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Uroczystość narodzenia
św. Jana Chrzciciela
24 czerwca 2018
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza (Łk 1,57-66.80)
Dla Elżbiety nadszedł czas rozwiązania i urodziła syna. Gdy jej sąsiedzi i krewni usłyszeli, że Pan okazał tak wielkie
miłosierdzie nad nią, cieszyli się z nią razem. Ósmego dnia przyszli, aby obrzezać dziecię, i chcieli mu dać imię ojca jego,
Zachariasza. Jednakże matka jego odpowiedziała: „Nie, lecz ma otrzymać imię Jan”. Odrzekli jej: „Nie ma nikogo w twoim
rodzie, kto by nosił to imię”. Pytali więc znakami jego ojca, jak by go chciał nazwać. On zażądał tabliczki i napisał: „Jan
będzie mu na imię”. I wszyscy się dziwili. A natychmiast otworzyły się jego usta, język się rozwiązał i mówił wielbiąc Boga.
I padł strach na wszystkich ich sąsiadów. W całej górskiej krainie Judei rozpowiadano o tym wszystkim, co się zdarzyło.
A wszyscy, którzy o tym słyszeli, brali to sobie do serca i pytali: „Kimże będzie to dziecię?” Bo istotnie ręka Pańska
była z nim. Chłopiec zaś rósł i wzmacniał się duchem; a żył na pustkowiu aż do dnia ukazania się przed Izraelem.
Doczekałeś się dziecka, może po wielu latach. Masz wobec niego tyle planów, tyle marzeń. Może nawet masz gotowy pomysł na jego życie.
Jeśli poszłoby drogą wybraną przez ciebie, byłbyś dumny. Ale czy na pewno byłoby szczęśliwe?
Pomóż dziecku odczytać zamysł Boży, pomóż mu zrozumieć, po co jest na świecie. Jak to rozpoznać samemu? Może tak, jak Zachariasz,
zamiast mówić, raczej słuchaj i obserwuj.

24 czerwca - Uroczystość
narodzenia św. Jana Chrzciciela
24 czerwca obchodzimy
uroczystość Narodzenia św.
Jana Chrzciciela. Jest to
wyjątkowy święty – jako
jedyny cieszy się przywilejem
obchodzenia uroczystości
w dniu urodzin. Dodatkowo
św. Jan wspominany jest
w kalendarzu liturgicznym
29 sierpnia, kiedy to
obchodzimy dzień jego
męczeńskiej śmierci.
Urodził się pół roku przed Jezusem w Judei, w mieście Aim Karim
leżącym ok. 7 km od Jerozolimy. Był synem żydowskiego kapłana
Zachariasza i Elżbiety, która była krewną Maryi (Łk 1,5-80).
Głównym celem jego misji stało się wzywanie ludzi do nawrócenia
oraz przygotowanie drogi do publicznej służby Jezusa. Symbolem tego
był chrzest udzielany przez proroka w rzece Jordan.
Wkrótce działalność św. Jana została zauważona przez Heroda II
Antypasa. Niedługo po chrzcie Jezusa twarde słowa św. Jana na temat
niemoralnego małżeństwa tetrarchy Galilei stały się pretekstem, by
wtrącić go do więzienia. W dniu urodzin Heroda, podczas uczty, na
skutek spisku jego żony Herodiady, Jan został ścięty mieczem.
Wydarzyło się to około 32 roku.
Źródło: https://kosciol.wiara.pl

Bazylika Większa
św. Pawła za Murami
w Rzymie
Bazylika została
zbudowana w latach 386-440
około 2 km od miejsca
męczeńskiej śmierci św.
Pawła. Ciało „apostoła
narodów” miała pochować na
terenie obecnej świątyni św. Lucyna. W tym miejscu, za czasów
Dioklecjana w 303 roku ścięto również rzymskiego trybuna
św. Zenona wraz z jego 10203 legionistami.
Bazylika w dniu 15 lipca 1823 roku niemal doszczętnie spłonęła po
zaprószenia ognia podczas remontu. Odbudowaną konsekrował
w 1854 roku papież Pius IX. Wnętrze świątyni ma wymiary 131 na 65
metrów (więcej niż boisko do piłki nożnej) i płaskie drewniane
sklepienie. Wzdłuż górnego
brzegu ścian w bazylice
umieszczonych jest 257
medalionów z portretami papieży,
p o c z ą w s z y o d ś w. P i o t r a ,
a kończąc na Benedykcie XVI.
Istnieje legenda głosząca, że gdy
zabraknie miejsc na wizerunki
kolejnych papieży, to nastąpi
koniec świata. Papież Jan Paweł
II nakazał umieszczenie kilku
pustych medalionów dla swoich
następców.

Święci Apostołowie Piotr i Paweł
Uroczystość św. Piotra i Pawła obchodzona jest w tym samym dniu (29 czerwca) od 258 roku. Kościół
chciał w ten sposób podkreślić, że obaj Apostołowie byli współzałożycielami wspólnoty chrześcijańskiej
w Rzymie, obaj też w tym samym mieście ponieśli śmierć męczeńską.
Co wiemy o śmierci obu Apostołów?
Święty Piotr poniósł śmierć na wzgórzu watykańskim. Miał być ukrzyżowany głową w dół na własną
prośbę, gdyż czuł się niegodnym umierać na krzyżu jak Chrystus. Cesarz Konstantyn Wielki wystawił ku
czci św. Piotra nad jego grobem bazylikę. Obecna bazylika Św. Piotra w Rzymie pochodzi z wieku
XVI-XVII, zbudowana została w latach 1506-1629.
Święty Paweł poniósł śmierć męczeńską około 67 roku. Jako obywatel Rzymu zginął ścięty mieczem.
Nie jest znany dzień jego śmierci, za to dobrze zachowano w pamięci miejsce jego męczeństwa: Aquae
Silviae za Bramą Ostyjską w Rzymie. Po edykcie cesarza Konstantyna Wielkiego (313 r.) ciało św. Pawła
przeniesiono z katakumb św. Sebastiana na miejsce jego męczeństwa, gdzie cesarz wystawił ku jego czci
bazylikę, będącą jedną z czterech rzymskich Bazylik Większych.
W ikonograﬁi św. Paweł przedstawiany jest w długiej tunice i płaszczu. Jego atrybutem jest przede
wszystkim miecz. Natomiast św. Piotr ukazywany jest w stroju apostoła, jako biskup. Jego atrybutami są
m.in.: kajdany, dwa klucze symbolizujące klucze Królestwa Bożego, kogut, odwrócony krzyż.

Noc świętojańska
W wigilię narodzenia ś więtego Jana, czyli w nocy z 23 na 24
czerwca obchodzi się noc ś więtojań ską (od imienia ś więtego).
Prawdopodobnie jest to pozostałoś ć dawnego pogań skiego ś więta
Kupały, gdyż moż na dostrzec wiele zapoż yczeń z tych obchodó w.
W związku z tym, ż e Koś ció ł nie mó gł wykorzenić tamtejszej
o b y c z a j o w o ś c i p o s t a n o w i ł z a s y m i l o w a ć t o ś w i ę t o
z obrzędowoś cią chrześ cijań ską.
Według podań ludowych w tę najkró tszą noc w roku moż na
znaleź ć przynoszący szczęś cie kwiat paproci. Wito takż e wianki
i puszczano je na wodę dla wró ż b małż eń skich. Natomiast
w koś ciołach przeprowadzano ś więcenie wody.
Źródło: W. Kopaliń ski, Słownik mitów i tradycji kultury

Relikwiarz z cząstką krwi św. Jana Pawła II
wraz z certyﬁkatem

INTENCJE MSZALNE
Poniedziałek – 25.06.2018
Dziękczynna z prośbą o zdrowie, błogosławieństwo Boże
18:00 i opiekę Matki Bożej dla Beaty i Józefa Bubka
w 30. rocznicę ślubu
Wtorek – 26.06.2018 – św. Zygmunta Gorazdowskiego,
prezbitera
+ Lucjana Plucińskiego w 28. rocznicę śmierci, Helenę,
18:00
Władysława i Władysława Plucińskich
Środa – 27.06.2018 – św. Cyryla Aleksandryjskiego, biskupa
7:00 + Damiana Strzałkę
W intencji Panu Bogu wiadomej
O zdrowie i potrzebne łaski dla Haliny
O zdrowie, błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej
20:00
dla ks. Władysława Dyrcza
+ Władysława i Antoninę Nogieć
+ Józefa Chamielec
Czwartek – 28.06.2018 – św. Ireneusza, biskupa i męczennika
18:00 + Helenę i Jana Dyląg
Piątek – 29.06.2018 – Uroczystość Świętych Apostołów Piotra
i Pawła
7:00 + Andrzeja Wróbel
18:00 + Krystynę i Karola Cieślak i zmarłych z rodziny
Sobota – 30.06.2018 - wspomnienie świętych pierwszych
męczenników Kościoła Rzymskiego
7:00 + Ryszarda Krawczyk
18:00 + Władysława i Antoninę Baran
Niedziela – 01.07.2018 – św. Ottona, biskupa
7:00 O dar Bożego Miłosierdzia i zdrowie dla Haliny
9:00 + Władysławę Formicką, Walerię i Tadeusza Baran
11:00 + Zoﬁę Klasa
17:00 + Ryszarda Michulec

O groszu św. Piotra
W dniu prawdopodobnej daty złożenia relikwii św. Piotra i Pawła
do katakumb - 29 czerwca - w kościołach całego świata zbierane jest
tak zwane świętopietrze (dawniej zwane „groszem św. Piotra”).
Danina składana Stolicy Apostolskiej przez wiernych w kościołach
partykularnych była kiedyś oﬁcjalnie przeznaczona na budowę
Bazyliki Św. Piotra i światła do Grobu Apostoła. Obecnie służy ona zaś
utrzymaniu Kurii Rzymskiej, misji, muzeów i akademii papieskich,
a także celom kulturalnym i dobroczynnym, realizowanym pod
patronatem Ojca Świętego.
W XVII w. na skutek nieurodzajów i wojen toczonych przez
Rzeczpospolitą, świętopietrze bywało opłacane z opóźnieniem,
a z czasem ustało. Ale bywało i tak, że np. Leon X - na prośbę
Zygmunta I - zgodził się, aby świętopietrze z naszych ziem w całości
przekazywać na twierdzę podolską, która była symbolicznym
przedmurzem chrześcijaństwa przed najazdem imperium
otomańskiego. Dzięki temu został odnowiony zamek w Kamieniu
Podolskim.
Przez długie lata o bogactwie Kościoła, a zwłaszcza Watykanu,
krążyły legendy: powiadano o przepychu, dobrobycie, życiu ponad
stan i potędze ﬁnansowo-gospodarczej Watykanu. W niezliczonej
ilości publikacji wrogich Kościołowi mnożono zarzuty wobec
Watykanu. Tymczasem o tym, co się dzieje z pieniędzmi Stolicy
Apostolskiej najlepiej świadczy coroczny raport Papieskiej Rady Cor
Unum. Na internetowych stronach Cor Unum znajdują się informacje
o dziełach charytatywnych oraz katalog ponad 1000 organizacji,
stowarzyszeń i instytucji kościelnych, podejmujących działania
charytatywne, które są wspierane przez papieża.
O świętopietrzu, określanym dzisiaj jako „środki na rzecz Stolicy
Apostolskiej” wspomina kanon 1271 Kodeksu Prawa Kanonicznego:
„Biskupi, z racji więzi jedności i miłości, według możliwości własnej
diecezji, powinni dostarczać środków, których Stolica Apostolska
odpowiednio do aktualnych warunków potrzebuje, aby mogła
należycie pełnić służbę wobec całego Kościoła”.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Uroczystość narodzenia
św. Jana Chrzciciela – 24.06.2018
Kończy się czerwiec – miesiąc naszej szczególnej modlitwy do
Najświętszego Serca Pana Jezusa. Przez udział w nabożeństwach
czerwcowych, wynagradzamy Bożemu Sercu za grzechy nasze
i bliźnich, wszelkie zniewagi i brak w wierze, dziękujemy za Boże
miłosierdzie i prosimy o wytchnienie oraz pociechę w codziennych
troskach. W naszym kościele codziennie po Mszy św. wieczornej
nabożeństwo do Serca Pana Jezusa. Zakończenie nabożeństw
czerwcowych z procesją w sobotę (30.06).
W piątek (29.06) Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła.
W tym dniu Msze św. w naszym kościele o 7:00 i 18:00. Z racji
uroczystości nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów
mięsnych.
W przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 7:00 zmianka tajemnic
różańcowych.
Pełna treść ogłoszeń na stronie www.paraﬁamichalowice.pl.

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.

