
Nr 24/2022 (200)
Uroczystość Najświętszej Trójcy

12.06.2022

Czytanie I (Prz 8, 22-31)
Czym jest Mądrość Boża?

Pismo Święte mówi, że Mądrość sama w sobie jest myślą i zamiarem Pana Boga. Odbiciem i podobieństwem Bożej Mądrości jest przede 
wszystkim stworzenie. I właśnie dlatego my jako stworzenie Boże mamy się kierować Mądrością Bożą w naszej codzienności. W jaki sposób? 
Najłatwiejszym sposobem jest droga miłości… Przecież Bóg każdego z nas stworzył z miłości i do miłości, tyle tylko, że ja jako człowiek 
grzeszny do tej miłości już nieraz się w życiu odwróciłem plecami… Ale to właśnie Chrystus jest tą odpowiedzią na nasz grzech, jest odpowiedzią 
bez miary, bez umiaru, zawsze daje szansę, bo jest Bogiem cierpliwym, ale nade wszystko Bogiem MIŁOSIERNYM…

Dla nas dzisiaj Mądrością Bożą jest Jezus Chrystus opromieniony blaskiem, tchnieniem Ducha Świętego, dlatego prośmy Go o nieustanne 
orędownictwo i opiekę nad nami - pamiętając o tym, że Mądrość nie pochodzi z tego świata, lecz jedynie od Boga. Dlatego człowiek mądry to 
człowiek „duchowy”, prowadzony przez Ducha Pańskiego, który uczy go przede wszystkim, żeby nie ulegać mądrości tego świata. Starajmy się 
w swojej codzienności rozwijać, poznawać Mądrość Bożą, pamiętając przy tym o cierpliwości, która z pewnością na tej drodze jest potrzebna, bo 
przecież jest towarzyszem Mądrości…

„Tak więc pragnienie mądrości wiedzie do królestwa. Zatem jeśli wam miłe trony i berła, o władcy ludów, czcijcie mądrość, byście 
królowali na wieki” (Mdr 6, 20-21) 

Chrześcijaństwo nie wymaga myślenia? Czasem funkcjonuje taki stereotyp. Tymczasem wiara nie zwalnia nas z wysiłku intelektualnego. 
Musimy poznawać Boga nie tylko całą swoją duszą, ale także całym swoim rozumem. Musimy dążyć do zdobywania mądrości, bo to droga, która 
wiedzie do Królestwa Bożego. Bardzo trudno będzie Bogu zbawić człowieka, który nie dostrzega potęgi myślenia i mądrości

Z niedzielnej liturgii Mszy Świętej

Święto Bożego Ciała – historia powstania
Bezpośrednią przyczyną ustanowienia święta Bożego Ciała były 

objawienia Julianny Cornillon z Francji, która w 1209 r. miała 
widzenia jasnej tarczy księżyca z zarysowaną ciemną plamą. 
Widzenia te zostały zinterpretowane jako skutek braku wśród świąt 
kościelnych dnia poświęconego Najświętszemu Sakramentowi.

W 1264 r. papież Urban IV bullą „Transiturus” ustanowił święto 
Bożego Ciała dla całego Kościoła. Stało się to rok po cudzie 
eucharystycznym w Bolsenie - wówczas zaczęła krwawić hostia 
w rękach księdza wątpiącego w przemianę chleba i wina w Ciało 
i Krew Jezusa Chrystusa. Korporał, na który spadły krople krwi, jest 
przechowywany w katedrze w miejscowości Orvieto.

Pierwsze procesje w uroczystość Bożego Ciała odbyły się 
w latach 1265-75 w Kolonii, w Niemczech. Niesiono podczas nich 
krzyż z Najświętszym Sakramentem. Pod koniec XV w. procesje 
były już powszechne w Niemczech, Anglii, Francji, w północnych 
Włoszech i Polsce. Budowano cztery ołtarze jako stacje procesyjne. 
W uroczys tym pochodzie  ze  śp iewem uczes tn iczy ło 
duchowieństwo, cechy rzemieślnicze, bractwa kościelne, szkoły 
i rzesze wiernych.

W Polsce święto to obchodzi się w czwartek po uroczystości 
Trójcy Świętej, a więc jest to święto ruchome, wypadające zawsze 
60 dni po Wielkanocy. 

Jako pierwszy, obchody święta Bożego Ciała w Polsce 
wprowadził w diecezji krakowskiej w 1320 r. bp Nanker. 

Źródło: https://dzieje.pl

Z historii papiestwa...

Papież Innocenty V
Piotr z Tarantasia urodził się w Sabaudii 

około 1224 roku. W wieku 16 lat wstąpił do 
zakonu  domin ikanów w Lyon ie .  Po 
ukończeniu studiów na uniwersytecie 
paryskim został tam wykładowcą. Był 
dwukrotnie prowincjałem dominikanów we 
Francji (1264-1267, 1269-1272). W 1272 roku 
papież Grzegorz X mianował go arcybiskupem 
Lyonu i prymasem Galii. W 1273 roku został 
kardynałem i biskupem Ostii. Został wybrany 
papieżem 21 stycznia 1276 jako następca 
Grzegorza X. Był pierwszym dominikaninem 
na tronie Świętego Piotra. Jego krótki 
pontyfikat, trwający zaledwie niecałe pół roku,
to czas wytężonych wysiłków na rzecz wprowadzenia pokoju na 
Półwyspie Apenińskim oraz twardej polityki wobec cesarza Rzeszy 
Niemieckiej, nie wypełniającego swych obietnic i zobowiązań wobec 
Kościoła. Wcześniej zaś, jeszcze przed wyborem na tron papieski, razem 
ze św. Bonawenturą kierował obradami Soboru Lyońskiego, próbującego 
doprowadzić do przywrócenia jedności Kościołów Wschodu i Zachodu. 
Zmarł 22 czerwca 1276 roku. Pochowano go w Bazylice św. Jana na 
Lateranie. Papież Leon XIII 13 marca 1898 ogłosił go błogosławionym.

Dzisiejsze wydanie biuletynu parafialnego ma numer !200

ALBERTYNI I  ALBERTYNKI -  kontynuatorzy dzieła 
św. Brata Alberta

W każdym człowieku, a szczególnie potrzebującym, albertyni i albertynki starają 
się dostrzegać obecnego Chrystusa, w myśl słów: „Wszystko, co uczyniliście jednemu 
z tych braci Moich najmniejszych, Mnieście uczynili”. Ze swej miłości nie wykluczają 
żadnego człowieka, środowiska, ani narodu. Za przykładem Chrystusa obejmują 
miłością zarówno ubogich i bogatych, dobrych i złych, chrześcijan i niechrześcijan. 
Zgodnie jednak z celem wyznaczonym Zgromadzeniu przez Adama Chmielowskiego, 
wychodzą z czynną miłością naprzeciw najbardziej potrzebującym i opuszczonym, 
ponieważ „im bardziej kto opuszczony, z tym większą miłością służyć mu trzeba, bo 
samego Pana Jezusa zbolałego w osobie tego ubogiego ratujemy”. 

Terenem posługi zakonów są: przytuliska otwarte dla bezdomnych, domy opieki dla 
osób starszych i samotnych, domy pomocy społecznej dla dorosłych i dzieci, domy 
samotnej matki, kuchnie dla głodnych, hospicja dla terminalnie chorych, świetlice dla 
dzieci z rodzin w trudnej sytuacji, domy dla księży chorych i emerytów, praca 
charytatywna i pomoc w pracy parafialne.

Źródło: https://dzieje.pl

Mądry, słuchając, pomnaża 
swą wiedzę, rozumny 

nabywa biegłości:
jak pojąć przysłowie i zdanie,

słowa i zagadki mędrców.
Podstawą wiedzy jest 

bojaźń Pańska,
lecz głupcy odrzucają 

mądrość i karność.
Prz 1, 5-7

Wszystkie wydania są dostępne 

w formacie PDF na stronie 

internetowej naszej parafii!

Wydrukowano dotychczas 

ponad 70 000 egzemplarzy!
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Do użytku
wewnętrznego

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
na Uroczystość Najświętszej Trójcy – 12.06.2022

Jutro (13.06)  o godz. 20:00 nabożeństwo fatimskie.
W najbliższy czwartek (16.06) Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi 

Chrystusa - Boże Ciało. Msze św. w naszym kościele 
o godz. 7:00, 9:00, 10:30 (z procesją) i 18:00. Nie będzie Mszy św. 
o godz. 12:00. 

Okazja do spowiedzi św. przed Bożym Ciałem w środę (15.06) od godz. 
19:00 do 20:00. 

W procesji eucharystycznej wokół naszego kościoła będziemy podążali 
codziennie po Mszy św. o godz. 18:00 przez całą Oktawę Bożego 
Ciała. 

Msze św. o godz. 18:00 przez całą oktawę Bożego Ciała o urodzaje 
i zachowanie od klęsk z poszczególnych rejonów. 

W przyszła niedzielę (19.06) od godz. 16:00 poświęcenie pól. 
Spotkanie uczniów kl.VIII w ramach przygotowania do sakramentu 

bierzmowania: grupa chłopców w poniedziałek o godz. 17:00, grupa 
dziewcząt w środę o godz. 17:00.

Pełna treść ogłoszeń na stronie .www.parafiamichalowice.pl

Niezniszczalni
Zbadano i opisano ponad sto ciał osób wyniesionych przez Kościół na 

ołtarze, które nie poddają się procesom rozkładu. Niektóre z ciał są wciąż 
doskonale elastyczne, w dodatku nie różnią się od ciał osób żyjących. 
Wykazują też inne zdumiewające właściwości.

Jedne zmieniają pozycje ułożenia, z drugich wypływa (bądź 
wypływała) krew, jak choćby z relikwii polskiego męczennika św. 
Jozafata Kuncewicza. W innych przypadkach niezniszczalne święte 
szczątki wydają (bądź wydawały) tajemniczą ciecz o uzdrawiających 
właściwościach, np. relikwie św. Sarbeliusza Makhlufa. Niektóre ciała 
otacza nieustannie piękna woń nieznanego pochodzenia. Wśród nich 
wymienić można ciało św. Rity z Cascii, które pachnie niezmiennie od 
ponad pięciu stuleci, czy relikwie służebnicy Bożej Matki Marii od 
Jezusa (towarzyszki św. Teresy z Avila), której ciało wydaje zapach 
określany jako mieszanka różanego i jaśminowego. 

Dużą liczbę ciał niezniszczalnych świętych ekshumowano po 
kilkanaście razy, a komisje badaczy zawsze wydawały ten sam werdykt: 
to sprzeczne z prawami natury. Sanktuaria, w których pochowani są 
niezniszczalni święci, należą do najczęściej odwiedzanych. 

Źródło: A. Polewska, 
Najsłynniejsze relikwie chrześcijaństwa, Kraków 2012.

PRZYPOWIEŚĆ O MĄDRYM STARCU

Pewnego dnia jeden człowiek siedział w pobliżu oazy przy wejściu 
do miasta. Młody człowiek podszedł do niego i powiedział: 

- Nigdy nie byłem tutaj. Co za ludzie żyją w tym mieście?
Stary człowiek odpowiedział mu pytaniem:

- A co   za ludzie żyją w mieście, skąd ty przychodzisz? 
- To były osoby samolubne i złe, dlatego zostawiłem to miasto 
z radością. 
- Tutaj spotkasz dokładnie takich samych ludzi - odparł starzec. 

Nieco później inny mężczyzna zbliżył się do starca i zadał to samo 
pytanie: 
- Powiedz, sędziwy człowieku, co to za ludzie żyją w tym mieście?

Starzec odpowiedział: 
- Powiedz mi synu, co za ludzie żyją w mieście, z którego ty 
przyszedłeś? 
- Och, to były miłe, gościnne i szlachetne dusze. Zostawiłem tam wielu 
przyjaciół i trudno było mi  rozstać się  z nimi. 
- Znajdziesz takich samych ludzi tutaj – powiedział starzec. 

Kupiec, który niedaleko poił swoje wielbłądy, słyszał obie 
rozmowy. I jak tylko drugi człowiek odszedł, zwrócił się do starca 
z wyrzutem: 
- Jak można dać dwóm osobom dwie zupełnie różne odpowiedzi na to 
samo pytanie?
- Mój synu - odpowiedział stary człowiek - każdy nosi swój pokój 
w swoim sercu. Ten, który w przeszłości nie znalazł nic dobrego w tych 
miejscach, z których przybył, na pewno nie znajdzie tu nic dobrego. 
Przeciwnie ten, który miał przyjaciół w innym mieście i tutaj też 
znajdzie prawdziwych i wiernych przyjaciół. Bo widzisz, ludzie, którzy 
są wokół nas, stają tym, co my znajdziemy w nich.

INTENCJE MSZALNE 
Poniedziałek – 13.06.2022 –  św. Antoniego z Padwy  
 18:00 + Za śp. Wiktorię Sałach (greg. 29) 

 20:00 

W intencji zespołu redagującego biuletyn parafialny 
Dziękczynna za dobrych pracowników z prośbą  
o znalezienie nowej pracy dla nich 
O zdrowie, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej dla Józefa 
z racji 70. urodzin 
+ Za śp. Antoniego Pateckiego 
+ Za śp. Irenę Sobczyk 
+ Za śp. Janusza Kruszelnickiego i dusze w czyśćcu 

 cierpiące 
+ Za śp. Władysława Tochowicza w 37. rocznicę śmierci  
 i żony Krystyny, Andrzeja Kopeć, rodziców: Mariannę  
 i Franciszka, rodzeństwo: Krystynę, Marię i Jerzego 
+ Za śp. Halinę Cerek 
+

 
Za śp. Jana Bajorskiego, Zuzannę i Jana Kamińskich, 

 
Anastazję Sieńko

 
+

 
Za śp. Alinę i dusze w czyśćcu cierpiące

 
+

 
Za śp. Antoninę i Stanisława Kubik, Stanisławę Machnik

 
+

 
Za śp. Zbigniewa Jastrzębskiego

 
+

 
Za śp. Szymona Wawrzyn w 2. rocznicę śmierci

 
+

 
Za śp. Annę i Józefa Kozak, Marię i Józefa Tokarz

 Wtorek –
 
14.06.2022 –bł. Michała Kozala, biskupa i męczennika

 
 
18:00

 
+

 
Za śp. Wiktorię Sałach (greg.

 
30)

 Środa –
 
15.06.2022 

 

 
18:00

 

Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże i potrzebne 
łaski dla Grzegorza z racji 40. urodzin

 

 
20:00

 

Dziękczynna za dar małżeństwa z prośbą o dalsze 
błogosławieństwo Boże

 Dziękczynna za wszelkie łaski z prośbą o dobre przygotowanie 
do sakramentu małżeństwa i życie 

 w Chrystusie dla Karoliny i Bartosza
 +

 
Za śp. Zbigniewa Nowaka

 +
 

Za śp. Zofię Binczycką
 +

 
Za śp. Jerzego Gryglika

 +
 

Za śp. Krzysztofa Gurbiela
 +

 
Za śp. Mariannę Nogieć

 +

 
Za śp. Jadwigę Trzaskę w 1. rocznicę śmierci

 +

 

Za śp. Stefanię i Józefa Kmiecik, Jana i Aleksandra 

 

Kmiecik

 +

 

Za śp. Danutę Sochę w 1. rocznicę śmierci

 +

 

Za śp. Tadeusza Jaskółkę w 6. rocznicę śmierci

 +

 

Za śp. Mariannę i Józefa Formickich, Walerię i Tadeusza 

 

Baran

 +

 

Za śp. Sabinę, Antoniego, Stanisława i Piotra Baran

 +

 

Za śp. Antoninę Nogieć w 28. rocznicę śmierci

 +

 

Za śp. Stanisławę Krzyworzeka

 Czwartek –

 

16.06.2022 –

 

Boże Ciało

 

 

7:00

 

+

 

Za śp. Czesława Kwiatkowskiego w 20. roczn. śmierci, 

 

Alfredę Kwiatkowską w 3. roczn. śmierci, zmarłych 

 
 

z rodziny Kwiatkowskich, Koźmińskich i Nicków

 

 

9:00

 

O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Grzegorza 

 
w 12. rocznicę urodzin

 

 

10:30

 

+

 

Za śp. Jana Bubkę, Jana Skwarę i zmarłych z rodziny

 
+

 

Za śp. Jadwigę Trzaskę

 
 

18:00

 

+

 

Za śp. Adama Nogcia w 1. rocznicę śmierci

 
Piątek –

 

17.06.2022 –

  

św. Alberta

 

Chmielowskiego, zakonnika

 
 

7:00

 

+

 

Za śp. Mariannę Herjan

 
 

18:00

 

O urodzaje i zachowanie od klęsk dla rodzin z Wilczkowic

 
Sobota –

 

18.06.2022 

 
 

7:00

 

Za dusze w czyśćcu cierpiące

 

 

18:00

 

O urodzaje i zachowanie od klęsk dla rodzin z Zerwanej

 
i Firlejowa

 
Niedziela –

 

19.06.2022 –

  

św. Romualda, opata

 

 

7:00

 

+

 

Za śp. Franciszka, żonę Wiktorię, Lecha i Zofię 

 

Wesołowskich

 
 

9:00

 

+

 

Za śp. Lucynę Nazimek w 13. rocznicę śmierci

 

 

10:30

 

Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże, potrzebne 
łaski i opiekę Matki Bożej dla Marii i Henryka Ucherskich 

 
w 50. rocznicę ślubu

 
+

 

Za śp. Jerzego Kupidło

 
 

12:00

 

+

 

Za śp. Janinę i Mariana Grochowskich, Renatę Więcek

 

 

18:00

 

O urodzaje i zachowanie od klęsk dla rodzin 

 
z ul. Warszawka

 

 


