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Czytanie I (1 Krl 19, 16b. 19-21)
Powołanie Elizeusza

Niewielka mieścina Abel-Mechola znajdowała się parę kilometrów na 
wschód od Jordanu, w północnej części Gileadu. Był to teren rolniczy, 
zamieszkały przez spokojnych ludzi, którzy ciężką pracą na roli zarabiali na swój 
chleb.

Jednym z jej mieszkańców był niejaki Elizeusz, syn Szafata. Pracował właśnie 
na roli, orząc w dwanaście par wołów, gdy zbliżył się do niego sławny w Izraelu 
prorok Eliasz. Podszedłszy do niego zarzucił na niego swój płaszcz. Oznaczało to, 
że wybiera go jako swego ucznia. Elizeusz zrozumiał symbolikę tego gestu, 
zostawił woły na polu i ruszył za Eliaszem, prosząc tylko: Pozwól mi ucałować 
mego ojca i moją matkę, abym potem poszedł za tobą. Prorok zgodził się. Po 
powrocie od rodziców złożył Bogu ofiarę z mięsa wołów i po uczcie na zawsze 
opuścił swój dom ojczysty. 

P.rzez wiele lat służył Eliaszowi, swemu narodowi i następnym królom 
izraelskim. Troszczył się o to, by zawsze panował pokój. Zażegnywał 
niebezpieczne sytuacje międzynarodowe, które mogły doprowadzić do wojny. 
Gdy ciężko zachorował, przybył do niego król izraelski Joasz i płacząc mówił: 
Ojcze mój! Powszechna żałoba ogarnęła kraj, gdy odszedł na zawsze następca 
i godny naśladowca największego proroka Izraela – Eliasza.

Z niedzielnej liturgii Mszy Świętej

U progu wakacji i urlopów życzę wszystkim Parafianom, 
aby nadchodzący czas był wypełniony radością i zachwytem 

nad pięknem świata danego nam przez Stwórcę. 
Zachęcam do podróżowania, bo jak mówił święty Augustyn: 

„Świat jest jak książka. Ci, którzy nie podróżują, 
czytają jedynie pierwszą stronę”. Pamiętajmy jednak, 

aby  w każdym czasie zachować człowieczeństwo 
i odwagę w wyznawaniu wiary. Dziękuję Wam Wszystkim, którzy 

przez ostatnie 10 miesięcy swą pracą, angażowaliście się 
i służyliście naszej wspólnocie. Mam nadzieję, że po dobrym 

wypoczynku pełni entuzjazmu i chęci do czynienia dobra, 
powrócicie do rozpoczętych dzieł. Niech nasza Patronka - 

Matka Boża pomaga w dobrym przeżyciu tego pięknego czasu.

Czytanie II (Ga 5, 1. 13-18)
Przykazanie miłości

Jak	brzmi	przykazanie	miłości?

Przykazanie	miłości	brzmi następująco: „Będziesz	
miłował	Pana	Boga	swego	całym	swoim	sercem,	całą	
duszą 	 i 	 ca ł ym 	 umys łem ”.  To  j e s t  p i e r w s z e 
i najważniejsze przykazanie Boże. Drugie	 brzmi: 
„Będziesz	miłował	swego	bliźniego	jak	siebie	samego”.

Które	księgi	Starego	Testamentu	zawierają	tekst	
z	dwoma	przykazaniami	miłości?

Oba przykazania zacytowane przez Jezusa pochodzą 
z Pięcioksięgu, w przypadku Ewangelii Mateusza niemal 
dosłownie cytując tekst  Septuaginty.  Z� ródłem 
przykazania miłości Boga jest fragment Księgi 
Pow tó r z o n e g o  P rawa ,  b ę d ą c y  c z ę ś c i ą  S z e m a , 
codziennego wyznania wiary pobożnych Z�ydów.

ks. Wiesław Kiebuła

Prorocy w Biblii...

Prorok Elizeusz

Kiedy ludzie masowo odwracali się od wiary, 
pojawiali się prorocy. Biblia niewiele pokazuje nam 
ile Elizeusza kosztowało pójście taką drogą. 
Widzimy na przykład, że kiedy Eliasz powiedział 
mu, że ma być jego następcą, chciał wrócić do domu 
i pożegnać się z ojcem. Za to dokładniej opisane są 
skutki podjęcia się takiej misji. Działał przez wiele 
lat i zdobył pozycję niewiele mniejszą od swojego 
mistrza. Zwraca uwagę fakt, że przy charakterystycznej dla proroków 
misji nawracania królów i całego narodu, Elizeusz pomagał konkretnym 
ludziom, którzy stanęli na jego drodze. Nie patrzy przy tym ani na ich 
narodowość, ani na status społeczny. Kobiecie, której po śmierci męża 
sytuacja ekonomiczna pogorszyła się tak bardzo, że groziło jej odebranie 
synów, Elizeusz rozmnożył resztkę oliwy do takiej ilości, żeby starczyło 
na spłatę długów. Uzdrowił także Naamana, który zachorował na trąd 
oraz wskrzesił nagle zmarłego jedynego syna pewnej kobiety. Tego 
kalibru cudów nie znajdziemy dużo w Starym Testamencie.

JAN CHRZCICIEL
Zwiastowanie narodzin Jana jest opisane w Ewangelii 

Łukasza. Według autora tej Ewangelii Jan Chrzciciel urodził się 
pół roku przed Jezusem z Nazaretu w „mieście w Judzie”.  Jan 
był synem żydowskiego kapłana Zachariasza i niepłodnej 
kobiety (Ewangelia nazywa ją Elżbietą), oboje w wieku 
starczym. Elżbieta była krewną Marii z Nazaretu, matki Jezusa.   
Jego narodziny zapowiedziane były przez Archanioła Gabriela 
Marii w czasie zwiastowania, a także przepowiedziane były jego 
ojcu przez anioła w Świątyni Jerozolimskiej.

W młodym wieku Jan, po śmierci podeszłych wiekiem 
rodziców, zrezygnował z możliwości zostania kapłanem 
i rozpoczął życie pustelnika na Pustyni Judzkiej. Na pustyni 
został powołany na proroka, a jego głównym zadaniem stało się 
wzywanie ludzi do nawrócenia oraz przygotowanie drogi do 
publicznej służby Mesjasza. Głosił potrzebę nawrócenia 
wewnętrznego i odnowy duchowej ludzi. 

Niedługo po spotkaniu i ochrzczeniu Jezusa Jan został 
wtrącony do więzienia za jawne krytykowanie niemoralnego 
małżeństwa tetrarchy Galilei, Heroda Antypasa. Na skutek 
spisku żony Heroda, Herodiady, Jan został ścięty ok. 32 roku.

Dokładna data śmierci Jana Chrzciciela nie jest znana. 
Badacze datują moment śmierci proroka na koniec lat 
dwudziestych I wieku n.e. albo okres między 34 a 36 rokiem.

Jan Paweł II o prawdziwym odpoczynku

„Wypoczynek oznacza odejście od zajęć powszednich, 
oderwanie się od zwyczajnych trudów dnia, tygodnia i roku. 
Odejście i oderwanie od tego wszystkiego, co można wyrazić 
symbolem „Marta”. Chodzi o to, ażeby wypoczynek nie był 
odejściem w próżnię, aby nie był tylko pustką. Wtedy nie będzie 
naprawdę wypoczynkiem. Chodzi o to, ażeby był wypełniony 
spotkaniem. Mam na myśli – i owszem – spotkanie z przyrodą, 
z górami, morzem i lasem. Człowiek w umiejętnym obcowaniu 
z przyrodą odzyskuje spokój, ucisza się wewnętrznie. Ale to 
jeszcze nie wszystko, co można powiedzieć o odpoczynku. 
Trzeba, ażeby został on wypełniony nową treścią – ową treścią, 
jaką wyraża się w symbolu „Maria”. „Maria” oznacza 
spotkanie z Chrystusem, spotkanie z Bogiem. Oznacza otwarcie 
wewnętrznego wzroku duszy na Jego obecność w świecie, 
otwarcie wewnętrznego słuchu na Słowa Jego Prawdy”.

Następne wydanie biuletynu ukaże się 04.09 br.

Niech wakacje będą odkryciem
na nowo obecności 
dzieł Bożych w życiu.

Papież Franciszek

Słowo ks. Proboszcza na czas wakacji
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wewnętrznego
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Kończy się czerwiec – miesiąc naszej szczególnej modlitwy do 
Najświętszego Serca Pana Jezusa. Ostatnie nabożeństwa 
czerwcowe: poniedziałek (27.06) po Mszy św. o godz. 7:00; wtorek 
(28.06), środa (29.06) po Mszy św. o godz. 18:00; czwartek (30.06) 
godz. 7:00.

W środę (29.06), przypada uroczystość Świętych Apostołów Piotra 
i Pawła.  

W tym tygodniu Pierwszy Piątek (01.07) i Pierwsza Sobota (02.07) 
miesiąca. Okazja do spowiedzi w piątek od godz. 16:00. Msza św. 
o godz. 18:00. Nabożeństwo Pierwszych Sobót miesiąca i zmianka 
tajemnic różańcowych w sobotę (02.07) o godz. 17:00.

W ubiegłą niedziele gościliśmy siostry ze Zgromadzenia Sióstr 
Misjonarek św. Piotra Klawera. Siostry wyrażają niezmierną 
wdzięczność za okazaną życzliwość oraz zebrane ofiary. Wszystkich 
ofiarodawców otaczają modlitwą i życzą wiele łask Bożych i opieki 
Matki Bożej na każdy dzień. Bóg zapłać.

Pełna treść ogłoszeń na stronie .www.parafiamichalowice.pl

INTENCJE MSZALNE 
Poniedziałek – 27.06.2022 –  św. Cyryla Aleksandryjskiego,  

  biskupa i doktora Kościoła 
 7:00 + Za śp. Apolonię Sochę 
Wtorek – 28.06.2022 – św. Ireneusza, biskupa 
 18:00 + Za śp. Janinę i Władysława Rzepeckich 
Środa – 29.06.2022 – Uroczystość Św. Apostołów Piotra i Pawła  

 18:00 
Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże, potrzebne 
łaski i opiekę Matki Bożej dla dzieci z kl. IV i ich rodzin 

 20:00 

Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę 
Matki Bożej dla Pawła z racji urodzin i imienin 
O szczęśliwe rozwiązanie dla Kingi Szlęk i o zdrowie dla 
matki i dziecka 
W podziękowaniu Bogu za wszystkie łaski w 85 latach 
życia Czesława, z prośbą do Matki Najświętszej o dalszą 
opiekę 
Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże dla rodzin  
z ul. Nad Strugą: Tochowicz, Ślimak, Tochowicz, Fajer, 
Szafarscy, Golińscy 
O zdrowie dla Szymona 
+ Za śp. Marcina Włoska 
+ Za śp. Marka Ładygę 
+ Za śp. Marka Habrynia 
+ Za śp. Grażynę Wywiał w 11 . rocznicę śmierci, Krystynę 
 i Józefa Półka 
+ Za śp. Tadeusza i Stanisława Krokosz, Leokadię  
 i Władysława Glaz i zmarłych z rodziny 
+ Za śp. Jana 
+ Za śp. Jerzego Gryglika 
+ Za śp. Mariannę Herjan 
+ Za śp. Irenę Sobczyk 
+ Za śp. Apolonię Sochę 
+ Za śp. Alicję Krokosz 

Czwartek – 30.06.2022 –  Świętych pierwszych męczenników 
    Kościoła Rzymskiego 
 7:00 + Za śp. Irenę Sobczyk 
Piątek – 01.07.2022 – św. Ottona, biskupa 
 7:00 + Za śp. Tadeusza Mendela 
 18:00 + Za śp. Mariannę i Wacława Boczkowskich 
Sobota – 02.07.2022  

 18:00 
+ Za śp. Władysławę i Edmunda Socha, Stanisławę  
 i Tadeusza Hejmo oraz zmarłych z rodziny 

Niedziela – 26.06.2022 – Święto św. Tomasza, Apostoła  

 7:00 
+ Za śp. Marię i Józefa Bińczyckich, Stefanię i Józefa 
 Kmiecik 

 9:00 + Za śp. Jerzego Gryglika 

 10:30 
+ Za śp. Piotra i Teofilę Pateckich, Stefana Pateckiego  
 w 1. rocznicę śmierci 

 18:00 + Za śp. Mariana Molendę w 11. rocznicę śmierci 

 

Z naszej wspólnoty parafialnej odeszła

śp. Halina Krawczyk

Wieczne odpoczywanie racz Jej dać Panie...

Relikwie chrześcijaństwa...

Trzech polskich świętych
Pierwszym z trzech polskich świętych, którego ciało się 

zachowało jest św. Stanisław Kostka. Jednakże w przeciwieństwie do 
ciał św. Jozafata Kuncewicza i Andrzeja Boboli, ciało Stanisława 
Kostki nie przetrwało do naszych czasów. Nie ulegało natomiast 
najmniejszemu rozkładowi przez pierwsze dwa lub trzy lata po 
śmierci. Jego grób obecnie znajduje się w murach rzymskiego 
kościoła św. Andrzeja.

Relikwie biskupa Kuncewicza znajdują się w Bazylice św. Piotra 
w Watykanie pod ołtarzem św. Bazylego. Ostatnie dane z 1977 roku 
potwierdzały, że ciało nadal było dobrze zachowane. Twarz mimo, że 
koścista pozostawała w dobrym stanie, co zadziwiało ze względu na 
rany zadane w czasie męczeństwa, czy przetrzymywanie zwłok 
w wodzie blisko tydzień zaraz po śmierci.

Z kolei zachowane relikwie św. Andrzeja Boboli można oglądać 
przez kryształowe wieko przepięknego relikwiarza, w jego sanktu-
arium w Warszawie. Odnotowano ponad 400 autentycznych cudów 
przypisywanych wstawiennictwu świętego jezuity z Pińska. 

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

Migawki z wydarzeń czerwcowych

05.06 - parafialna pielgrzymka 
do Niepokalanowa

06.06 - Akatyst ku czci Ducha Świętego

16.06 - procesja Bożego Ciała

08.06 - pielgrzymka dzieci
pierwszokomunijnych do Czernej

05.06 - parafialna pielgrzymka do
            Niepokalanowa
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