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Słowa Ewangelii według świętego Marka (Mk 12,41-44) 

Jezus usiadł naprzeciw skarbony i przypatrywał się, jak tłum wrzucał drobne pieniądze do skarbony. Wielu bogatych 
wrzucało wiele. Przyszła też jedna uboga wdowa i wrzuciła dwa pieniążki, czyli jeden grosz. Wtedy przywołał swoich 
uczniów i rzekł do nich: „Zaprawdę powiadam wam: Ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze wszystkich, którzy kładli do 
skarbony. Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co im zbywało; ona zaś ze swego niedostatku wrzuciła wszystko, co miała, 
całe swe utrzymanie”.

Mogę patrzeć na te same sytuacje i widzieć zupełnie coś innego. Zależy, czy patrzę powierzchownie czy głębiej, zależy na co jestem 
wyczulony. Świadomie bądź nie, mogę zniekształcać to, co widzę. Kiedy ktoś coś dla mnie robi, mogę to odebrać jako oczywistość. Trudno 
wtedy dostrzec, ile go to kosztowało. Może spodziewałem się więcej i wtedy mam pretensje czy żal. Może jedna gorsza sytuacja przesłania mi 
wszystkie dobre. Wyczul się na dobro wokół siebie i zauważ ile inni dla ciebie robią.

MODLITWA ZA OJCZYZNĘ PRZEZ 
PRZYCZYNĘ ŚW. ANDRZEJA BOBOLI

Boże, któryś zapomnianą do niedawna Polskę 
wskrzesił cudem wszechmocy Twojej, racz za 
przyczyną sługi Twojego Św. Andrzeja Boboli 
dopełnić miłosierdzia nad naszą Ojczyzną i odwrócić 
grożące jej niebezpieczeństwa. 
Niech za łaską Twoją stanie się narzędziem Twojej czci 
i  chwały.  Natchni j  mądrością  je j  rządców 
i przedstawicieli, karnością i męstwem jej obrońców, 
zgodą i sumiennością w wypełnianiu obowiązków jej 
obywateli. 
Daj jej kapłanów pełnych ducha Bożego i żarliwych 
o dusz zbawienie. Wzmocnij w niej ducha wiary 
i czystości obyczajów. Wytęp wszelką stanową zazdrość 
i zawiść, wszelką osobistą czy zbiorową pychę, 
samolubstwo i chciwość tuczącą się kosztem dobra 
publicznego. 
Niech rodzice i nauczyciele w bojaźni Bożej 
wychowują młodzież, zaprawiając ją do posłuszeństwa 
i pracy, a chroniąc od zepsucia. 
Niech ogarnia wszystkich duch poświęcenia się 
i ofiarności względem Kościoła i Ojczyzny, duch 
wzajemnej życzliwości i przebaczenia. Jak jeden Bóg, 
tak jedna wiara, nadzieja i miłość niech krzepi nasze 
serca! Amen.

Historia pieśni „Boże coś Polskę ...”

„Boże coś Polskę” to katolicka pieśń patriotyczna, która po odzyskaniu 
przez Polskę niepodległości w 1918 roku konkurowała z Mazurkiem 
Dąbrowskiego o uznanie za hymn państwowy.

Autorem słów jest Alojzy Feliński (1771-1820), poeta i dramatopisarz, 
jeden z najwybitniejszych przedstawicieli klasycyzmu w literaturze 
polskiej, uczestnik powstania i sekretarz Tadeusza Kościuszki. Napisał 
„Pieśń	narodową	za	pomyślność	Króla” w 1816 r., na rocznicę ogłoszenia 
Królestwa Polskiego, jako hołd dla cara Aleksandra I. Refren brzmiał „Przed	
Twe	oblicze	zanosim	błaganie,	naszego	króla	zachowaj	nam	Panie”.

Już w następnym roku, w niepopularnej w społeczeństwie polskim 
pieśni hołdującej zaborcy, zmieniono refren, który odtąd śpiewano: Naszą	
ojczyznę	 racz	nam	wrócić,	Panie. Do początkowych dwóch zwrotek dwie 
kolejne, zatytułowane „Hymn	do	Boga	o	zachowanie	wolności”	dodał Antoni 
Gorecki. Anonimowi autorzy dodawali później kolejne zwrotki tak, że 
w 1860 roku było ich aż 11.

Autorem pierwszej wersji muzyki był Jan Nepomucen Kraszewski, ale 
wkrótce została ona zastąpiona melodią polskiego hejnału maryjnego 
z XVIII wieku „Bądź	pozdrowiona	Panienko	Maryjo” (na tę samą melodię 
śpiewa się również inną pieśń maryjną „Serdeczna	Matko”.

W 1862 roku w zaborze rosyjskim pieśń została zakazana. Już rok 
później towarzyszyła powstańcom i stąd nazwano ją „Marsylianką	
1863	roku”.

W drugiej połowie XIX wieku i na początku XX wieku hymn był znany 
i śpiewany w wielu językach, głównie jako pieśń religijna, a wśród narodów 
słowiańskich jako pieśń patriotyczna. Z�ydzi uznali ją za Modlitwę Izraelitów 
na Nowy Rok 5622 (czyli 1861), ze słowami „Boże,	 coś	 wielki	 Izraela	
naród	...”.

Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku, pieśń dzięki swojej 
patriotycznej tradycji i ze względu na podniosły charakter hymniczny, stała 
się jedną z kandydatek do miana hymnu państwowego. W refrenie zaczęto 
śpiewać „Ojczyznę	wolną	pobłogosław	Panie”, natomiast na S� ląsku śpiewano 
ją jako śląski hymn narodowy z refrenem „Spod	jarzma	Niemców	wybawże	
nas	Panie”. W latach PRL-u używano w pieśni zwrotu „Ojczyznę	wolną	racz	
nam	wrócić	Panie”.                                                Z� ródło: Katolicka	Agencja	Informacyjna

www.swietokrzyskie.pro

Polska	jest	matką	szczególną.	Niełatwe	są	jej	dzieje,	zwłaszcza	na	przestrzeni	ostatnich	
stuleci.	Jest	matką,	która	wiele	przecierpiała	i	wciąż	na	nowo	cierpi.	Dlatego	też	ma	prawo	
do	miłości	szczególnej.

(Przemówienie Jana Pawła II na Okęciu, 1983 r.)

Każdy	z	was,	młodzi	przyjaciele,	znajduje	 też	w	życiu	 jakieś	swoje	Westerplatte.	 Jakiś	
wymiar	zadań,	które	musi	podjąć	i	wypełnić.	Jakąś	słuszną	sprawę,	o	którą	nie	można	nie	
walczyć.	 Jakiś	 obowiązek,	 powinność,	 od	 której	 nie	 można	 się	 uchylić.	 Nie	 można	
zdezerterować.

(Spotkanie Jana Pawła II z młodzieżą, Gdańsk, 1987 r.)

Wolności	nie	można	tylko	posiadać,	ale	trzeba	ją	stale	zdobywać,	tworzyć.	Może	ona	być	użyta	dobrze	lub	
źle,	 na	 służbę	 dobra	 prawdziwego	 lub	
pozornego.

(Audiencja Jana Pawła II
 dla wiernych z Białorusi, 1998 r.)
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Do użytku
wewnętrznego

Święty Marcin - wspomnienie 11 listopada
Święty Marcin urodził się około 316 roku w Panonii (dzisiejsze 

Węgry) jako syn trybuna rzymskiego. W piętnastym roku życia został 
rzymskim legionistą. Gdy miał 22 lata przebywał razem z wojskiem w 
Galii. Tam miało miejsce pewne wydarzenie, które przesądziło o jego 
dalszym życiu. Pewnego chłodnego dnia Marcin spotkał żebraka 
proszącego o pomoc. Widząc liche odzienie tego człowieka, mieczem 
podzielił swój żołnierski płaszcz i oddał jedną część biedakowi. 
W nocy we śnie pojawił mu się Chrystus mówiący do aniołów: 
„Patrzcie, jak mnie Marcin przyodział”. Po tym wydarzeniu Marcin 
wystąpił z wojska, wrócił do rodziców i nawrócił się na 
chrześcijaństwo. Wkrótce rozpoczął pustelnicze życie i założył 
pierwszy klasztor we Francji. Powstała wspólnota zakonna zajmowała 
się głównie działalnością misyjną. Marcin podróżował po całej Galii,
głosząc Ewangelię. W 371 roku 
został biskupem Tours. Zmarł 
8 listopada 397 roku w Candes 
podczas jednej ze swych podróży 
duszpasterskich. Był pierwszym 
wyznawcą – nie męczennikiem, 
k t ó r e m u  o d d a w a n o  c z e ś ć 
w Kościele zachodnim. 

Święty Marcin jest patronem 
Poznania, w którym z okazji 
odpustu odbywa się pochód św. 
Marcina, a wszyscy zajadają się 
pysznymi rogalami. Jest także 
patronem między innymi: dzieci, 
hotelarzy, jeźdźców, kowali, 
krawców, młynarzy,  tkaczy, 
p o d r ó ż n i k ó w ,  w i ę ź n i ó w , 
właścicieli winnic, żebraków
i żołnierzy.

Źródło: www.brewiarz.pl

INTENCJE MSZALNE 
 

Poniedziałek - 12.11.2018  
 18:00 + Za duszę śp. Władysława Broszkiewicza (greg. 2) 
Wtorek –  13.11.2018 –  św. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka 
  i Krystyna, pierwszych męczenników Polski 
 18:00 + Za duszę śp. Władysława Broszkiewicza (greg. 3) 
Środa – 14.11.2018  
 7:00 + Za duszę śp. Andrzeja Wójcika 

 20:00 

+ Za duszę śp. Władysława Broszkiewicza (greg. 4) 
+ Za duszę śp. Zofii Obrusik 
+ Za duszę śp. Józefa Dyląga 
+ Za duszę śp. Heleny Harmala 
+ Za duszę śp. Kazimiery Chamielec 
+ Za duszę śp. Marianny Kryus 

Czwartek – 15.11.2018 – św. Alberta Wielkiego, biskupa 
 18:00 + Za duszę śp. Władysława Broszkiewicza (greg. 5) 
Piątek – 16.11.2018 
 7:00 + Za duszę śp. Władysława Broszkiewicza (greg. 6) 

 18:00 
+ Msza Listopadowa za zmarłych 
+ Za duszę śp. Gabriela Miernik 

Sobota – 17.11.2018  – św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy 
 7:00 + Za duszę śp. Władysława Broszkiewicza (greg. 7) 

 18:00 
+ Za duszę śp. Jerzego Massalskiego w 21. rocznicę 
 śmierci 

Niedziela – 18.11.2018 – bł. Karoliny Kózkówny,  
  dziewicy i męczennicy 
 7:00 + Za duszę śp. dra Izydora Zięby w 20. rocznicę śmierci 
 9:00 + Za dusze śp. Waleriana, Pelagii, Zdzisława i Tadeusza 

 10:30 
+ Za dusze śp. Reginy Calik w 12. rocznicę śmierci  
 i zmarłych z rodziny Calików i Janasów 

 12:00 + Za duszę śp. Władysława Broszkiewicza (greg. 8) 
 18:00 + Za dusze śp. Grzegorza i Czesława Wołowczyków 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
XXXII Niedziela zwykła – 11.11.2018

Dzisiaj - świętujemy jubileusz Narodowe Święto Niepodległości 
stu lat od odzyskania niepodległości w dniu 11 listopada 1918 roku, po 
123 latach zaborów. Miłosierdziu Bożemu polecajmy wszystkich, 
którzy oddali życie za wolność naszej Ojczyzny.

Dzisiaj solidaryzujemy się także z Kościołem prześladowanym 
w różnych częściach świata. My cieszymy się wolnością religijną, 
możemy swobodnie okazywać naszą wiarę w Pana Boga 
i przywiązanie do Kościoła. Ale nie możemy zapominać, że są na 
świecie kraje i narody, gdzie chrześcijaństwo jest prześladowane.

Ojciec Święty Franciszek ustanowił XXXIII Niedzielę Zwykłą, 
która w tym roku przypada 18 listopada, II Światowym Dniem 
Ubogich. W przyszłą niedzielę (18.11) zostanie przeprowadzona 
zbiórka ofiar do puszek przed kościołem na ten cel.

Spotkanie lektorów w sobotę (17.11) o godz. 10:30 w salce na 
plebanii.

Spotkanie kandydatów na ministrantów w sobotę (17.11) o godz. 
11:15 w salce na plebanii.

Spotkanie kandydatów do bierzmowania - grupa dziewcząt z kl. III 
gimnazjum i kl. VIII szkoły podstawowej w sobotę (17.11) o godz. 
17:15 w salce na plebanii.

Pełna treść ogłoszeń na stronie .www.parafiamichalowice.pl

Szkoła w Michałowicach zamanifestowała swoją 
wdzięczność za odzyskanie niepodległości

W dniu 9 listopada 2018 roku po uroczystej akademii z okazji 
100-lecia odzyskania niepodległości, dzieci, młodzież, nauczyciele, 
dyrekcja i pracownicy Szkoły w Michałowicach wraz z Zastępcą 
Wójta Gminy Michałowice - p. Jarosławem Sadowskim - pokazali 
światu żywą �lagę Polski.

Utworzyło ją ponad 600 osób, wyrażając w ten sposób swoją 
wdzięczność poprzednim pokoleniom za waleczną postawę 
w różnych momentach dziejów, począwszy od zaborów, poprzez 
kolejne powstania i udział w I wojnie światowej, aż do odzyskania 
niepodległości w dniu 11 listopada 2018 roku.

Fot.:	Michał	Ziółkowski

Z zapisków pierwszej kroniki szkoły w Michałowicach:

„Pod okupacją austriacką w październiku 1915 r. wznowiono lekcje 
w szkole, jednak Michałowice smutny przedstawiały widok – dwory 
sąsiednie poniszczone, okolica porosła mogiłami. Wszystko 
świadczyło, że tędy przeszły okropności wielkiej wojny. Znikły 
natomiast nienawistne słupy graniczne – zawitał do szkoły polski 
język wykładowy.”

„1 września 1916 r. był dniem pamiętnym dla szkoły naszej 
zawieszono bowiem na szkołę tablicę z orłem polskim.”


