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Słowa Ewangelii według świętego Marka (Mk 10,17-30)
Gdy Jezus wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i upadłszy przed Nim na kolana, pytał Go: „Nauczycielu dobry,
co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?” Jezus mu rzekł: „Czemu nazywasz Mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko
sam Bóg. Znasz przykazania: «Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie oszukuj, czcij swego ojca
i matkę»”. On Mu rzekł: „Nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegałem od mojej młodości”. Wtedy Jezus spojrzał
z miłością na niego i rzekł mu: „Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb
w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną”. Lecz on spochmurniał na te słowa i odszedł zasmucony, miał bowiem wiele
posiadłości. Wówczas Jezus spojrzał wokoło i rzekł do swoich uczniów: „Jak trudno jest bogatym wejść do królestwa
Bożego”. Uczniowie zdumieli się na Jego słowa, lecz Jezus powtórnie rzekł im: „Dzieci, jakże trudno wejść do królestwa
Bożego tym, którzy w dostatkach pokładają ufność. Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne niż bogatemu wejść
do królestwa Bożego”. A oni tym bardziej się dziwili i mówili między sobą: „Któż więc może się zbawić?” Jezus spojrzał na
nich i rzekł: „U ludzi to niemożliwe, ale nie u Boga; bo u Boga wszystko jest możliwe”. Wtedy Piotr zaczął mówić do Niego:
„Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą”. Jezus odpowiedział: „Zaprawdę powiadam wam: Nikt nie opuszcza
domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci i pól z powodu Mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz,
w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól wśród prześladowań, a życia wiecznego w czasie przyszłym”.
Kiedy dostaję coś od innych – uwagę, zainteresowanie, troskę, uśmiech, pomoc - widzę jasno, czy to jest naturalny dar serca, czy jest
wymuszone poczuciem obowiązku. Zupełnie inaczej odbieram jedno i drugie, inaczej zapamiętuję, inne budzą się we mnie odczucia.
Czy kiedy daję od siebie, daję tylko tyle, ile wymaga zwyczaj, przyjęte w danej sytuacji normy, czy też ludzie, których spotykam, nie mają
wątpliwości, że dostrzegam ich potrzeby, że są dla mnie ważni, że mi na nich zależy?
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INTENCJE MSZALNE
Poniedziałek - 15.10.2018 – św. Teresy od Jezusa
7:00 + Wacław Ciaranek
18:00 + Stanisława i Adolf Ryndak
Wtorek – 16.10.2018 – św. Jadwigi Śląskiej
18:00 + Stefania i Franciszek Bubak
Środa – 17.10.2018 – św. Ignacego Antiocheńskiego
18:00 + Danuta Kubica i Olga Koch
+ Eugeniusz i Waleria Górka, Anna i Marian Warszawscy,
Zoﬁa Kopeć
20:00 + Helena i Stefan Dymek
+ Zoﬁa Obrusik
+ Józef Dyląg
Czwartek – 18.10.2018 – św. Łukasza Ewangelisty
18:00 + Maria i Stanisław Szatanek
Piątek – 19.10.2018
7:00 + Bronisław, Marianna i Władysław Harmala
+ Wincenty i Kunegunda Chwastek oraz za zmarłych
18:00
z tych rodzin
Sobota – 20.10.2018 – św. Jana Kantego
7:00 + Zoﬁa i Andrzej Bednarczyk
18:00 + Andrzej Wróbel
Niedziela – 21.10.2018
Dziękczynna z prośbą o zdrowie, błogosławieństwo Boże,
7:00 potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej dla Waldemara i Olgi
Kopeć w 20. rocznicę ślubu
9:00 + Bolesław i Anna Tryjańscy, Stanisław Nowak
10:30 + Bogdan i Tadeusz Kmiecik
12:00 + Jan Kośnik
18:00 + Natalia Mroczek
Z naszej wspólnoty paraﬁalnej odeszła

śp. Zoﬁa Obrusik
Wieczne odpoczywanie racz Jej dać Panie...

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XXVIII Niedziela zwykła – 14.10.2018
We wtorek, 16 października, przypada 40. Rocznica wyboru kard.
Karola Wojtyły – Jana Pawła II na Stolicę Piotrową.
Spotkanie Rady Duszpasterskiej i Rady Ekonomicznej w przyszłą
niedzielę (21.10) po Mszy św. o godz. 18:00.
Spotkanie w sobotę (20.10) w salce na plebanii: kandydatów na
ministrantów o godz. 10:00 i lektorów o godz. 11:00.
Spotkanie uczniów kl. VII w ramach przygotowania do sakramentu
bierzmowania będzie w sobotę (20.10) o godz. 17:15 w salce na
plebanii.
Spotkanie kandydatów do bierzmowania z kl. VIII i III gimnazjum
– grupa dziewcząt w sobotę (20.10) o godz. 16:30 w salce na plebanii.
Pełna treść ogłoszeń na stronie www.paraﬁamichalowice.pl.
Z naszej wspólnoty paraﬁalnej odszedł

śp. Józef Dyląg
Wieczne odpoczywanie racz Mu dać Panie...
Z naszej wspólnoty paraﬁalnej odeszła

śp. Adelajda Grudnik
Wieczne odpoczywanie 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

