.2018
7:00 + Lesław Dyląg
18:00 + Antonina i Franciszek Chwalik, rodzina Cichych
Wtorek – 25.09.2018
+ Stanisław Trojszczak i zmarli z rodziny Trojszczaków,
18:00
Szałańskich i Kiełków
Środa – 26.09.2018
7:00 + Zdzisław Nogieć
W intencji Ojczyzny
Dziękczynna w 15. rocznicę ślubu Elżbiety i Wiesława
Zubelskich z prośbą o zdrowie, błogosławieństwo Boże
i opiekę Matki Bożej dla córek Alicji i Julii
20:00 O zdrowie i potrzebne łaski dla Haliny
Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę
i błogosławieństwo Boże
+ Kazimiera Sieńko
+ Stanisława Stokłosa
Czwartek – 27.09.2018 –św. Wincentego a Paulo, prezbitera
7:00 W intencji wszystkich paraﬁan
Dziękczynna w 40. rocznicę urodzin Izabeli z prośbą
18:00
o błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej
Piątek – 28.09.2018 – św. Wacława, męczennika
7:00 + Jerzy Tarko
18:00 + Helena Ciaranek w 6. rocznicę śmierci i Wacław Ciaranek
Sobota – 29.09.2018 – Święto świętych Archaniołów: Michała,
Gabriela i Rafała
7:00 + Malcom Aschoﬀ
18:00 + Zoﬁa Komenda
Niedziela - 30.09.2018
7:00 + Marian Sieńko
9:00 + Jan Chulist w 2. rocznicę śmierci
10:30 + Andrzej, Irena, Władysław Dyląg
12:00 + Wacław, Cecylia, Zenon Górka
+ Włodzimierz Świerk i zmarli z rodziny Świerk, Halina
18:00
Banach i z zmarli z rodziny Banach

wszystkim tym, ż e były przeprowadzane w jednym koś ciele dla
kilku sąsiednich para ii. Koś cioły sąsiednie były wykorzystywane
jedynie do głoszenia porannych kazań misyjnych. Misje centralne
trwały od 8 do 12 dni. Propagatorami takiej metody misji w XVII
wieku we Włoszech byli jezuici Franciszek Pavone i Paweł Sagneri.
Dzięki jezuitom misje centralne stały się popularne takż e we
Francji.
Misje para ialne urządzano dla każ dej para ii oddzielnie.
W kazaniach łączyły elementy misji katechetycznych i pokutnych.
Trwały od 10 do 30 dni. Orędownikiem i propagatorem misji
para ialnych był ś w. Alfons Liguori – założ yciel Zgromadzenia
Redemptorystó w. Podkreś lał on potrzebę głoszenia misji nie tylko
w każ dej para ii, ale takż e nawet w najmniejszej miejscowoś ci tej
para ii.
Działalnoś ć misyjną Koś cioła katolickiego realizują
zgromadzenia zakonne, księż a diecezjalni i misjonarze ś wieccy.
Spoś ró d 2065 polskich misjonarzy (dane z 2015 roku) aż 1026 to
zakonnicy, a 661 to siostry zakonne. Najbardziej znanymi męskimi
zgromadzeniami zakonnymi powołanymi specjalnie do służ by
misyjnej są: werbiś ci, kombonianie, misjonarze oblaci Maryi
Niepokalanej, Stowarzyszenie Misji Afrykań skich, a ż eń skimi:
franciszkanki misjonarki Maryi i służ ebnice Ducha Swiętego
(werbistki). Wspomagają dzieło misyjne takie zakony męskie jak:
redemptoryś ci, franciszkanie, salezjanie i pallotyni, a wś ró d
ż eń skich zgromadzeń : służ ebniczki starowiejskie i elż bietanki.
Zró dła: niedziela.pl
Praca magisterska o. Łukasza Barana
mariamagdalena.lviv.ua
brewiarz.pl

Jak mogę ulepszyć swoje życie duchowe?
- Jak mogę ulepszyć moje życie duchowe? - pytał
młodzieniec mistrza.
- Zrób ze sobą to, co rzeźbiarz robi ze statuą konia: bierze
blok marmuru i usuwa z niego to wszystko, co nie
przypomina konia.
- Co chcesz przez to powiedzieć?
- Odrzuć uderzeniami młota to wszystko, czym nie jesteś:
każdą myśl, uczucie, zachowanie, ograniczenie. Tylko
w ten sposób odkryjesz dzieło sztuki, jakim jesteś, i rękę
twego artysty.
Szlifowanie codziennością, dłutowanie cierpieniem
i wysiłkami - ukazuje twoje prawdziwe oblicze.
Bruno Ferrero

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XXV Niedziela zwykła – 23.09.2018
W przyszłą niedzielę (30.09) rozpoczynamy na każdej Mszy św.
w naszej paraﬁi Misje święte (30.09–7.10.2018). Na Mszy św.
o godz. 7:00 powitanie misjonarzy, przekazanie stuły i intronizacja
Paschału i Pisma Świętego. Ten sam Chrystus, którego znamy
z Ewangelii i za którym idziemy drogami wiary przyjdzie do naszej
paraﬁi przez posłanych do nas misjonarzy. Wszystkich paraﬁan
serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tym wielkim wydarzeniu
wiary
W środę o godz. 20:00 Msza św. zbiorowa podczas której modlimy
się także w intencji naszej Ojczyzny, włączając się w „Jubileuszową
nowennę” w 100-lecie odzyskania niepodległości.
W przyszły Poniedziałek (01.10) rozpoczniemy październik –
miesiąc modlitwy różańcowej. Już dziś zachęcamy wszystkich
paraﬁan: dzieci, młodzież i dorosłych do licznego udziału.
Nabożeństwa różańcowe przez czas Misji świętych (30.09 – 7.10) będą
o godz. 17:30. Od 8 października po Mszy św. o godz. 18:00.
W sobotę (29.09) IX Pielgrzymka Żywego Różańca do
Łagiewnik. Wyjazd autobusem z parkingu o godz. 8:15. Chętne osoby,
nie tylko należące do Żywego Różańca, mogą się jeszcze zapisywać
do dnia 24.09 w zakrystii po każdej Mszy św.
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

