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Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa

Z niedzielnej liturgii Mszy Świętej
1. czytanie (Za 12,10-11. 13,1):
Oczyszczenie przez płacz

Ewangelia (Łk 9, 18-24):
Kogo nazywano Mesjaszem?

Księga Zachariasza to jedna z najpóźniej powstałych ksiąg Starego Testamentu. Jej pierwszą
część lokuje się wprawdzie w czasach odbudowy świątyni w Jerozolimie po niewoli
babilońskiej, ale powstanie drugiej niektórzy badacze skłonni są widzieć nawet w czasach
ekspansji greckiej (Aleksandra Macedońskiego). Właśnie z tej części księgi pochodzi
interesujący nas tekst. Jest to fragment dłuższej mowy proroka wypowiadającego się w imieniu
Boga. Przepowiada on rychłe zwycięstwo i ocalenie Jerozolimy przed jej wrogami.
Jednocześnie jednak zapowiada, że nastąpi jej oczyszczenie przez płacz nad prorokiem, którego
zabili.
„Wielkie zawodzenie” w Hadad-Rimmon, wspomniane w proroctwie Zachariasza, może się
odnosić do opłakiwania króla Jozjasza, który zginął w bitwie pod Megiddo (2 Krl 23, 29; 2 Krn
35, 24-25). Niektórzy jednak łączą to zawodzenie z obrzędowym opłakiwaniem podobnym do
urządzanego nad fałszywym bóstwem Tammuzem (por. Ez 8, 14) i uważają „Hadad-Rimmon”
za imię jakiegoś boga. Jest to mało prawdopodobne, gdyż te słowa Jehowy przekazane przez
Zachariasza stanowią część proroctwa dotyczącego Mesjasza. Trudno się spodziewać, by
bałwochwalcze obrzędy opłakiwania stanowiły proroczy pierwowzór, natomiast mogłoby tak
być z żałobą po wiernym królu judzkim (por. Za 12, 10-14).

MESJASZ - odpowiednik hebrajskiego
tytułu „Namaszczony”, „Pomazaniec”,
w języku greckim określanego mianem
„Chrystusa”. Powszechne w narodzie
wybranym oczekiwanie na Mesjasza głosiło,
że królewski potomek Dawida ponownie
obejmie tron, gdy Bóg odnowi królestwo
Izraela.
W czasach Nowego Testamentu wielu
Żydów wierzyło, że Bóg, posyłając Mesjasza,
wyzwoli naród wybrany spod panowania
Rzymian. Ci, którzy sądzili, że interwencja ta
będzie miała charakter zbrojny, nie chcieli
rozpoznać Mesjasza w Jezusie.
Źródło: Gość Niedzielny Nr 15/2002

KATECHIZM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO cz. XI

ŚLADAMI JEZUSA – ZIEMIA ŚWIĘTA
Z ARCYBISKUPEM RYSIEM

„Amen”
Wyznanie wiary CREDO, tak samo jak ostatnia księga
Pisma Swiętego zakoń czone jest hebrajskim słowem Amen,
któ re spotyka się takż e na koń cu modlitw Nowego
Testamentu. Koś ció ł ró wnież koń czy swoje modlitwy słowem
Amen. Wywodzi się ono od hebrajskiego „wierzyć ”, a wyraż a
trwałoś ć , niezawodnoś ć , wiernoś ć . U proroka Izajasza
znajdujemy wyraż enie „Bó g prawdy”, co dosłownie znaczy
„Bóg Amen”, czyli Bó g wierny swoim obietnicom. Pan Bó g
często uż ywa tego słowa, a nawet powtarza je dwukrotnie, by
podkreś lić wiarygodnoś ć swojego nauczania i swó j autorytet
oparty na Boż ej prawdzie. Koń cowe „Amen” zamykające
CREDO podejmuje i potwierdza jego pierwsze słowa „Wierzę”,
bo wierzyć to znaczy odpowiadać na „Amen”, na słowa,
obietnice, przykazania Boż e. Oznacza to powierzyć się
całkowicie Temu,
któ ry jest „Amen”
n i e s k o ń c z o n e j
miłoś ci i doskonałej
wiernoś ci. Wtedy to
c o d z i e n n e ż y c i e
c h r z e ś c i j a ń s k i e
będzie odpowiedzią
„Amen” na słowa
„Wierzę” wyznania
wiary naszego
chrztu.
Jezus Chrystus
j e s t „ Am e n ”, j e s t
ostatecznym
„Amen” miłoś ci Ojca
wobec nas. On
przyjmuje i dopełnia nasze „Amen”
powiedziane Ojcu.

Góra Oliwna to kolejny przystanek podczas ewangelicznej
wędró wki po Ziemi Swiętej, któ rego nie sposó b pominąć . Gó ra Oliwna
miała bardzo wiele grot. W czasie ś wiątecznym służ yły one jako
miejsce do zatrzymania się dla Zydó w przybywających na Paschę do
Jerozolimy, gdyż w mieś cie nie starczało dla wszystkich miejsca. Pan
Jezus przychodził z uczniami do groty zwanej Getsemani co znaczy:
tłocznia oliwy, wskazując na jej zwyczajową, codzienną funkcję.
Ogród Oliwny to miejsce w pobliż u groty, gdzie oddalił się
Chrystus, aby modlić się w samotnoś ci. Dziś postawiona jest tu
bazylika.
Kościół Grobu Matki Bożej wybudowano już w IV wieku, pó ź niej
rozbudowywano. Do grobu Matki Boż ej schodzi się schodami ostro
w dó ł. Gó ra Oliwna jest gó rą cmentarną i do dziś jest czynnym
cmentarzem. Apostołowie tu właś nie pochowali Maryję, zanim
z ciałem i duszą została wzięta do nieba.
Kościół Pater Noster („koś ció ł Ojcze nasz”) to kompleks, na któ ry
składają się: ruiny i częś ciowo odbudowana bazylika z IV wieku oraz
położ ona poniż ej grota, w któ rej Jezus nauczał swoich ucznió w.
Według tradycji tu właś nie Chrystus nauczył apostołó w modlitwy
Ojcze nasz, co upamiętniają tablice z tą modlitwą w kilkudziesięciu
językach. Podchodząc nieco wyż ej docieramy do miejsca, z któ rego
Jezus wstąpił do nieba. Gó ra Oliwna nabiera wtedy szczegó lnego sensu
ukazując wyjątkowoś ć relacji z Bogiem – Tatą. Tutaj Jezus uczył Ojcze
nasz, potem w czasie męki wołał: „Ojcze nie moja, tylko Twoja wola” i na
tej gó rze Ojciec zabrał go do chwały, czyli okazał się wierny.

Na wakacyjnych pielgrzymkowych szlakach: Roztocze
Roztocze to najpiękniejsza kraina na wschodzie Polski, leżąca w woj. lubelskim i podkarpackim, której wschodni kraniec kończy się we
Lwowie. Mieszkańcy od wieków są ludźmi bardzo religijnymi, a region obﬁtował w objawienia i cudowne uzdrowienia. W miejscach
obdarzonych boskimi łaskami powstały sanktuaria i kaplice. Największe jest Sanktuarium Maryjne w Krasnobrodzie - barokowy kościół wraz
z przyległym klasztorem - wybudowane jako wotum za odzyskane zdrowie przez Marię Kazimierę, żonę Jana III Sobieskiego - ze słynną „kaplicą
na Wodzie”, pod którą bije cudowne źródełko, a wody w nim nigdy nie wysychają i są lecznicze. Nieopodal znajduje się Kaplica św. Rocha
z Montpellier, gdzie według tutejszych przekazów, Marysieńka Sobieska, podczas epidemii dżumy umieściła obraz św. Rocha - patrona
ludzi cierpiących na choroby zakaźne, stąd przybywają tu ludzie
INTENCJE MSZALNE
i
umieszczają wota. W Tomaszowie Lubelskim znajduje się
Poniedziałek – 20.06.2022 – bł. Władysława Bukowińskiego,
Sanktuarium
Matki Bożej Szkaplerznej, z unikatowym drewnianym
prezbitera
kościółkiem
w
stylu barokowym.
O urodzaje i zachowanie od klęsk dla rodzin z ulic:
W Radecznicy zobaczymy Sanktuarium św. Antoniego, który
Legionowa, Widokowa, Uracza, Krótka, Galicyjska,
ukazał się w 1664 roku Szymonowi Tkaczowi na Łysej Górze, u stóp
18:00 Pogodna, Klonowa, Wspólna, Radosna, Jesionowa,
której
leży ta wieś. Kolejnym miejscem jest Kaplica Matki Bożej
Banasiówka, Komora, Kwiatowa, Wichrowe Wzgórza,
w Nowinach Horynieckich gdzie trójce pastuszków objawiła się Matka
Jutrzenki, Brzozowa, Michałki
Boska. Obecnie w środku kapliczki bije cudowne źródełko
Wtorek – 21.06.2022 – św. Alojzego Gonzagi, zakonnika
uzdrawiające w chorobach oczu.
O urodzaje i zachowanie od klęsk dla rodzin z ulic: Górna,
18:00

Graniczna, Jana Pawła II
Środa – 22.06.2022 – św. Paulina z Noli, biskupa; świętych
męczenników Jana Fishera, biskupa i Tomasza More'a
O urodzaje i zachowanie od klęsk dla rodzin z ulic:
Ks. Mariana Pałęgi, Akacjowa, Miodowa, Rzemieślnicza,
18:00 Cichy Kącik, Solna, Lipowiec, Mały Kraków, Nad Strugą,
Źródlana, Leśna, Platynowa, Krakowska od Zerwanej
(prawa strona do kościoła), MICHAŁOWICE II
Dziękczynna za szczęśliwą operację i powrót do zdrowia
O zdrowie, błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej
dla Małgorzaty i Jerzego Dyląg z rodziną
+ Za śp. Edwarda Sokoła w 17. rocznicę śmierci,
Grzegorza, Anastazję i Albinę Sokół
+ Za śp. Lucjana Plucińskiego w 32. rocznicę śmierci
i zmarłych z rodziny Plucińskich
+ Za śp. Reginę Kowalczyk w 12. rocznicę śmierci,
Franciszka Kowalczyka w 23. rocznicę śmierci
20:00
+ Za śp. Zygmunta Habrynia
+ Za śp. Franciszka i Józefę Woźniczka
+ Za śp. Jana, Stefanię i Franciszka Bubak, Stanisława
Kmitę, Stefanię, Marię i Stefana Cyganek
+ Za śp. Jerzego Gryglika
+ Za śp. Mariannę Herjan
+ Za śp. Irenę Sobczyk
+ Za śp. Apolonię Sochę
+ Za śp. Alicję Krokosz
Czwartek – 23.06.2022 – Uroczystość Narodzenia
św. Jana Chrzciciela
O urodzaje i zachowanie od klęsk dla rodzin z ulic:
18:00
Zanidzie, Podedworze, Ogrodowa, MICHAŁOWICE I
Piątek – 24.06.2022 – Uroczystość Najświętszego Serca Pana
Jezusa
7:00 + Za śp. Tadeusza Mendela
18:00 + Za śp. Mariannę i Wacława Boczkowskich
Sobota – 25.06.2022 – Niepokalanego Serca NMP
+ Za śp. Grzegorza Wołowczyka w 11. rocznicę śmierci,
7:00
Czesława Wołowczyka
Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże i potrzebne
łaski dla Agnieszki i Ryszarda w 5. rocznicę ślubu
18:00
Dziękczynna - 110 lat Ochotniczej Straży Pożarnej
z Michałowic
Niedziela – 26.06.2022 – św. Zygmunta Gorazdowskiego,
prezbitera
+ Za śp. Janinę i Władysława Ników, Jana Borkowskiego
7:00
i zmarłych z ich rodzin
+ Za śp. Piotra Ciaranka
9:00
+ Za śp. Adelajdę i Piotra Sobczyk oraz zmarłych z rodziny
10:30 + Za śp. Jana Trzaskę, Annę Trzaska i Mariannę Nogieć
12:00 + Za śp. Stefanię Kleśny w 1. rocznicę śmierci
+ Za śp. Janinę i Mariana Socha, Matyldę i Jana
18:00
Rachwaniec, Jana Kural

ZNANY JAN – Jan Maria Vianney patron proboszczów
Początki jego posługi duszpasterskiej były trudne. Mieszkańcy Ars
nie byli zbyt gorliwymi wiernymi. Na niedzielnej mszy pojawiało się
zaledwie kilka osób, a nowy proboszcz stał się wręcz obiektem kpin,
szydzono z niego i oczerniano.
Tymczasem kapłan robił wszystko, by przybliżyć ludzi do Boga.
Modlił się za nich, umartwiał – spał na gołych deskach i pościł. Vianney
wiedział, że jest za tych ludzi odpowiedzialny, że jego duszpasterska
troska musi być poświęceniem siebie samego dla zbawienia innych.
Wiele godzin spędzał na modlitwie, często przed Najświętszym
Sakramentem.
Starał się być zawsze dostępny dla ludzi. Z oddaniem sprawował
Eucharystię, często można było go spotkać w konfesjonale. Z czasem
zaczęto w nim dostrzegać niezwykłego kapłana i spowiednika.
Penitenci przyjeżdżali do Ars z całej Francji.
Za najważniejszy punkt duszpasterstwa w paraﬁi Vianney uważał
Eucharystię. Był przekonany, że „wszystkie dobre dzieła razem wzięte
nie dorównują oﬁerze Mszy św., gdyż są to dzieła ludzi, podczas gdy
Msza św. jest dziełem Boga”.
Swym paraﬁanom często powtarzał – Kapłan „nie żyje dla siebie;
żyje dla was”. Wyniszczony ascezą i chorobami Jan Maria Vianney
zmarł 4 sierpnia 1859 r. w wieku 73 lat, po 41 latach pobytu w Ars.
Został beatyﬁkowany w 1905 r. przez św. Piusa X. Natomiast Pius XI
kanonizował go w 1925 r., a cztery lata później ogłosił św. Jana Marię
patronem wszystkich proboszczów Kościoła katolickiego.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XII Niedziela Zwykła – 19.06.2022
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 czwartek (23.06) przypada Dzień Ojca. Zapraszamy na Mszę
świętą o godz. 18:00 w intencji ojców.
W piątek (24.06) przypada uroczystość Najświętszego Serca Pana
Jezusa. Z racji uroczystości nie obowiązuje wstrzemięźliwość od
pokarmów mięsnych.
Piątek jest także dniem zakończenia roku szkolnego. Zapraszamy
dzieci i młodzież, nauczycieli i wychowawców na Mszą świętą
o godz. 18:00.
Nabożeństwo czerwcowe codziennie po Mszy Świętej o godz. 18:00.
Do czwartku włącznie jest połączone z procesją eucharystyczną.
Spotkanie Rady Duszpasterskiej i Ekonomicznej we wtorek (21.06)
o godz. 19:30 w salce na plebanii.
Przez okres wakacji od 03.07 do 21.08 w niedziele nie będzie Mszy
świętej o godz. 12:00. Kancelaria w wakacje czynna we wtorek
i piątek po wieczornej Mszy świętej.
Pełna treść ogłoszeń na stronie www.paraﬁamichalowice.pl.
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