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Słowa Ewangelii według świętego Łukasza (Łk 9,51-62)
Gdy dopełniały się dni wzięcia Jezusa z tego świata, postanowił udać się do Jeruzalem, i wysłał przed sobą posłańców. Ci
wybrali się w drogę i weszli do pewnego miasteczka samarytańskiego, by przygotować Mu pobyt. Nie przyjęto Go jednak,
ponieważ zmierzał do Jeruzalem. Widząc to, uczniowie Jakub i Jan rzekli: „Panie, czy chcesz, byśmy powiedzieli: Niech
ogień spadnie z nieba i pochłonie ich?” Lecz On, odwróciwszy się, zgromił ich. I udali się do innego miasteczka. A gdy szli
drogą, ktoś powiedział do Niego: „Pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz”. Jezus mu odpowiedział: „Lisy mają nory i ptaki
podniebne – gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł położyć”. Do innego rzekł: „Pójdź za Mną”.
Ten zaś odpowiedział: „Panie, pozwól mi najpierw pójść pogrzebać mojego ojca”. Odparł mu: „Zostaw umarłym grzebanie
ich umarłych, a ty idź i głoś królestwo Boże”.
„Panie, czy chcesz, a powiemy, żeby ogień spadł z nieba i zniszczył ich?” – pytają Jezusa Apostołowie. Wiedzą, że moc Boża
zdolna jest do uczynienia wszystkiego, że Bóg mógłby spalić miasta, w których nie jest przyjmowany. Jezus jednak odmawia
wybierania takich rozwiązań. Mógłby – lecz nie chce. Nasz Bóg mógłby wyniszczyć tych, którzy oczerniają Kościół, atakują
chrześcijan, docinają wierzącym znajomym. Mógłby – ale nie chce. Wybiera drogę miłości. Miłosierdzia. Posyła nas w świat bez
niszczącego ognia, ale z sercami rozpalonymi miłością. To trudna nauka – ale prawdziwie Chrystusowa.
Jeszcze inny rzekł: «Panie, chcę pójść za Tobą, ale pozwól mi najpierw pożegnać się z moimi w domu». Jezus mu
Niedzielne «Ktokolwiek
rozważania….
Sztukasię
dialogu
odpowiedział:
przykłada rękę do pługa, a wstecz
ogląda, nie nadaje się do królestwa Bożego».
Podeszło do Jezusa kilku saduceuszów, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania i zagadnęli Go. (Łk 20, 27)
Saduceusze, choć wszem i wobec głoszą, ż e nie wierzą w zmartwychwstanie, przychodzą jednak do Jezusa i pytają, jak będzie
z małż eń stwem po zmartwychwstaniu. Jakż e wielka jest per idia tych ludzi! Pytają, jaka będzie rzeczywistoś ć, w któ rą nie wierzą.
Oni chcą po prostu zakpić z Jezusa. Jednakż e Chrystus znający zamysły ludzkich serc, nie wdaje się z nimi w ż adną dyskusję, nie
pró buje ich przekonywać , niczego nie stara się udowodnić . Jakby nie słysząc ich pytania, spokojnie wykłada swoją naukę
o zmartwychwstaniu, wiedząc przecież , ż e przyjmą ją tylko ludzie wiary i dobrej woli. To spokojne
zignorowanie pytania ludzi złej woli było tak skuteczne, ż e – jak mó wi Ewangelista – o nic już nie ś mieli
więcej Go pytać .
Opró cz nauki o zmartwychwstaniu, któ rą z wiarą przyjmujemy, moż emy się chyba ze spotkania Jezusa z
saduceuszami uczyć sztuki prawdziwego dialogu. Owszem, warto dyskutować , przekonywać , szukać
argumentó w, ale tylko w rozmowie z ludź mi dobrej woli, z takimi, któ rzy mają inne od nas przekonania,
ale szczerze szukają prawdy. Trzeba zrobić wszystko, ż eby im pomó c prawdę odnaleź ć. Nie warto jednak
wdawać się w ż adne dyskusje z ludź mi, któ rzy i tak swoje wiedzą, któ rzy stwarzają jedynie pozory
szczeroś ci, w rzeczywistoś ci jednak nie są ludź mi dobrej woli i wcale nie szukają prawdy. Chcą nas jedynie
wciągnąć w pustą polemikę po to, by za chwilę wyś miać i wyszydzić . Starając się o to, aby nikogo nie
obrazić , takie dyskusje trzeba jednak po prostu ignorować . Bo nie należ y rzucać pereł swoich przekonań
na podeptanie. Szczeroś ć dialogu musi zakładać , a nie wykluczać roztropnoś ć.
Ks. Norbert Sarota

Krakowska Bazylika Metropolitalna na Wawelu
Pierwszy koś ció ł katedralny na Wawelu został wzniesiony
niedługo po erygowaniu diecezji krakowskiej przez papież a
Sylwestra II w roku 1000. Następną, romań ską katedrę wraz
między innymi z kryptą ś w. Leonarda konsekrowano w 1142 roku.
Do XVI wieku Krakó w - stolica diecezji - był takż e stolicą Polski
(od roku 1040 do roku 1596, z niewielkimi przerwami) i drugim (po
Gnieź nie) oś rodkiem koś cielnym w Polsce. W ciągu wiekó w diecezja
krakowska należ ała do metropolii gnieź nień skiej, potem lwowskiej,
w koń cu - do warszawskiej. W 1880 r. przeszła pod bezpoś rednie
zwierzchnictwo Stolicy Apostolskiej, a w 1925 r. została
podniesiona do rangi archidiecezji.
Patronami archidiecezji
krakowskiej są ś w. Stanisław, biskup
i męczen n ik , k tó reg o relik w ie
znajdują się w bazylice metropolitalnej na Wawelu, a takż e ś w. Jan
Kanty, ś w. Kazimierz i ś w. Jacek
Odrowąż . Archidiecezja liczy 448
para ii w 45 dekanatach. Pracuje
w niej ponad 2100 księż y (diecezjalnych i zakonnych łącznie).

Wakacje w drodze...
Wakacje to czas pielgrzymowania. Wyruszamy do miejsc
świętych w celu umocnienia wiary, odbycia pokuty, spełnienia
ślubów, z prośbą lub dziękczynieniem. Jednym z najczęściej
uczęszczanych szklaków pielgrzymkowych Europy są Drogi św.
Jakuba. Tysiące wiernych przemierza bardzo długą drogę do
Santiago de Compostela (Hiszpania) - miejsca pochówku św. Jakuba
Apostoła. Łączna długość tras to ok. 2200 km. Od 2015 r. Drogi św.
Jakuba wpisane są na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
Początki kultu w Santiago sięgają IX wieku. W średniowieczu
miejsce to było najczęściej odwiedzanym po Jerozolimie i Rzymie,
należało bowiem do najważniejszych miejsc świętych chrześcijan.

Wszystkim, którzy już rozpoczęli lub planują
wakacje, życzymy, aby urlop był miłym
wypoczynkiem, ale też czasem pełnym dobra
i duchowego wzrostu.
Duszpasterze i zespół redakcyjny

Święty Tomasz apostoł - czy na pewno
był „niewierny”?
Pięć niekoniecznie znanych informacji o św. Tomaszu apostole
1. Apostoł Indii
Tomasz głosił Ewangelię w Syrii i Persji, a następnie dotarł do Indii,
gdzie poniósł śmierć męczeńską 3 lipca 72 r. Najpierw go torturowano,
a potem przebito włóczniami. Z jego świadectwa i krwi narodził się
Kościół malabarski. Jest uważany za założyciela Kościoła w Indiach.
2. Architekt Boga
Tomasz był z zawodu cieślą i budowniczym. W Indiach pracował
jako architekt, dlatego w dziełach malarskich przedstawiany jest
z kątownicą w ręku. Według przekazów, król Indii powierzył mu
zbudowanie swojego pałacu, jednak Tomasz pieniądze na budowę
rozdał ubogim.
3. Pasek Maryi
Według starożytnej tradycji, po wniebowzięciu Maryja zrzuciła
z nieba Tomaszowi swój pasek, żeby go pocieszyć, a być może rozwiać
jego wątpliwości.
4. Podróże relikwii
Relikwie Tomasza z Indii przewieziono w III w. do Edessy, a w XII
w. na wyspę Chios, aby uchronić je przed muzułmanami. W 1258 r.
relikwie traﬁły do Ortony w Italii, gdzie są czczone do dziś.
5. Chrześcijanie św. Tomasza
Wciąż istnieją wspólnoty Syromalabarskiego Kościoła
katolickiego w południowo-zachodnich Indiach, których początki
sięgają czasów nauczania św. Tomasza. Ich wiara karmiła się
otrzymaną Ewangelią, sprawowaniem kultu i podtrzymywaniem
sukcesji apostolskiej. Wypracowały one własne tradycje
pobożnościowe, nierzadko doświadczając prześladowań. Jak na
wspólnotę założoną przez apostoła o przydomku „Niewierny”
okazywali i nadal okazują wyjątkową żywotność wiary.
Źródło: https://pl.aleteia.org

INTENCJE MSZALNE
Poniedziałek – 01.07.2019
7:00 + Za śp. Sabinę Nogieć
Wtorek – 02.07.2019
18:00 + Za dusze w czyśćcu cierpiące
Środa – 03.07.2019 – św. Tomasza, apostoła
+ Za śp. Andrzeja Kuklę
+ Za śp. Andrzeja Żurawika w rocznicę śmierci i syna:
śp. Andrzeja Żurawika
+ Za śp. Antoninę w 7. rocznicę śmierci i Jana Nogieć
20:00 + Za śp. Jana Nogieć
+ Za śp. Katarzynę Mądry
+ Za śp. Krystynę Chwalik
+ Za śp. Marię Chwastek
+ Za śp. Władysława i Helenę Harmala
Czwartek –04.07.2019 – Rocznica poświęcenia Bazyliki
Metropolitalnej w Krakowie
O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Szymona
18:00
w 1. rocznicę urodzin i siostry Nadii
Piątek – 05.07.2019
18:00 + Za śp. Aleksandra Jędryszka
Sobota – 06.07.2019 – bł. Marii Teresy Ledóchowskiej
17:00 Nabożeństwo Pierwszych Sobót miesiąca
+ Za śp. Jerzego i Janinę Szczepanik, Katarzynę
18:00
Kamusińską
14. Niedziela Zwykła – 07.07.2019
+ Za śp. Adelę Kupidło w 20. rocznicę śmierci, Ignacego
7:00
Kupidło i Alinę Krawczyk
9:00 + Za śp. Beatę Siara w 8. rocznicę śmierci
O zdrowie, błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej
10:30
i Anioła Stróża dla Krzysia w 6. rocznicę urodzin
18:00 + Za śp. Władysławę

Najważniejsze święta w lipcu i sierpniu
16 lipca

– ws p o m n i e n i e N M P z G ó r y K a r m e l ( N M P
Szkaplerznej);
22 lipca
– ś więto Marii Magdaleny;
25 lipca
– ś więto ś w. Jakuba i wspomnienie ś w. Krzysztofa.
Pamiętajmy o błogosławień stwie kierowcó w
i pojazdó w.
6 sierpnia – ś więto Przemienienia Pań skiego;
13 sierpnia – ś więto Najś więtszej Marii Panny Kalwaryjskiej;
15 sierpnia – uroczystoś ć Wniebowzięcia Najś więtszej Marii
Panny. Błogosławień stwo zió ł i kwiató w;
26 sierpnia – u r o c z y s t o ś ć N a j ś w i ę t s z e j M a r i i P a n n y
Częstochowskiej.

Pamiętajmy!
We wrześniu będziemy świętować 70–lecie powstania naszej
paraﬁi. Główne uroczystości odbędą się 1 września
(niedziela) i zostaną połączone z paraﬁalnymi dożynkami.
Uroczystą Mszę świętą o godz. 15:00 odprawi J.E. ks. kard.
Stanisław Dziwisz.
Na kolejne niedziele września zaplanowane są: wystawa,
koncert orkiestry, występy chórów, a także pielgrzymka do
Santiago de Compostela. Jubileuszowe wydarzenia zakończy
renowacja paraﬁalnych Misji Świętych (od 29.09 do 02.10).
Już dziś Ksiądz Proboszcz serdecznie zaprasza Wszystkich
Paraﬁan i Gości do wzięcia udziału w tych pięknych
wydarzeniach.

Przed wakacyjną przerwą...
Obecne - 72 wydanie biuletynu „Tydzień
z Maryją” jest ostatnim przed wakacjami. Kolejne
numery planujemy wydawać od września.
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XIII Niedziela zwykła – 30.06.2019
Dziś Msze św. o godz. 7:00, 9:00, 10:30 i 18:00.
Dzisiaj zakończenie nabożeństw ku czci Najświętszego Serca Pana
Jezusa po Mszy św. o godz. 18:00.
W tym tygodniu przypada pierwszy piątek i pierwsza sobota
miesiąca. Okazja do pierwszopiątkowej spowiedzi w naszym
kościele od godz. 17:00, a po Mszy św. o godz. 18:00 nabożeństwo
wynagradzające za nasze grzechy do Serca Pana Jezusa.
W sobotę (6.07) o godz. 17:00 Nabożeństwo Pierwszych Sobót
Miesiąca i zmianka tajemnic różańcowych.
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.
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.

Do użytku
wewnętrznego

