
•  Czwarte: bluźnierstwa tych, którzy starają się otwarcie zaszczepić 
w sercach dzieci obojętność, wzgardę, a nawet nienawiść do 
Niepokalanej Matki;

•  Piąte: bluźnierstwa tych, którzy urągają Jej bezpośrednio w Jej 
świętych wizerunkach. 

Warunek 2 - Komunia św. w Pierwszą Sobotę miesiąca
Po przyjęciu Komunii św. należy wzbudzić intencję wynagradzającą. 
Można odmówić taką lub inną modlitwę:
Najchwalebniejsza Dziewico, Matko Boga i Matko moja! Jednocząc 
się z Twoim Synem pragnę wynagradzać Ci za grzechy tak wielu lu-
dzi przeciw Twojemu Niepokalanemu Sercu. Mimo własnej nędzy 
i nieudolności chcę uczynić wszystko, by zadośćuczynić za te obelgi 
i bluźnierstwa. Pragnę Najświętsza Matko, Ciebie czcić i całym sercem 
kochać. Tego bowiem ode mnie Bóg oczekuje. I właśnie dlatego, że Cię 
kocham, uczynię wszystko, co tylko w mojej mocy, abyś przez wszyst-
kich była czczona i kochana. Ty zaś, najmilsza Matko, Ucieczko 
grzesznych, racz przyjąć ten akt wynagrodzenia, który Ci 
składam. Przyjmij Go również jako akt zadośćuczynienia 
za tych, którzy nie wiedzą, co mówią, w bezbożny 
sposób złorzeczą Tobie. Wyproś im u Boga nawró-
cenie, aby przez udzieloną im łaskę jeszcze bar-
dziej uwydatniła się Twoja macierzyńska dobroć, 
potęga i miłosierdzie. Niech i oni przyłączą się do tego 
hołdu i rozsławiają Twoją świętość i dobroć, głosząc, 
że jesteś błogosławioną między niewiastami, Matką 
Boga, której Niepokalane Serce nie ustaje w czułej 
miłości do każdego człowieka. Amen.
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Warunki poprawnego 
odprawienia nabożeństwa 

Pierwszych Sobót! 
Warunek 1 - Spowiedź św. (w Pierwszą 
Sobotę miesiąca lub wcześniej!)
Spowiedź można odbyć na przykład w ramach 

pierwszego piątku miesiąca, pamiętając jednak o intencji wynagra-
dzającej Niepokalanemu Sercu Maryi. Do spowiedzi (bardzo ważne) 
należy przystąpić z intencją zadośćuczynienia za zniewagi wobec 
Niepokalanego Serca Maryi. Intencję można wzbudzić podczas przy-
gotowania się do spowiedzi lub w trakcie otrzymywania rozgrzeszenia.
Przed spowiedzią można odmówić taką lub podobną modlitwę:
Boże, pragnę teraz przystąpić do świętego sakramentu pojednania, 
aby otrzymać przebaczenie za popełnione grzechy, szczególnie za te, 
którymi świadomie lub nieświadomie zadałem ból Niepokalanemu 
Sercu Maryi. Niech ta spowiedź wyjedna Twoje miłosierdzie dla 
mnie oraz dla biednych grzeszników, by Niepokalane Serce Maryi 
zatriumfowało wśród nas.
Można także podczas otrzymywania rozgrzeszenia odmówić akt żalu:
Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu, szczególnie za moje grzechy 
przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi.
Jest pięć rodzajów obelg i bluźnierstw wypowiadanych przeciwko 
Niepokalanemu Sercu Maryi i za nie należy uczynić za dość:
• Pierwsze: bluźnierstwa przeciw Niepokalanemu Poczęciu;
• Drugie: przeciwko Jej Dziewictwu;
•  Trzecie: przeciwko Bożemu Macierzyństwu, kiedy jednocześnie 

uznaje się Ją wyłącznie jako Matkę człowieka;

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza (Łk 5, 1-11)
Pewnego razu – gdy tłum cisnął się do Jezusa, aby słuchać słowa Bożego, a On stał nad jeziorem Genezaret – zobaczył dwie 
łodzie stojące przy brzegu; rybacy zaś wyszli z nich i płukali sieci. Wszedłszy do jednej łodzi, która należała do Szymona, 
poprosił go, żeby nieco odbił od brzegu. Potem usiadł i z łodzi nauczał tłumy. Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: „Wypłyń 
na głębię i zarzućcie sieci na połów!” A Szymon odpowiedział: „Mistrzu, całą noc pracowaliśmy i nic nie ułowiliśmy. Lecz 
na Twoje słowo zarzucę sieci”. Skoro to uczynili, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich zaczynały się rwać. Skinęli 
więc na współtowarzyszy w drugiej łodzi, żeby im przyszli z pomocą. Ci podpłynęli; i napełnili obie łodzie, tak że się prawie 
zanurzały. Widząc to, Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i rzekł: „Wyjdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiekiem 
grzesznym”. I jego bowiem, i wszystkich jego towarzyszy w zdumienie wprawił połów ryb, jakiego dokonali; jak również Jakuba 
i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli wspólnikami Szymona. A Jezus rzekł do Szymona: „Nie bój się, odtąd ludzi będziesz 
łowił”. I wciągnąwszy łodzie na ląd, zostawili wszystko i poszli za Nim.

Przy każdej pracy, każdym zadaniu i wyzwaniu, jakie staje przed nami w naszej codzienności, mamy do wyboru dwie drogi. Możemy polegać na 
własnych siłach i możliwościach albo na wszechmocy Boga. Możemy zrobić to sami lub powierzyć to Jemu. Przypisać zasługi sobie albo przymnożyć 
chwały Bogu, dając świadectwo o Jego pomocy. Wybór za każdym razem należy do nas. Pamiętajmy przy tym, że to z Jezusem wraca się z połowu 
z pełnymi sieciami. 

Objawienia Matki Boskiej w Lourdes
W 1858 r. w Lourdes Matka Boża ukazała się 14. letniej Bernadetcie z rodziny Soubirous. To było biedne 
i chorowite dziecko. Rodzice mogli jej ofiarować tylko wiarę. Tę „najbiedniejszą córkę” wybrała Królowa 
Niebios do przekazania ludziom orędzia.
11 lutego 1858 r. Bernadetta z siostrą i koleżanką poszły nad rzekę po drewno, w okolice groty, poniżej skały Massabielle. 
Bernadetta tak opisała zdarzenie: „…usłyszałam hałas, jakby podmuch wiatru, wtedy odwróciłam głowę w kierunku 
łąki. Widziałam, że drzewa się nie poruszały (...). Kiedy podniosłam głowę w stronę groty, ujrzałam Panią ubraną 
na biało. Trochę się wystraszyłam. Sądziłam, że to złudzenie. (…). Jeszcze raz popatrzyłam i widziałam cały czas tę 
samą Panią. Wsunęłam rękę do kieszeni i znalazłam w niej mój różaniec. Lęk, jaki odczuwałam zniknął.”. 14 lutego 
Bernadetta przyszła ponownie do groty. Uklęknęła przy grocie i zaczęła odmawiać różaniec. Po pierwszej dziesiątce 
zobaczyła tę samą Panią. Wodą święconą kropiła Ją, sądząc, że nie pochodzi od Boga. Tak napisała później: „Im 
bardziej kropiłam Ją wodą święconą, tym bardziej się uśmiechała…”.

Źródło:bezale.pl 

Źródło: www.sekretariatfatimski.pl

14 lutego, św. Walentego



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.

INTENCJE MSZALNE
Poniedziałek – 11.02.2019 – Najświętszej Maryi Panny z Lourdes
18:00 + Za śp. Helenę oraz Stanisława i Helenę

Wtorek – 12.02.2019 

18:00 O zdrowie, błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej 
dla Haliny i Henryka

Środa – 13.02.2019
7:00 +  Za śp. Tadeusza Płatka

20:00

O zdrowie, błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej 
dla Elżbiety, Marii, Izabeli i ich rodzin
O zdrowie i potrzebne łaski dla Haliny
+  Za śp. Andrzeja Kuklę
+  Za śp. Kazimierę Chamielec
+  Za śp. Krystynę Półka w 8. rocznicę śmierci,  

Grażynę Wywiał, Mariannę i Józefa Bińczyckich
+  Za śp. Marię Miska
+  Za śp. Stanisława Kaczmarskiego

Czwartek – 14.02.2019 – Świętych Cyryla i Metodego

18:00
Dziękczynna w 8. rocznicę urodzin Łucji i 4. rocznicę 
urodzin Antosi z prośbą o błogosławieństwo Boże  
i opiekę Aniołów Stróżów

Piątek – 15.02.2019 
7:00 +  Za śp. Domicelę Pawlik

18:00 +  Za śp. Janinę Warchoł w 40. rocznicę śmierci,  
Marię i Jana Warchoł

Sobota – 16.02.2019
7:00 +  Za śp. Andrzeja Kuklę

18:00 Dziękczynno-błagalna w 25. rocznicę ślubu Barbary  
i Jerzego Kolarskich

Niedziela – 17.02.2019

7:00 +  Za śp. Irenę Gołębiowską w 30. rocznicę śmierci  
i męża Pawła

9:00 +  Za śp. Leokadię Sobczyk, męża Edwarda  
i Marcina Kurowskiego

10:30 +  Za śp. Stefana Chwalik, Franciszka Kilmer, Anielę  
i Michała Fus

12:00 +  Za śp. Antoniego Pateckiego w 5. rocznicę śmierci
18:00 +  Za śp. Marię Sokołowską w 30. rocznicę śmierci

Z naszej wspólnoty parafialnej odszedł:
śp. Stanisław Kaczmarski

Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie…

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
NA V NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ – 10.02.2019

•  W poniedziałek (11.02) na Mszy św. o godz. 18:00 zostanie 
udzielony sakrament namaszczenia chorych i indywidualne 
błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.

•  Spotkanie ministrantów w sobotę (16.02) o godz. 9:00 w salce na 
plebanii.

•  Spotkanie kandydatów na ministrantów w sobotę (16.02) o godz. 
9:45 w salce na plebanii.

•  Spotkanie kandydatów do bierzmowania z klasy III Gim. i kl. 
VIII SP – grupa chłopców – w sobotę (16.02) o godz. 16:30 
w salce na plebanii. Spotkanie uczniów klasy VII SP w ramach 
przygotowania do sakramentu bierzmowania w sobotę (16.02) 
o godz. 17:15 w salce na plebanii.

Pełna treść ogłoszeń na stronie www.parafiamichalowice.pl

DO UŻYTKU  
WEWNĘTRZNEGO

Kobiety w Biblii… 
 Sara – żona Tobiasza 
Sara była córką Edny i Raguela z Ekbatany. Siedmiu mężczyzn, 
za których wychodziła za mąż, umierało w noc poślubną. Dlatego 
traktowano ją jak czarownicę opętaną przez złego ducha Asmode-
usza. Wysłuchiwała ciągłych wyzwisk i upokorzeń. Była kochana 
przez rodziców, ale siebie samą postrzegała jako mało wartościową. 
Cierpienie doprowadzało Sarę do myśli samobójczych. Powstrzy-
mywała ją jedynie troska o ojca, który musiałby znosić zniewagi 
ludzi. Żeby nie musiała odbierać sobie życia sama, poprosiła Boga 
o śmierć. Zamiast tego, Bóg wysłał anioła Rafała (hebr. Rafał „ule-
czył Bóg”), który postawił na jej drodze Tobiasza. Tobiasz, mimo 
obaw, postanowił poznać prawdziwe oblicza Sary. Zobaczył w niej 
dziewczynę rozsądną, odważną i bardzo piękną. Stworzył warun-
ki, w których między nimi mogła się narodzić prawdziwa miłość.  
Nie tylko pokazał, że nie boi się tego, jaka dziewczyna jest napraw-
dę, ale sprawił, że ona również przezwyciężyła swój strach. Bezin-
teresowna miłość i zawierzenie wspólnego życia Bogu od samego 
początku pozwoliły zbudować szczęśliwy związek.

Na kartach Biblii…
Jezioro Tyberiadzkie 

To izraelskie jezioro nazywane jest 
także Morzem Kinneretu, Jeziorem 
Galilejskim, Genezaret i w przeci-
wieństwie do Morza Martwego – 
Morzem Żywym. Woda jest w nim 
jest zdatna do picia, pełna ryb 
i bardzo czysta. Przez Genezaret 
przepływa rzeka Jordan stanowiąca 
wraz z jeziorem podstawowe źródło 

wody dla Izraela. System rurociągów transportuje wodę z północy 
kraju na południe z Jeziora Tyberiadzkiego aż na pustynię Negew. 
Choć jezioro stanowiło w czasach Jezusa naturalną granicę po-
między terytoriami żydowskimi a pogańskimi, teksty Ewangelii 
poświadczają przenikanie się wpływów obydwu światów. Błękit-
ne fale były świadkami cudów Jezusa: tu Pan uciszył burzę i tu 
chodził po wodzie, tu dokonał się cudowny połów ryb i tu Piotr 
wyłowił rybę, z której pyszczka wyjął dwudrachmę na opłacenie 
podatku. Na brzegach jeziora Jezus powoływał uczniów i karmił 
głodujące tłumy. Tu wreszcie, na pobliskiej górze, wygłosił bło-
gosławieństwa. W „Talmudzie” mówi się, że kto nie widział Je-
ziora Galilejskiego, nie widział w życiu niczego pięknego.

Światowy Dzień Chorego
Światowy Dzień Chorego został ustanowiony przez Jana Paw-
ła II w 1992 roku. Ojciec Święty na obchody tego Dnia wyznaczył datę 
11 lutego, we wspomnienie pierwszego objawienia Maryi w Lourdes. 
Ogólnoświatowe obchody odbywają się co roku w którymś z sanktu-
ariów maryjnych na świecie.
Jan Paweł II pragnął poświęcić jeden dzień w roku modlitwie, refleksji 
i dostrzeżeniu tych, którzy cierpią na duszy i na ciele. Dlatego też 
w kościołach odprawiane są specjalne nabożeństwa w intencji chorych. 
W czasie Mszy Świętej udzielany jest sakrament namaszczenia. Chorych, 
którzy nie mogą przybyć do kościoła, odwiedzają kapłani w domach, 
zanosząc im Komunię Świętą i udzielając specjalnego błogosławieństwa.

Źródło: Rytuał domowy, red. ks. R. Nowacki, U. Haśkiewicz, G. Sztandera

Znani o zdrowiu i cierpieniu
„I w ciężkiej chorobie tkwi dobro, kiedy ciało słabnie, silniej czuje się 
duszę”. L. Tołstoj
„Bóg uzdrawia, a lekarz przesyła rachunek”. M. Twain
„Ludzie są najbliżej Boga, gdy dają zdrowie innym ludziom”. Cyceron
„Część leczenia zależy od woli wyleczenia”. Seneka Młodszy 
„Chrześcijanin bez krzyża jest jak żołnierz bez orderów”. E. Poppe
„Jedz mniej, bramy raju są wąskie”. A. J. Cronon
„Cierpienie jest świątynią, w której Bóg chce być z człowiekiem sam 
na sam”. J. Schieder 
„Cierpienie jest w świecie po to, aby wyzwoliło miłość”. Jan Paweł II


