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Słowa Ewangelii według świętego Marka (Mk 3, 20-35) 

Jezus przyszedł z uczniami swoimi do domu, a tłum znów się zbierał, tak że nawet posilić się nie mogli. Gdy to posłyszeli Jego bliscy, 
wybrali się, żeby Go powstrzymać. Mówiono bowiem: «Odszedł od zmysłów». A uczeni w Piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili: 
«Ma Belzebuba i mocą władcy złych duchów wyrzuca złe duchy». Wtedy przywołał ich do siebie i mówił im w przypowieściach: «Jak 
może Szatan wyrzucać Szatana? Jeśli jakieś królestwo jest wewnętrznie skłócone, takie królestwo nie może się ostać. I jeśli dom 
wewnętrznie jest skłócony, to taki dom nie będzie mógł się ostać. Jeśli więc Szatan powstał przeciw sobie i jest z sobą skłócony, to nie może 
się ostać, lecz koniec z nim. Nikt nie może wejść do domu mocarza i sprzęt mu zagrabić, jeśli mocarza wpierw nie zwiąże, i dopiero wtedy 
dom jego ograbi. Zaprawdę, powiadam wam: Wszystkie grzechy i bluźnierstwa, których by się ludzie dopuścili, będą im odpuszczone. 
Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego». Mówili 
bowiem: «Ma ducha nieczystego». Tymczasem nadeszła Jego Matka i bracia i stojąc na dworze, posłali po Niego, aby Go przywołać. 
A tłum ludzi siedział wokół Niego, gdy Mu powiedzieli: «Oto Twoja Matka i bracia na dworze szukają Ciebie». Odpowiedział im: «Któż 
jest moją matką i którzy są moimi braćmi?» I spoglądając na siedzących dokoła Niego, rzekł: «Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni 
wolę Bożą, ten jest Mi bratem, siostrą i matką».

Mocarza możemy pokonać tylko wtedy, jeżeli jesteśmy od niego silniejsi. Z czym się zmagasz? Czego już próbowałeś? Co jeszcze możesz 
zrobić? Może rozpraszasz swoje siły na wielu rzeczach naraz, zamiast skupić się na jednej?  No i najważniejsze: czy rzeczywiście wierzysz, że 
Ci się uda i czy Twoje "chcę" jest  większe od "nie chce mi się"?

1. Krytycyzm i autokrytycyzm
„Sumienie nie wyrzuca mi wprawdzie niczego, – pisze św. Paweł -, ale to mnie jeszcze nie usprawiedliwia. Pan jest moim sędzią” (1 Kor 

4,4). Cała współczesna nauka wyrosła na sceptycyzmie metodologicznym. I cały rozwój bierze się z pytania: A może tu jest błąd? A może da 
się inaczej? Co by zrobić, żeby było jeszcze lepiej? Nie zapomnę mojego profesora biblistyki, który każdego roku, i jeszcze po trzydziestu 
latach pracy zmieniał coś w swoich wykładach, bo zauważył, że jeszcze można było to zrobić lepiej.  

2. Wiedza
Św. Piotr o listach św. Pawła pisze tak: „Są w nich trudne do zrozumienia pewne sprawy, które ludzie niedouczeni i mało utwierdzeni 

opacznie tłumaczą, tak samo jak i inne Pisma, na własną swoją zgubę.” (2 P 3,15-16). A Syracydes zachęca: „Nie sprzeciwiaj się prawdzie, 
ale wstydź się swej nieumiejętności!" (Syr 4,25), "Dyskutują o wyprawach krzyżowych, o Bogu Starego Testamentu, o inkwizycji, 
o Kościele, o in vitro a nic nie przeczytali. Eugenio Alliata, profesor archeologii w Jerozolimie często powtarzał, że trzeba oglądnąć tysiąc 
ruin i przeczytać tysiąc książek, żeby zacząć cokolwiek rozumieć na temat kolejnego miejsca. Pomyślmy. Czy da się dyskutować bez 
przygotowania o równaniu Schrödingera? Lata w szkole trzeba spędzić od przedszkola, żeby dojść do rozumienia całek! A dyskusje o Bogu 
czasem można porównać do takiej rozmowy: „Co pani myśli na temat wzoru S=at2/2? Wzoru na drogę w ruchu przyspieszonym?  -  A, wie 
Pan, zależy gdzie się spieszę. Poza tym podoba mi się. Jest krótki. No i ta literka “S”! To mój ulubiony rozmiar!” Diabeł jest mistrzem 
wmawiania ludziom wszechstronnej wiedzy na temat Boga i przykazań. Ludzie nie będą wyrażali swojego zdania na temat cytozyny, 
guaniny czy tyminy, kiedy się na tym nie znają, ale o Bogu to wszystko wiedzą. Nawet, że Go nie ma.

ks. Norbert Sarota

Dekalog - Przykazanie VIII 10Co pomaga Prawdzie?

8 czerwca – wspomnienie św. Jadwigi Królowej

W 1996 roku został ogłoszony dekret o heroiczności cnót Jadwigi, w którym napisano: „Kobietą dla Kościoła i dla Ojczyzny najbardziej 
zasłużoną była błogosławiona Jadwiga, królowa Polski, która sprawiedliwością i troskliwą miłością rządziła swoim narodem, popierała 
rozszerzanie wiary i kultury chrześcijańskiej i jak światło postawione na świeczniku świętością życia i dzieła-mi ozdobiła wspólnotę kościelną
i świecką. [...] Wraz z mężem, który dochował obietnic złożonych przed zaślubinami, Jadwiga czynnie uczestniczyła w życiu Królestwa polsko-
litewskiego; miała własny dwór i kancelarię, i podejmowała obowiązki administracyjne, popierając sprawiedliwość i pokój tak w sprawach 
wewnętrznych, jak i w załatwianiu spraw z innymi państwami. Prawo Boże było w jej życiu i działalności najwyższą wartością. [...] Dla chorych 
założyła wiele szpitali i nie szczędziła pomocy biednym. Mimo młodego wieku zawsze działała z roztropnością, męstwem i łagodnością, mając na 
uwadze chwałę Boga, dobro Kościoła i swojego ludu. «Była zwierciadłem czystości, pokory i prostoty». Praktykowała umiarkowanie w używaniu 
dóbr ziemskich i post, unikała próżnej chwały i przepychu, swoją nadzieję złożyła w Bogu i pragnęła wiecznej nagrody".

Kanonizacji Jadwigi dokonał również św. Jan 
Paweł II - na krakowskich Błoniach, 8 czerwca 
1997 r., w obecności ponad miliona ludzi, w 18. 
rocznicę pierwszej Mszy o bł. Jadwidze 
odprawionej w Krakowie. Była to pierwsza 
w dziejach kanonizacja na ziemi polskiej. 
W homi l i i  Pap ież -Po lak  mówi ł  m. in . : 
„Najgłębszym rysem jej krótkiego życia, 
a zarazem miarą jej wielkości, jest duch służby. 
Swoją pozycję społeczną, swoje talenty, całe 
swoje życie prywatne całkowicie oddała na służbę 
Chrystusa, a gdy przypadło jej w udziale zadanie 
królowania, oddała swe życie również na służbę 
powierzonego jej ludu".

Z okazji Imienin 
i rocznicy święceń kapłańskich

życzymy
Ks. Norbertowi Sarocie

obfitości łask Bożych oraz radości
z pełnienia posługi kapłańskiej

Parafianie

11 czerwca 2004 r.
konsekrowano bazylikę
Matki Bożej Licheńskiej



Parafia pw. 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

Do użytku
wewnętrznego

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
NA X NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ – 06.06.2021

Trwamy w Oktawie Bożego Ciała. Od poniedziałku do czwartku 
procesja po Mszy św. o godz. 18:00. W czwartek (18.06) zakończenie 
procesji eucharystycznych, błogosławieństwo dzieci, wianków i ziół. 

Poświęcenie pól dziś od godz. 16:00.
Nabożeństwo czerwcowe w naszym kościele codziennie po Mszy św. 

o godz. 18:00. 
W piątek (11.06) Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. 

Można w tym dniu uzyskać odpust pod zwykłymi warunkami 
i publiczne odmówienie aktu zadośćuczynienia: „Najmilszy Jezu”. 
Z racji uroczystości nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów 
mięsnych.

Spotkanie dziewcząt z klas VII w ramach przygotowania do 
bierzmowania w piątek  (11.06) o godz. 17:00 w salce przy plebanii.

Spotkanie ministrantów i lektorów w sobotę (12 .06) o godz. 9:00 
w salce przy plebanii.

W niedzielę 13.06 o godz. 20:00 będzie Nabożeństwo Fatimskie.

Pełna treść ogłoszeń na stronie .www.parafiamichalowice.pl

Ozeasz – prorok miłości i pojednania

Ozeasz to prorok Starego Testamentu, znany z księgi Ozeasza. 
Jest jednym z dwunastu tzw. proroków mniejszych. 

Działał w Królestwie Izraela, najprawdopodobniej tam się 
urodził i przeżył całe swoje życie. Najbezpieczniej jest umieścić jego 
życie w latach 750-725 przed Chr., czyli zanim doszło do zdobycia 
i zniszczenia tego kraju.

Ozeasz działał w czasach, kiedy Izraelici odwrócili się od Jahwe 
i czcili kananeńskiego boga, Baala. W oczach swoich wyznawców 
miał on zapewniać dostatek i płodność. Zacierała się pamięć 
o wyprowadzeniu z Egiptu i zawarciu przymierza Boga ze swoim 
ludem. Ozeasz nauczał, że pokładanie nadziei w Baalu przyniesie 
rozczarowanie i będzie źródłem nieszczęść. Przepowiadał, że ludzie 
wrócą wtedy do Boga. I nawet jeśli ten powrót nie będzie 
motywowany miłością tylko czystą kalkulacją, że życie z Bogiem 
będzie szczęśliwsze, to Bóg czeka i przyjmie każdego. Kocha bowiem 
ludzi bezinteresownie i żadna ich niewierność nic tu nie zmieni. 
Ozeasz pokazuje to nie tylko słowami. Poślubia nierządnicę 
i przyjmuje ją z powrotem pomimo jej zdrad.

INTENCJE MSZALNE

 
 

Poniedziałek

 

–

 

07.06.2021

 

–

 

Bł.

 

Michała Tomaszka 

 
        

i Zbigniewa Strzałkowskiego, prezbiterów i męczenników

  

 

18:00

 
O urodzaje i zachowanie od klęsk żywiołowych dla 
rodzin z ul. Legionowej, Widokowej, Krótkiej, 
Galicyjskiej, Uroczej, Wspólnej, Pogodnej, Klonowej, 
Jesionowej, Lawendowej, Banasiówki, Komory, 
Kwiatowej, Wichrowe Wzgórze, Jutrzenki, Brzozowej, 
Fiołkowej,

 

Michałki, Działkowej, Wiśniowej

 

+

 

Za śp. Ryszarda Krawczyka

 

Wtorek –08.06.2021 –

 

Św. Jadwigi, królowej

 

 

18:00

 
O urodzaje i zachowanie od klęsk żywiołowych dla 
rodzin z ul. Warszawka

 

+

 

Za śp. Doktora Izydora

 

Ziębę

 

Środa –

 

09.06.2021 –

 

Św.

 

Efrema, diakona i doktora Kościoła

 

 

18:00

 O urodzaje i zachowanie od klęsk żywiołowych dla 
rodzin z ul. ks. Mariana Pałęgi, Akacjowej, Miodowej, 
Rzemieślniczej, Cichy Kącik, Smolnej, Lipowiec, Mały 
Kraków, Nad Strugą, Źródlanej, Leśnej, Truskawkowej, 
Michałowice II

 

 

20:00

 

W intencji Panu Bogu wiadomej

 

Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę 
Matki Bożej dla Józefa i Elżbiety Sapeta w 40.

 

rocznicę 
ślubu

 

+

 

Za śp. Andrzeja Karolaka

 

+

 

Za śp. Roberta Stopińskiego

 

+

 

Za śp. Mariannę Zielińską

 

+

 

Za śp. Beatę Kruczek

 

+

 

Za śp. Marię Dobrowolską

 

+

 

Za śp. Józefa Boczkowskiego

 

+

 

Za śp. Marię Rachwaniec

 

+

 

Za śp. Jana Kędziorę

 

+

 

Za śp. Janinę Nogieć

 

Czwartek –

 

10.06.2021 

 

 
18:00

 
O urodzaje i zachowanie od klęsk żywiołowych dla 
rodzin z ul. Zanidzie, Podedworze, Ogrodowej, 
Michałowice I

 

+
 

Za śp. Krystynę w 2 rocznicę śmierci i Stefana 
Chwalik, Franciszka Kilmer, Anielę i Michała Fus

 

Piątek –
 
11.06.2021 –

  
Uroczystość Najświętszego

 
Serca Pana   

Jezusa; św. Barnaby, Apostoła
 

 
7:00

 
+

 
Za śp. Konstantego Istrati

 

 
18:00

 Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże
 

i potrzebne łaski dla Elżbiety i Edwarda
 

Sobota –
 
12.06.2021 –

 
Niepokalanego Serca NMP;

  

 
7:00

 +
 
Za śp. Jana Jabłońskiego w 1.

 
rocznicę śmierci i żony  

Ireny
 

 
18:00

 +
 
Za śp. Franciszka, żonę Wiktorię, Lecha i Zofię  
Wesołowskich

 

Niedziela –
 
13.06.2021 –

 
Św. Antoniego z Padwy, prezbitera 

 
   

i doktora Kościoła
 

 
7:00

 O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Janiny 
 

w rocznicę urodzin
 

 
9:00

 
O szczęśliwe rozwiązanie dla Pauliny i o zdrowie, 
błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla całej 
rodziny

 
 10:30 + Za śp. Lucynę Nazimek w 12. rocznicę śmierci 
 12:00 W intencji dzieci, rodziców i chrzestnych 
 18:00 + Za śp. Antoniego Pateckiego 

 20:00 

Za dusze w czyśćcu cierpiące 

W intencji Panu Bogu wiadomej 

+ Za śp. Antoniego Pateckiego (imieninowa) 

+ Za śp. Szymona Wawrzyna w 1. rocznicę śmierci 

+ Za śp. Roberta Stopińskiego 

+ Za śp. Mariannę Zielińską 

+ Za śp. Marię Dobrowolską 
+ Za śp. Józefa Boczkowskiego 
+ Za śp. Marię Rachwaniec 

11 czerwca - Uroczystość 
Najświętszego Serca Pana Jezusa

Obietnice Serca Jezusowego zostały przekazane we Francji Św. 
Małgorzacie Marii Alacoque (1647-1690), której Chrystus ukazywał 
s i ę  k i l k a k r o t n i e  z  S e r c e m  n a  p i e r s i a c h  p r z e b i t y m 
i opasanym cierniową koroną z którego wytryskują płomienie 
miłości, a w ich centrum jest krzyż. Z krzyża Jezus woła do mnie i do 
Ciebie „Pragnę”.

Oto najważniejsze obietnice:

Wskażę im w życiu powołania drogę, a nią idących swą łaską 
wspomogę. W rodzinie spokój i zgoda zagości, bo złączę wszystkich 
więzią mej miłości. Gdy ból i smutek zadadzą im ranę, ja sam 
balsamem pociechy się stanę. Pod moim skrzydłem, grot złego ich 
minie, jam ich ucieczka w ostatniej godzinie. Stąd wzrok mój na nich 
odpocznie łaskawy, pobłogosławię codzienne ich sprawy.

W Sercu Mym Źródło grzesznikom otworzę, z którego spłynie
miłosierdzia morze. Od Mego Serca 
Ognistych Płomieni serce oziębłe w gorące 
się zmieni. Serca, co dotąd służą mi 
gorliwie, jeszcze gorętszą miłością ożywię. 
Dom gdzie czcić będą obraz Serca Mego 
z błogosławieństwa zasłynie Bożego.

Pracy kapłańskiej dam błogosła-
wieństwo, że z serc najtwardszych odniesie 
zwycięstwo. Czci mej szerzeniu gorliwie 
oddani w tym Sercu będą na wieki wpisani. 
Kto pierwsze piątki odprawi jak trzeba nie 
umrze w grzechu lecz wejdzie do nieba.


