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Ewangelia według św. Marka (Mk 9,38-43.45.47-48)
Jan powiedział do Jezusa: „Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z: nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy,
i zabranialiśmy mu, bo nie chodził z nami”.
Lecz Jezus odrzekł: „Nie zabraniajcie mu, bo nikt, kto czyni cuda w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o Mnie. Kto bowiem
nie jest przeciwko nam, ten jest z nami.
Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego że należycie do Chrystusa, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody.
Kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu byłoby lepiej uwiązać kamień młyński u szyi
i wrzucićgo w morze.
Jeśli twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie ułomnym wejść do życia wiecznego, niż z dwiemia
rękami pójść do piekła w ogień nieugaszony. I jeśli twoja noga jest dlaciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie
chromym wejść do życia, niż z dwiema nogami być wrzuconym do piekła. Jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu, wyłup
je; lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do królestwa Bożego, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie
umiera i ogień nie gaśnie”..
Każdy z nas chciałby być lepszym człowiekiem. Chociaż dla każdego może to znaczyć co innego. Nie raz obiecaliśmy sobie coś przestać robić
albo coś zacząć robić. Obiecaliśmy komuś.
Usiądź przez tydzień, dzień po dniu, i popatrz, co było twoją „ręką, nogą czy okiem”, które odciągały cię od stawania się tym, kim chcesz.
Media społecznościowe, ciągłe sprawdzanie wiadomości, surfowanie po sieci, telefon, ulubiony serial, zmęczenie, czy może jeszcze coś innego?
Potem wybierz, czy to odcinasz, czy rezygnujesz ze swoich ideałów.

Święte Misje parafialne poprowadzą…
O. Józef Szczecina
Urodzony w 1958 r., przyjął święcenia
kapłańskie w 1987 r. Przez całe życie
kapłańskie pracuje jako misjonarz
redemptorysta, prowadząc różnego rodzaju
misje i rekolekcje w naszej ojczyźnie.
Przez 9 lat był odpowiedzialny za formację
młodych misjonarzy i kapłanów oraz
prowadził szkołę misyjną. Obecnie mieszka
w klasztorze przy Sanktuarium Matki
Boskiej Tuchowskiej w Tuchowie.

O. Ireneusz Homoncik
Urodzony w 1958 r., został wyświęcony
na kapłana w 1984 r. Przez 9 lat był proboszczem, po czym rozpoczął działalność
misjonarską prowadząc rekolekcje i misje
św. w parafiach. Prowadzi także rekolekcje
dla kapłanów i sióstr zakonnych. W wielu
wspólnotach redemptorystów pełnił funkcję Przełożonego Wspólnoty. Obecnie jest
Przełożonym wspólnoty zakonnej przy
kościele rektorskim Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Paczkowie, należącym do
Prowincji Warszawskiej Redemptorystów.

Kto jest autorem modlitwy
Zdrowaś Maryjo… ?
Pierwsza część modlitwy Zdrowaś Maryjo,
modlitwy, z której składa się różaniec powstała
w Nazarecie podczas Zwiastowania, to tam słowa
„Bądź pozdrowiona łaski pełna, Pan z Tobą”
wypowiada Archanioł Gabriel. Autorem drugiej
części modlitwy jest Elżbieta krewna Maryi,
która pod natchnieniem Ducha Świętego takimi
słowami wita przybyłą z dalekiej Galilei młodziutką
Maryję: „Błogosławionaś Ty między niewiastami
i błogosławiony jest owoc Twojego łona”
(św. Łukasz).
Tak ze słów skierowanych do przyszłej
Królowej Niebios przez Bożego posłańca i matkę
Jana Chrzciciela powstała modlitwa, która
prawdopodobnie już od I aż po XIII wiek traktowana
była jako zamknięta całość.
W 1566 roku papież Pius V oficjalnie zatwierdził
odmawianą już zwyczajowo trzecią część modlitwy,
czyli słowa: Święta Maryjo, Matko Boża módl się za
nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci. Amen.

Anioł Stróż – mój opiekun

Jak powstawał różaniec?

Święto ku czci Aniołów Stróżów zaczęto obchodzić w XV wieku,
a w 1670 Klemens X wprowadził je do kalendarza liturgicznego.
Najpopularniejszym przejawem kultu Aniołów Stróżów jest
modlitwa „Aniele Boży” kojarząca się nam z dzieciństwem oraz
umieszczaniem obrazków Anioła Stróża nad łóżkiem. Wspomnienie
Świętych Aniołów Stróżów obchodzimy 2 października.

Aby odpowiedzieć na to pytanie należy zapoznać się z życiem
pierwszego pustelnika św. Pawła z Teb (III w.). To on modląc się na
pustyni układał na kolanach kamyczki i strącał po jednym na ziemię
po każdej odmówionej modlitwie. Ten kamyczkowy system liczenia,
udoskonalono w IV w., zastępując kamyczki maleńkimi przedmiotami
- paciorkami, które można było przekłuć i nawlec na sznurek.
Modlitwa różańcowa kształtowała się przez długie wieki. Początkowo
nazywano ją Psałterzem Najświętszej Maryi Panny i składało się na
nią 150 Pozdrowień anielskich. Dlaczego tyle? Bo tyle było psalmów
w klasycznym psałterzu. Najstarszy dokument mówiący o Psałterzu
Najświętszej Maryi Panny pochodzi z XIII wieku.
	 Nabożeństwa różańcowe i pierwsze bractwa różańcowe powstały
w XVw. Różaniec jako modlitwa prywatna rozpowszechniła się
w XVI w.
	 W 1596 r. papież Pius V zatwierdził różaniec w formie stosowanej
do 2002 roku, wówczas Jan Paweł II dodał do istniejących 15 tajemnic
różańca 5 tajemnic światła.
(Źródło: A. Polewska, Cuda Różańcowe,
Dom Wydawniczy Rafael, Kraków 2017)

Modlitwa do Anioła Stróża (św. Jana Marii Vianney)
Modlitwa Poranna: Dzień dobry mój Aniele Stróżu. Kocham Cię
czule, troszczyłeś się o mnie tej nocy, gdy ja spałem. Zachowaj mnie,
proszę, podczas tego dnia od zła i wypadków i abym nie obraził Boga
grzechem ciężkim. Amen.
Modlitwa wieczorna: Dobranoc, mój Aniele Stróżu. Dziękuję Ci za
to, że opiekowałeś się mną podczas tego dnia. Ofiaruj Bogu wszystkie
uderzenia mego serca, kiedy będę spał. Amen.

INTENCJE MSZALNE
Poniedziałek - 01.10.2018 – św. Teresy od Dzieciątka Jezus
8:30 + Eugeniusz Nogieć
+ Gabriel Miernik
18:00
+ Lesław Dyląg
20:00 + Katarzyna Zawilińska
Wtorek – 02.10.2018 – św. Aniołów Stróżów
Dziękczynna w 18. rocznicę urodzin Magdaleny
Regulskiej z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę
20:00 Matki Bożej
+ Irena, Władysław, Andrzej Dyląg
+ Wacław Ciaranek
Środa – 03.10.2018
8:30 + Stanisława Stokłosa
+ Antoni Bartuś w 26. rocznicę śmierci Józefa żona
18:00
+ Józef Tochowicz w 4. rocznicę śmierci
Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę
20:00 Matki Bożej dla Michała, Julii i Emilii w dniu urodzin
i rodziców
Czwartek – 04.10.2018 – św. Franciszka z Asyżu
8:30 + Irena i Władysław Dyląg
Dziękczynna w 10. rocznicę ślubu Justyny i Grzegorza
18:00
z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej
Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże
20:00 i potrzebne łaski dla Joanny i Andrzeja w 15. rocznicę
ślubu
Piątek – 05.10.2018 – św. Faustyny Kowalskiej
8:30 + Jerzy Tarko
18:00 + Stanisław Laskiewicz
20:00 + Kazimiera Chamielec
Sobota – 06.10.2018 – św. Brunona
8:30 + Wiesława Bubka
Dziękczynna w 10. rocznicę ślubu Justyny i Grzegorza
18:00 Koperek z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla
dzieci
20:00 + Eugeniusz Nogieć
Niedziela – 07.10.2018 –
Najświętszej Maryi Panny Różańcowej
O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla członkiń Róży
7:00
Różańcowej z Michałowic I i ich rodzin
+ Władysław Słaboński i jego rodzice Zofia i Edward
9:00
Słabońscy
10:30 + Stanisława i Leszek Nowak
12:00 + Aniela, Franciszek Żuradzcy, Stanisława
18:00 + Zenonia Cicha

Święta Teresa od Dzieciątka Jezus –
wspomnienie 1 października
Teresa Martin urodziła się w 1873 roku w Alencon we Francji. Kiedy
miała cztery lata zmarła jej matka i Teresa obrała sobie za opiekunkę Matkę
Boską. Gdy miała 13 lat wiedziała już, że swe życie poświęci służbie Bogu
i w wieku 15 lat wstąpiła do klasztoru karmelitanek bosych. Przez cztery
lata wzorowo wywiązywała się ze swych obowiązków. Na prośbę matki
przełożonej spisała swoje wspomnienia, które opublikowano po jej śmierci
pod tytułem „Dzieje duszy”. Zmarła na gruźlicę, mając zaledwie 24 lata.
W 1925 r. została wyniesiona na ołtarze, a w 1997 r. Jan Paweł II za
dzieło „Dzieje duszy” ogłosił ją doktorem Kościoła.
W wielu wspólnotach sióstr NMP z Góry Karmel w dzień wspomnienia
Małej Tereski, święcone są róże, które przypominają pragnienie świętej
obsypywania ludzi płatkami łask.
Źródło: red. R. Nowacki, u. Haśkiewicz, G. Sztandera,
Rytuał domowy. Rok rodziny katolickiej, Włocławek 2010)

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
na xXVI niedzielę zwykłą 30.09.2018 r.
•	Dziś na każdej Mszy św. rozpoczynamy w naszej parafii Misje
święte. Witamy w naszej wspólnocie parafialnej misjonarzy:
o. Ireneusza Homoncika i o. Józefa Szczecinę.
•	W poniedziałek (1.10) w kościołach i we wspólnotach rodzinnych
rozpoczynamy
nabożeństwa
różańcowe.
Nabożeństwa
różańcowe w naszym kościele w czasie Misji świętych o godz.
17:30 a od 8 października po Mszy św. o godz. 18:00.
•	Poświęcenie różańców dla dzieci z kl. III przygotowujących się
do I Komunii świętej będzie w przyszłą niedzielę (7.10) na Mszy
św. o godz. 12:00.
•	W tym tygodniu przypada pierwszy piątek i pierwsza sobota
miesiąca. Okazja do spowiedzi świętej w środę (od godz. 9:30 do
12:15 z przerwą od 11:00 do 11:30 i od 17:00 do 20:00 z przerwą
od 18:00 do 18:30).
•	Odwiedziny chorych z sakramentami świętymi w sobotę (6.10)
od ok. godz. 9:00.
W ubiegłym tygodniu odeszła z naszej wspólnoty parafialnej:

ś.p. Wiesława Bubka

Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie…

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

