
grudnia 1925 r. siostrze Łucji ukazali się w celi domu zakonnego 
Najświętsza Maryja Panna i Dzieciątko Jezus opierające się na 
świetlistej chmurze. Dzieciątko położyło swą dłoń na ramieniu 
Łucji, a Maryja pokazała jej w drugiej dłoni Serce otoczone 
cierniami. Dzieciątko napomniało wizjonerkę tymi słowami:  
„Zlituj się nad Sercem twej Najświętszej Matki okolonym cierniami, 
które niewdzięczni ludzie wbijają w każdej chwili, a nie ma nikogo,  
kto by przez akt zadośćuczynienia te ciernie powyjmował.”
Maryja dodała: „Córko moja, spójrz na Serce moje 
otoczone cierniami, które niewdzięczni ludzie przez 
bluźnierstwa i niewdzięczność w każdej chwili 
wbijają. Przynajmniej ty pociesz mnie i prze-
każ, że tym wszystkim, którzy w ciągu pię-
ciu miesięcy, w pierwsze soboty, wyspowia-
dają się, przyjmą Komunię świętą, odmówią  
różaniec i będą mi towarzyszyć przez kwadrans, 
rozważając 15 tajemnic różańcowych, w intencji 
zadośćuczynienia Mnie, w godzinę śmierci obie-
cuję przyjść z pomocą, ze wszystkimi łaskami 
potrzebnymi do zbawienia.

Źródła: www.sekretariatfatimski.pl  |  www.pch24.pl

Święty Błażej - patron od chorób gardła, 
zębów i krwotoków

Według tradycji św. Błażej przyszedł na świat w Cezarei Kapadockiej 
(dzisiejsza Turcja). Początkowo pracował jako lekarz. Zrezygnował 
ze swojego zawodu i udał się na pustynię, aby tam być bliżej Boga 
poprzez modlitwę i umartwienia. Po śmierci biskupa Sebasty 
w Armenii (dziś - Sivas w Turcji) miejscowe duchowieństwo i wierni 
wybrali go na swojego pasterza. W tym czasie na Wschodzie panował 
cesarz Liciniusz (306-323), krwawo prześladujący chrześcijan. Biskup 
Błażej schronił się wówczas do jednej z pieczar górskich i stamtąd 
nadal kierował swoją diecezją. W skutek donosu został jednak 
aresztowany i uwięziony. W więzieniu odważnie umacniał w wierze 
swoich wiernych oraz uzdrowił syna pewnej kobiety, któremu ość 
przebiła gardło i groziło to uduszeniem. Pomimo gróźb stosowanych 
wobec uwięzionego, wykazywał on niezłomną wiarę. Poddano go 
więc okrutnym torturom i w końcu ścięto mieczem (IV wiek). 
W dzień św. Błażeja święci się owoce, zwłaszcza jabłka, które podaje się 
później, stosownie do potrzeb, chorym uskarżającym się na bóle gardła.

Źródła:  |  https://www.przewodnik-katolicki.pl  |  https://opoka.org.pl
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Nabożeństwo Pierwszych Sobót miesiąca  
w naszym Kościele

Nabożeństwo w naszej parafii będzie odprawiane począwszy od pierwszej 
soboty marca 2019 r. Informacje szczegółowe będą zamieszczone 
w kolejnych lutowych numerach biuletynu „Tydzień z Maryją”.

13.07.1917 r. w Cova da Iria Matka Boża przekazała Łucji, że Pan 
Jezus chce posłużyć się nią, aby ludzie poznali i pokochali Matkę 
Bożą. Objawienie to nazywamy także WIELKĄ OBIETNICĄ 
NIEPOKALANEGO SERCA MARYI. Matka Boża przyrzekła 
tym, którzy podejmą zadośćuczynienie w pierwsze soboty, że 
będzie obecna w godzinie ich śmierci „wraz ze wszystkimi łaskami 
potrzebnymi do zbawienia”. Orędzie fatimskie nie kończy się 
wraz z cyklem objawień w Cova da Iria, w roku 1917. Dnia 10 

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza (Łk 4, 21-30)
Kiedy Jezus przyszedł do Nazaretu, przemówił do ludu w synagodze: «Dziś spełniły się te słowa Pisma, które słyszeliście”. 
A wszyscy przyświadczali Mu i dziwili się pełnym łaski słowom, które płynęły z ust Jego. I mówili: „Czy nie jest to syn Józefa?” 
Wtedy rzekł do nich: „Z pewnością powiecie Mi to przysłowie: Lekarzu, ulecz samego siebie; dokonajże i tu, w swojej ojczyźnie, 
tego, co wydarzyło się, jak słyszeliśmy, w Kafarnaum”.
I dodał: „Zaprawdę, powiadam wam: Żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. Naprawdę, mówię wam: Wiele 
wdów było w Izraelu za czasów Eliasza, kiedy niebo pozostawało zamknięte przez trzy lata i sześć miesięcy, tak że wielki głód 
panował w całym kraju; a Eliasz do żadnej z nich nie został posłany, tylko do owej wdowy w Sarepcie Sydońskiej. I wielu 
trędowatych było w Izraelu za proroka Elizeusza, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Syryjczyk Naaman”.
Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem. Porwawszy się z miejsc, wyrzucili Go z miasta i wyprowadzili aż na 
urwisko góry, na której zbudowane było ich miasto, aby Go strącić. On jednak, przeszedłszy pośród nich, oddalił się.

Może masz tak, że łatwiej ci przychodzą sukcesy poza domem niż w domu. W pracy budzisz podziw jako świetny fachowiec, w okolicy wdzięczność 
jako pomocny sąsiad. Za to w domu wywołujesz raczej złość czy, w najlepszym przypadku, niewiarę że jesteś w stanie coś dobrego zrobić.  
Wszyscy zdążyli cię już poznać. „Czyż nie jest to syn Józefa?” Czyż to nie jest moje dziecko, które samo nie siądzie do odrabiania lekcji, czyż 
to nie jest mój mąż, który..., czyż to nie jest moja żona, która...? Pomyśl przez chwilę, co mógłbyś w swoim zachowaniu czy przyzwyczajeniach 
zmienić, żeby być lepszym ojcem, matką, dzieckiem, mężem czy żoną. 

Co nieco o Niedzieli – Dniu Pańskim
Niedziela – to najstarszy dzień świąteczny chrześcijan obchodzony 
na pamiątkę Zmartwychwstania Chrystusa. Kościół wspomina w nim 
pierwszy dzień istnienia świata, a także ostatni dzień, w którym 
Chrystus przyjdzie w chwale i uczyni wszystko nowe. Niedziela 
przypomina także spotkanie Pana Jezusa ze swoimi uczniami, które 
miało miejsce po Zmartwychwstaniu, również w niedzielę miało 
miejsce zesłanie Ducha Świętego.
W języku polskim termin niedziela (od: nie działać) nawiązuje 
do wymogu powstrzymywania się od pracy w dniu, w którym 
zmartwychwstał Pan Jezus.
Obecnie przykazanie kościelne mówi o tym, że trzeba: „W niedzielę 
i święta nakazane uczestniczyć we Mszy św. i powstrzymać się od prac 
koniecznych”. Aktualnie Kodeks prawa kanonicznego wyjaśnia, że 
„nakazowi uczestniczenia we Mszy św. czyni zadość ten, kto bierze 
w niej udział, gdziekolwiek jest odprawiana w obrządku katolickim, 
bądź w dzień świąteczny, bądź też wieczorem dnia poprzedzającego” 
(kan.1248).

Źródło:Rytuał rodzinny. Wyd. Duszpasterstwa Rolników, Włocławek 2010.
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Kancelaria czynna we wtorki i piątki po wieczornej Mszy św. za wyjątkiem świąt i 1. Piątku miesiąca.

INTENCJE MSZALNE
Poniedziałek – 04.02.2019

7:00 +  Za śp. Jerzego Tarko

18:00 Dziękczynna w 18. rocznicę urodzin Pauliny z prośbą  
o zdrowie, błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski

Wtorek – 05.02.2019 – św. Agaty
18:00 +  Za śp. Stanisławę Stasik i męża Janusza

Środa – 06.02.2019
7:00 +  Za śp. Domicelę Pawlik

20:00

Dziękczynna w 60. rocznicę urodzin Małgorzaty  
z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę Matki 
Najświętszej dla całej rodziny

O błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski i opiekę Matki 
Bożej dla Miłosza, Ziemowita i Mieszka

O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Haliny

+  Za śp. Jadwigę Zasada w rocznicę śmierci i Annę Zasada

+  Za śp. Marię, Marcina, Władysława, Stefana Zasada  
i zmarłych z rodziny

+  Za śp. Wojciecha i Apolonię Bubka oraz córek:  
Zofii i Marii

Czwartek – 07.02.2019
7:00 +  Za śp. Andrzeja Kuklę
18:00 +  Za śp. Ks. Dariusza Strzelczyk i Mieczysława Strzelczyk

Piątek – 08.02.2019
7:00 +  Za śp. Eugeniusza Nogieć

18:00 +  Za śp. Piotra i Stanisławę Zębala,  
Kazimierza i Pelagię Zębala

Sobota – 09.02.2019
7:00 +  Za śp. Tadeusza Płatek
18:00 +  Za śp. Stanisława Boczkowskiego w 4. rocznicę śmierci

Niedziela – 10.02.2019 – św. Scholastyki
7:00 +  Za śp. Joannę Turkiewicz w 3. rocznicę śmierci

9:00 +  Za śp. Władysławę i Zdzisława Herian, Ryszarda 
Michulec w 1.rocznicę śmierci

10:30 +  Za śp. Stanisławę, Floriana i Jerzego Kupidło
12:00 W intencji wszystkich parafian
18:00 +  Za śp. Tadeusza Sochę

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
NA IV NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ – 3.02.2019

•  Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP śpiewane są w naszym 
kościele po Mszy św. o godz. 7:00, z wyjątkiem I niedzieli miesiąca.

•  Poświęcenie świec dla dzieci z klas III, przygotowujących się 
do I Komunii św. będzie dziś (3.02) na Mszy św. o godz. 12:00.  
Po Mszy św. spotkanie z rodzicami w kościele.

•  W przyszły poniedziałek 11 lutego przypada liturgiczne 
wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes. W tym 
dniu przeżywamy także XXVII Światowy Dzień Chorego. 
Zapraszamy w poniedziałek (11.02) na Mszę św. o godz. 18:00 
wszystkie osoby starsze, chore. W czasie Mszy św. zostanie 
udzielony sakrament namaszczenia chorych i indywidualne 
błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.

•  Spotkanie Maksistrantów w przyszłą niedzielę (10.02) na Mszy 
św. o godz. 9:00.

•  Spotkania Oazy Dzieci Bożych w każdą niedzielę po Mszy św. 
o godz. 12:00 w salce na plebanii.

•  Spotkanie lektorów w sobotę (9.02) o godz. 9:00 w salce na 
plebanii.

•  Spotkanie kandydatów na ministrantów w sobotę (9.02) o godz. 
9:45 w salce na plebanii.

Pełna treść ogłoszeń na stronie www.parafiamichalowice.pl

Czy wiesz, że…
•  Hymn o Miłości św. Pawła nazywany jest Pieśnią nad Pieśniami Nowego 

Testamentu. Powstał najprawdopodobniej ok. 51 roku w Efezie jako 
owoc podróży św. Pawła do Koryntu. 

•  Zawarty w Liście do Koryntian miał zapewne na celu pojednanie 
tamtejszych chrześcijan. Apostoł wylicza przymioty Miłości - wielkiej 
siły i bezinteresownego daru, który przezwycięża pychę i egoizm.

DO UŻYTKU  
WEWNĘTRZNEGO

Kobiety w Biblii… 

 Wdowa z Sarepty Sydońskiej 
W IX wieku przed Chr. w fenickim mieście Sarepta mieszkała 
wdowa. Głodny prorok Eliasz, poprosił ją o wodę i chleb. Wdo-
wa przez trwającą suszę miała jedynie resztki mąki i oliwy dla 
syna. Była świadoma, że grozi im śmierć głodowa. Pomimo, że 
była poganką, zaufała słowom proroka, który obiecał, że jeśli 
przyrządzi mu jedzenie z tego, co ma, to Bóg sprawi, że „dzban 
mąki nie wyczerpie się i baryłka oliwy nie opróżni się aż do dnia, 
w którym Pan spuści deszcz na ziemię”. I rzeczywiście, pomimo 
suszy, w domu wdowy nie brakowało jedzenia. Przyszło jednak 
inne nieszczęście: umarł jej syn. Zrozpaczona kobieta obwiniała 
Eliasza i Boga. Eliasz nie poddał się rozpaczy. Zwrócił się do 
Boga w modlitwie, aby wskrzesił chłopca i został wysłuchany. 
Było to niezwykłe wydarzenie. Do tej pory nie znano przypad-
ków wskrzeszenia z martwych, tym bardziej kogoś spoza narodu 
wybranego.
Zarówno postawa wdowy jak i Eliasza pokazuje nam, jak 
Bóg potrafi być hojny dla tych, którzy nie pozostawiają sobie 
żadnych zabezpieczeń, tylko ufają mu całkowicie. 

Na kartach Biblii…

Synagoga 
Synagoga, bożnica, bóżnica (z st. gr. synagoge – zgromadzenie, 
miejsce zebrań wspólnoty). Dla Żydów z czasów Chrystusa sy-
nagoga była domem, gdzie modlono się i studiowano Biblię. Jej 
początki sięgają prawdopodobnie wygnania w Babilonie (586-
536 r. przed Chr.), gdzie pozbawieni świątyni Żydzi zbierali się 
po domach w celu oddawania czci Bogu. Synagogę budowano 
na planie prostokąta, zwróconą w stronę Jerozolimy. Wewnątrz, 
w głębi, znajdowała się Arka, święta skrzynia, w której przecho-
wywano zwój Tory. W jego pobliżu paliły się wieczne lampki. 
Rada starszych wybierała przewodniczącego synagogi, który był 
odpowiedzialny za organizowanie i prowadzenie modlitwy. Sy-
nagoga miała też asystentów zajmujących się jej utrzymaniem 
i nauczaniem dzieci. Główna ceremonia odbywała się w pora-
nek szabatowy (sobotni). Składały się na nią: modlitwa, czytanie  
Prawa, czytanie z księgi Proroka, kazanie, a na zakończenie 
udzielano błogosławieństwa.

Synagoga Stara – synago-
ga znajdująca się na Kazi-
mierzu w Krakowie, przy 
ulicy Szerokiej 24. Jest 
jedną z najstarszych zacho-
wanych synagog w Polsce  
oraz jednym z najcenniej-
szych zabytków żydow-
skiej architektury sakralnej 
w Europie.


