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Słowa Ewangelii według świętego Marka (Mk 10,35-45) 

Jakub i Jan, synowie Zebedeusza, zbliżyli się do Jezusa i rzekli: „Nauczycielu, chcemy, żebyś nam uczynił to, o co Cię 
poprosimy”. On ich zapytał: „Co chcecie, żebym wam uczynił?”. Rzekli Mu: „Użycz nam, żebyśmy w Twojej chwale 
siedzieli jeden po prawej, drugi po lewej Twej stronie”. Jezus im odparł: „Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, 
który Ja mam pić, albo przyjąć chrzest, którym Ja mam być ochrzczony?”. Odpowiedzieli Mu: „Możemy”. Lecz Jezus rzekł 
do nich: „Kielich, który Ja mam pić, pić będziecie; i chrzest, który Ja mam przyjąć, wy również przyjmiecie. Nie do Mnie 
jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej lub lewej, ale dostanie się ono tym, dla których zostało przygotowane”. 
Gdy dziesięciu to usłyszało, poczęli oburzać się na Jakuba i Jana. A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł do nich: „Wiecie, 
że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie między 
wami. Lecz kto by między wami chciał się stać wielki, niech będzie sługą waszym. A kto by chciał być pierwszym między 
wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać 
swoje życie na okup za wielu”.

Chęć zabłyśnięcia, podziwu ze strony innych nieobca była nawet Apostołom. Nie ma ludzi, którym nie groziłyby takie pokusy. Dlatego 
Jezus wszystkim wskazuje drogę konkretną i pewną: stań się sługą innych. I treści swojego życia szukaj w dawaniu, w pomaganiu, 
w praktycznej, codziennej miłości. W skupieniu na drugim człowieku - nie na sobie.

UWAGA:
W przyszłą niedzielę (28 października)
zmiana czasu z letniego na zimowy!

Modlitwa do św. Jana Pawła II

Święty Janie Pawle II,
który odznaczyłeś się
wielką miłością Boga i ludzi,
ufny w moc Twojego wstawiennictwa 
proszę Cię:
Bądź przed tronem bogatego w miłość
i miłosierdzie Ojca Niebieskiego
moim orędownikiem w sprawie,
którą Ci przedkładam.

Uproś mi także dar umocnienia
mej wiary, nadziei i miłości,
abym za Twoim przykładem
codziennie wzrastał w świętości
i nie schodził z dróg, jakie ukazał nam 
nasz Pan, Zbawca i Nauczyciel,
Jezus Chrystus,
prawdziwy Bóg i Człowiek. Amen. 

Święty Janie Pawle II - Wstawiaj 
się za nami. 

W 1927 roku – wkrótce po tym, jak amerykański lotnik Charles Lindbergh samotnie przeleciał nad 
Atlantykiem – zapytano małego Karola Wojtyłę:
–  Kim chciałbyś zostać?
–  Będę lotnikiem! – odpowiedział chłopiec.
–  A dlaczego nie księdzem?
– Bo Polak może być drugim Lindbergiem, ale nie może zostać papieżem.

Podczas pierwszej wizyty w USA Papież spotkał się z rodziną prezydenta Jimmy'ego Cartera. 
Pięcioletnia wówczas wnuczka prezydenta, mając kłopoty z wygłoszeniem powitania, powtarzała 
w kółko:

– Jego Świątobliwość, Jego Świątobliwość.
Papież, chcąc wybawić dziewczynkę z kłopotów, wziął ją w ramiona i powiedział: – Mów mi 

wujaszku.

Podczas pierwszej pielgrzymki do Niemiec zebranym na mszy tak spodobały się cytowane przez 
Papieża słowa św. Pawła, że przerwali mu i zaczęli bić brawo. Kiedy Jan Paweł II znów doszedł do 
głosu, przerywając przygotowaną mowę, stwierdził: „Dziękuję w imieniu świętego Pawła”.

W ostatnim dniu pielgrzymki do Polski w 1983 roku podczas pożegnania na lotnisku generał 
Jaruzelski poskarżył się Papieżowi, że ten w swych homiliach niezwykle surowo potraktował reżim 
komunistyczny.

– Ja jedynie przytaczałem artykuły waszej własnej konstytucji – odparł łagodnie Papież.

Kiedyś jedna z sióstr – kucharek podobno westchnęła podczas posiłku „Ileż ja mam kłopotu 
z Waszą Świątobliwością”. Odpowiedź Papieża brzmiała: – „Siostro, a ile kłopotów mam ja z moją 
świątobliwością.

Wypowiedź jednego człowieka z gwardii watykańskiej: „Ilekroć Papież przechodził obok nas a my 
staliśmy wyprostowani jak struny, i z poważną miną, zawsze to pociągał nas za guziki albo za troczki 
żeby nas rozśmieszyć… zawsze Mu się udawało.”

Anegdoty z życia 
św. Jana Pawła II

O św. Janie Pawle II nie od dziś 
wiadomo, że miał doskonałą zdolność 
kontaktu z drugim człowiekiem. Nawet 
żartując, najczęściej z samego siebie, 
po t rafi ł  wskazywać  nam to ,  co 
w  ż y c i u  j e s t  n a j w a ż n i e j s z e . 
Niespotykanego poczucia humoru nie 
stracił po święceniach kapłańskich, 
s a k r z e  b i s k u p i e j ,  n o m i n a c j i 
kardynalskiej, a także po wyborze na 
papieża. Poniżej przytaczamy kilka 
znanych anegdot.

HABEMUS PAPAM - pamiętamy ten dzień sprzed 40 lat...
Poniedziałek 16 października 1978 r. godz. 18:18. Biały dym nad Kaplicą Sykstyńską zwiastuje 

nowego 264 papieża. W ósmym głosowaniu znaczną przewagą głosów wybrany zostaje Karol 
Wojtyła. To pierwszy papież nie Włoch od 1523 roku. W Polsce powszechny entuzjazm. O godz. 
21:00 dzwon Zygmunta, a za nim dzwony wszystkich kościołów obwieszczają radosną wieść. Ulice, 
rynki wypełniają się po brzegi. Kapłani odprawiają dziękczynne Msze święte.

22 października na uroczystą Mszę Świętą inaugurującą pontyfikat przybywają setki tysięcy osób 
z całego świata. 125 purpuratów, członków Kolegium Kardynalskiego składa nowemu papieżowi 
przysięgę wierności i posłuszeństwa.

Tak rozpoczął się trwający prawie 27 lat 
Pontyfikat Człowieka, który swe życie zawierzył 
Matce Bożej, który promieniował szacunkiem 
i życzliwością, który bronił najsłabszych 
i poszkodowanych, którego świat nie zapomni.



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 
XXIX Niedziela zwykła – 21.10.2018

Dzisiejsza niedziela w całym kościele poświęcona jest sprawie 
misji. Rozpoczyna się Tydzień Misyjny pod hasłem „Pełni Ducha 
i Posłani”. Modlimy się w intencji misji i misjonarzy zakonnych 
i świeckich. Prosimy Pana Boga, aby mogli oni skutecznie wypełniać 
swoje powołanie i nieść Ewangelię ludom i narodom, które wiarę 
zagubiły albo dotąd Pana Boga nie poznały. To stosowny czas, abyśmy 
przypomnieli sobie, że do istoty życia Kościoła należy powołanie 
misyjne. Każdy chrześcijanin na mocy sakramentu chrztu powołany 
jest do bezpośredniego zaangażowania się na rzecz głoszenia 
Ewangelii, a tym samym przyczynia się do tego, aby społeczeństwo 
coraz bardziej kierowało się nauką głoszoną przez Jezusa Chrystusa. 
Zapraszamy do modlitwy różańcowej w tych intencjach w naszym 
kościele codziennie po Mszy św. o godz. 18:00.

Zbliża się miesiąc listopad, a z nim nasza szczególna pamięć 
modlitewna za zmarłych. Wypominki roczne, półroczne, jednorazowe 
i na Mszę św. Listopadową za zmarłych można już składać po każdej 
Mszy św. w zakrystii. Wypominki roczne i półroczne będą 
odczytywane w niedzielę przed Mszą św. o godz. 7:00, 9:00, 10:30
i 18:00. Wypominki jednorazowe będą odczytywane na cmentarzu 
w Uroczystość Wszystkich Świętych i w kościele na Mszach św. 
w Dzień Zaduszny i od 2.11 do 8.11 na różańcu po Mszy św. 
wieczornej. Msza św. Listopadowa za zmarłych w każdy piątek 
listopada o godz. 18:00. 

Nie zapominajmy o uporządkowaniu grobów na cmentarzu.

Pełna treść ogłoszeń na stronie .www.parafiamichalowice.pl

Do użytku
wewnętrznego

Z naszej wspólnoty parafialnej odeszła

śp. Ewa Socha

Wieczne odpoczywanie racz Jej dać Panie...

Z naszej wspólnoty parafialnej odszedł

śp. Stanisław Bubka

Wieczne odpoczywanie racz Mu dać Panie...

INTENCJE MSZALNE 
 

Poniedziałek - 22.10.2018 – św. Jana Pawła II, papieża 

 18:00 
+ Zdzisław Sobolewski w 8. rocznicę śmierci, Stefania  
 i Władysław Sieńko 

Wtorek – 23.10.2018 
 18:00 + Jadwiga Zasada i Anna Zasada 
Środa – 24.10.2018  
 18:00 + Jerzy i Waleria Nogieć 

 20:00 

Dziękczynna z prośbą o zdrowie błogosławieństwo Boże 
 i opiekę Matki Bożej dla Haliny i Józefa Dymek  
 w 40. rocznicę ślubu 
O zdrowie i potrzebne łaski dla Haliny 
+ Józef Dyląg 
+ Krystyna Kapecka 
+ Marian Szwaja 
+ Tadeusz i Stanisław Krokosz, Leokadia i Władysław 
 Glaz i zmarli z rodziny 
+ Zofia Obrusik 

Czwartek – 25.10.2018  
 18:00 Dziękczynna - urodzinowa 
Piątek – 26.10.2018  
 7:00 + Lesław Dyląg 

 18:00 
+ Mieczysław Stopiński, Józef Nowak i zmarli z rodziny 
 Stopińskich 

Sobota – 27.10.2018  
 7:00 + Józef Chamielec 
 18:00 + Jan Dyląg w 30. rocznicę śmierci, Stefania Dyląg 
Niedziela – 28.10.2018 – św. apostołów Szymona i Judy Tadeusza 
 7:00 + Teofila i Tadeusz, Ryszard, Lesław, Małgorzata Dyląg 

 9:00 
Dziękczynna z prośbą o zdrowie, błogosławieństwo Boże, 
potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej dla Stanisławy i Marka 
Bochenek w 35. rocznicę ślubu 

 10:30 + Helena i Michał Miś, siostra Urszula Hałat 

 12:00 
Dziękczynna w rocznicę urodzin Teresy z prośbą o zdrowie, 
błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej 

 18:00 + Tadeusz Socha 

 

Szaty liturgiczne. Część 1 - stuła
Podczas uroczystego rozpoczęcia parafialnych misji świętych 

byliśmy świadkami przekazania przez proboszcza stuły 
misjonarzom głoszącym nauki. Warto wiedzieć: Co to jest stuła? 
Jakie ma znaczenie?  Od czego zależy jej kolor?

Stuła to rodzaj szarfy zawieszanej 
przez kapłana lub diakona. Historycy 
dopatrują się jej podobieństwa do 
efodu, czyli szaty arcykapłanów 
w starożytnym Izraelu, a także 
sugerują pochodzenie od atrybutu 
władzy sądowniczej  urzędnika 
c e s a r s k i e g o .  P i e r w s i  b i s k u p i 
chrześcijańscy zaczęli używać stuły 
w IV wieku w Hiszpanii i Galii. Stuła

jest szatą liturgiczną używaną w wielu kościołach chrześcijańskich. 
Nazwa pochodzi od łacińskiego słowa stola, czyli długa szata. Stuła 
kapłana ma kilka znaczeń. Oznacza belkę krzyża niesioną przez Jezusa 
Chrystusa. Przedstawia słodkie jarzmo Pańskie, symbolizujące 
obowiązki kapłana przyjęte podczas święceń. Stuła, według 
liturgistów, ma wyrażać cierpliwość, wytrwałość, roztropność
i wstrzemięźliwość. W odniesieniu do Męki Pańskiej stuła to także 
sznur, którym Chrystus był przywiązany do krzyża.

Kapłan zakłada stułę na oba ramiona. Jeśli stuła zakładana jest pod 
ornat, to może ona być skrzyżowana na piersiach i przewiązana 
cingulum (rodzaj grubego sznura z frędzlami). Diakoni przepasują się 
stułą ukośnie, z lewego ramienia na prawą stronę. 

Kolor stuły zależy od określonego w kalendarzu liturgicznym 
koloru szat liturgicznych dla danego dnia albo od sprawowanego 
obrzędu, na przykład podczas Spowiedzi Świętej używana jest stuła 
w kolorze fioletowym.

Źródła: liturgia.pl, nowyruchliturgiczny.pl

Cud różańcowy w Nagasaki
Podobnie jak w Hiroszimie, jedynym ocalałym budynkiem, po 

zrzuceniu bomby atomowej, był usytuowany w pogańskiej dzielnicy 
Hongochi na zboczu gór Hikosan, klasztor Franciszkanów założony 
przez ojca Maksymiliana Kolbego w 1930 roku. Klasztor ten nazwano 
Mugenzai no Sono, czyli Ogród Niepokalanej. Już wcześniej Kolbe 
zakazał wznoszenia klasztoru w centrum innej, znajdującej się na 
przedmieściach Nagasaki, chrześcijańskiej dzielnicy Urakami, gdyż 
jak powiedział: „wkrótce spadnie tu ognista kula i wszystko zniszczy”. 
I rzeczywiście 9 sierpnia 1945 roku w to miejsce Amerykanie zrzucili 
bombę. Dzielnica została unicestwiona, natomiast klasztor, zwany 
Japońskim Niepokalanowem, stracił tylko szyby w oknach. Zbocze 
góry ochroniło go przed niszczycielskim podmuchem. 

Powyższe wydarzenie przekonało jezuitów z Hiroszimy, że: 
„przeżyliśmy, ponieważ żyliśmy przesłaniem fatimskim. Żyliśmy 
i codziennie głośno odmawialiśmy różaniec w naszym domu”.

Źródło: A. Polewska, Cuda różańcowe, Kraków 2017.
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