
Ewangelia według Świętego Łukasza (Łk 9, 18-24) 
Gdy Jezus modlił się na osobności, a byli z Nim uczniowie, zwrócił się do nich z zapytaniem: „Za kogo uważają Mnie tłumy?”
Oni odpowiedzieli: „Za Jana Chrzciciela; inni za Eliasza; jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał”.
Zapytał ich: „A wy za kogo Mnie uważacie?” Piotr odpowiedział: „Za Mesjasza Bożego”. Wtedy surowo im przykazał 
i napominał ich, żeby nikomu o tym nie mówili. I dodał: „Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez 
starszyznę, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; zostanie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie”. Potem mówił do 
wszystkich: „Jeśli ktoś chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie 
naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa”. 

Co byś odpowiedział na pytanie, za kogo uważasz Jezusa? W Ewangelii Jezus po trzech latach publicznej działalności, pyta uczniów: 
„A Wy za kogo Mnie uważacie?”. W tym czasie tam, gdzie się pojawiał, wielu było świadkami uzdrowień, wskrzeszeń - rzeczy na co dzień 
niespotykanych. Z taką wiedzą, z takimi doświadczeniami, nie mogli odpowiedzieć, że za nikogo szczególnego. Inaczej jednak odpowiadają 
ci, którzy tylko o Nim słyszeli, a inaczej apostołowie, którzy przez trzy lata poznawali Go dzień w dzień. To, czego byli świadkami znajdziesz 
w Ewangelii. Chcesz wyrobić sobie własny pogląd? Poczytaj Ewangelię regularnie i po trzech latach zobacz, jaka będzie twoja odpowiedź.

23 czerwca – Dzień Ojca
Naszym najlepszym ojcem jest sam Bóg, nasz Ojciec 
Niebieski, który stworzył niebo, ziemię i wszystkich ludzi. 
Bóg jest Ojcem kochającym ludzi. Jest dobry, miłosierny 
i łaskawy. To najlepszy wzór do naśladowania.
Dobrym wzorem i patronem ojców i opiekunów rodzin jest 
także św. Józef Oblubieniec Najświętszej Maryi Panny. 
Odznaczał się on szczególną wiarą w Boga, zaufaniem do 
Niego, miłością do żony i przybranego Syna, pracowitością 
i nienagannym życiem.
W tym dniu pamiętajmy o naszych ojcach i okażmy im naszą 
wdzięczność. W czasie wieczornej modlitwy zawierzajmy 
Bogu Ojcu problemy i troski naszych ziemskich ojców. 
Polećmy Najświętszemu tych, którzy utracili swoje dzieci, 
tych, którzy borykają się z różnymi trudnościami i którzy nie 
potrafią być dobrymi ojcami. 

Święty Paweł - Apostoł Narodów

Św. Paweł z Tarsu (początkowo miał na imię Szaweł) żył 
w latach ok. 5/10 – 64/67. Był wykształconym i religijnym 
Żydem posiadającym obywatelstwo rzymskie. Należał 
do rodziny faryzeuszów – najgorliwszych patriotów 
i wykonawców prawa mojżeszowego. Jak wszyscy rabini 
uczył się zawodu, bo zawsze pragnął być finansowo 
niezależnym. Paweł był celibatariuszem (nie ożenił się) 
i wielkim przeciwnikiem chrześcijan.
Prawdopodobnie nigdy nie spotkał Jezusa, był natomiast 
świadkiem i współuczestnikiem kamienowania św. 
Szczepana. W drodze do Damaszku „olśniło go nagle światło 
z nieba. A gdy upadł na ziemię, usłyszał głos, który mówił: 
Szawle, Szawle, dlaczego Mnie prześladujesz?”. Na swoje 
pytanie: „Kto jesteś Panie?”, usłyszał odpowiedź: „ Ja jestem
Jezus, którego ty prześladujesz. Wstań i wejdź do miasta, tam 
powiedzą ci, co masz czynić” (Dz 9.3-6). Odtąd Paweł miał 
jedyną dewizę: „dla mnie bowiem żyć - to Chrystus, a umrzeć 
- to zysk”. Stał się wyznawcą Chrystusa i Apostołem Pogan. 
Za wiarę poniósł śmierć męczeńską. Jako obywatel Rzymu 
został ścięty, a nie haniebnie ukrzyżowany.

Źródło: „Święty Paweł- pierwszy po Jedynym”.ks. M. Królikowski
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Kobiety w Biblii… 
Żona Lota

Lot razem z Abrahamem mieszkał w Kanaanie. Rozstali się, 
kiedy Lot wyruszył, żeby poszukać bardziej urodzajnej ziemi. 
Osiedlił się w pobliżu Jordanu, w Sodomie. Według Biblii 
mieszkańcy Sodomy i pobliskiej Gomory byli niegodziwi, 
rozpustni, pogardzali prawem boskim i ludzkim. Bóg ukarał 
mieszkańców Sodomy, zburzył miasto, wcześniej ostrzegł jednak 
Lota. Polecił mu, by z najbliższymi opuścił miasto. Rano aniołowie 
wyprowadzili Lota, jego żonę i dwie córki za miasto i nakazali 
uciekać w góry. Przed ucieczką Bóg ostrzegł Lota, by nikt nie 
oglądał się za siebie, gdyż podzieli wówczas los przeklętego miasta. 
Jednak żona Lota podczas ucieczki obejrzała się ku Sodomie, 
prawdopodobnie zaciekawiona tym, co się tam działo. Stało się, 
jak mówił Bóg, i spotkała ją zagłada. Zamieniła się w słup soli. 
Stary Testament nie podaje jej imienia. Pokazuje jednak kobietę, 
która zamiast patrzeć w przyszłość i dążyć do wartości naprawdę 
ważnych, być może nie chciała zrezygnować z tego, co miała,  
nie chciała oderwać się od dotychczasowego życia.
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INTENCJE MSZALNE
Poniedziałek – 24.06.2019  

Uroczystość Narodzenia Św. Jana Chrzciciela

18:00 +  Za śp. Janinę i Mariana Socha, Matyldę i Jana 
Rachwaniec i zmarłych z rodziny

Wtorek – 25.06.2019 
18:00 +  Za śp. Jolantę Wojtal

Środa – 26.06.2019

18:00 O urodzaje i zachowanie od klęsk żywiołowych  
(od Parafian z ul. Jana Pawła II)

20:00

O błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski i opiekę Matki 
Bożej dla Janusza Bińczyckiego i całej rodziny
O błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski i opiekę Matki 
Bożej dla ks. Władysława Dyrcza z racji imienin 
O błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski i opiekę Matki 
Najświętszej dla rodziny Ceglińskich
O zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Haliny
O zdrowie i potrzebne łaski dla Izabeli
+  Za śp. Jana Bubkę, Jana Skwarę
+  Za śp. Jana Nogieć 
+  Za śp. Janinę i Władysława Nika, Jana Borkowskiego
+  Za śp. Kazimierę Zawalską 
+  Za śp. Marię i Jerzego Bednarczyk
+  Za śp. Tadeusza Krokosz, Leokadię i Władysława Glaz 

i zmarłych z rodziny
+  Za śp. Zenona Obrusik

Czwartek –27.06.2019 
18:00 +  Za śp. Wiesława Sakowskiego i zmarłych z rodziny

Piątek – 28.06.2019 –  
Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa

18:00 + Za śp. Mariana Molędę w 8. rocznicę śmierci
Sobota – 29.06.2019 –  

Uroczystość Św. Apostołów Piotra i Pawła

14:00 Msza św. w Wilczkowicach w 60-lecie OSP Wilczkowice 
i poświęcenie wozu strażackiego 

16:00 Ślub: Daria Dudek – Stanisław Płatek 
18:00 +  Za śp. Piotra Massalskiego

12. Niedziela zwykła – 30.06.2019
7:00 +  Za śp. Jerzego, Józefa, Andrzeja i Emilię Bednarczyk

9:00
Dziękczynna za 3 lata posługi ks. Proboszcza w Parafii

+  Za śp. Marię i Józefa Bińczyckich, Grażynę Wywiał, 
Krystynę Pułka

10:30 Dziękczynna w 20. rocznicę ślubu Małgorzaty  
i Grzegorza Stochów

18:00 +  Za śp. Eleonorę i Władysława Gaworucha

dO użytku  
WEWNętrZNEGO

Pełna treść ogłoszeń na stronie www.parafiamichalowice.pl

Rośliny biblijne… 
Hizop lekarski

Hizop lekarski (łac. Hyssopusofficinalis), znany także jako 
józefek, józefka i izap lekarski, rośnie w naturze w Basenie Morza 
Śródziemnego oraz na Bliskim Wschodzie. To niski półkrzew 
dorastający do 30 cm wysokości. Tworzy cienkie, kanciaste, 
wzniesione łodygi pokryte drobnymi lancetowatymi liśćmi. 
Hizop kwitnie od lipca do sierpnia. Zebrane w kątach liści  
drobne kwiaty są białe, liliowe lub fioletowe. To intensywnie 
pachnące olejkami zioła, używano ich w obrzędach rytualnych. 
Były symbolem pokory i oczyszczenia.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
NA XII NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ – 23.06.2019

•  Dzisiaj kolejny dzień Oktawy Bożego Ciała po Mszy św. 
o godz. 18:00 procesja eucharystyczna. Od poniedziałku 
do czwartku procesja po Mszy św. o godz. 18:00. 
W czwartek (27.06) zakończenie procesji eucharystycznych, 
błogosławieństwo dzieci, wianków i ziół. 

•  Poświęcenie pól dziś od godz. 16:00.
•  W naszym kościele codziennie po Mszy św. wieczornej 

nabożeństwo czerwcowe. Zakończenie nabożeństw 
w przyszłą niedzielę (30.06) po Mszy św. o godz. 18:00.

•  W piątek (28.06) 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.

•  W sobotnią uroczystość Świętych Apostołów Piotra 
i Pawła Msze św. będą w Wilczkowicach o godz. 14:00 (60 - 
lecie OSP Wilczkowice – poświęcenie wozu strażackiego) 
i w kościele o godz. 18:00. Składka przeznaczona na 
świętopietrze.

•  Spotkanie Rady Duszpasterskiej i Ekonomicznej 
w niedzielę 7 lipca po Mszy św. o godz. 18:00

•  Przez okres wakacji od 30.06 do 25.08 w niedziele nie 
będzie Mszy św. o godz. 12:00.

Błogosławieństwo pól
Dawniej obrzęd poświęcenia pól był bardzo uroczyście 
celebrowany. Jego tradycja ma ponad 1500 lat. Pochodzi 
z Francji, gdzie w 450 roku św. Mamert, biskup Vienne, 
rozpoczął odprawienie procesji błagalnych, gdyż kraj 
nawiedziły gwałtowne klęski żywiołowe i głód. Z biegiem 
czasu ten zwyczaj przyjął się w całym Kościele. Dni modlitw 
o urodzaj były nazwane Dniami Krzyżowymi. Zostały 
połączone z procesją do czterech stacji – ołtarzy. W procesji 
niesiono krzyż, sztandary, chorągwie i feretrony. Obecnie 
procesja kieruje się do krzyża polnego, gdzie następuje 
modlitwa i błogosławieństwo pól.
Modlitwa o urodzaje jest wyrazem pokory i uznania, że nasze 
życie jest darem i nie zależy tylko od nas.


