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Ewangelia według św. Marka (Mk 7, 1-8a. 14-15. 21-23)
Zebrali się u Jezusa faryzeusze i kilku uczonych w Piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy. I zauważyli, że niektórzy z Jego uczniów
brali posiłek nieczystymi, to znaczy nie umytymi rękami. Faryzeusze bowiem i w ogóle Żydzi, trzymając się tradycji starszych, nie
jedzą, jeśli sobie rąk nie obmyją, rozluźniając pięść. I gdy wrócą z rynku, nie jedzą, dopóki się nie obmyją. Jest jeszcze wiele innych
zwyczajów, które przejęli i których przestrzegają, jak obmywanie kubków, dzbanków, naczyń miedzianych.
Zapytali Go więc faryzeusze i uczeni w Piśmie: „Dlaczego twoi uczniowie nie postępują według tradycji starszych, lecz jedzą
nieczystymi rękami?”
Odpowiedział im: „Słusznie prorok Izajasz powiedział o was, obłudnikach, jak jest napisane: «Ten lud czci mnie wargami, lecz sercem
swym daleko jest ode mnie. Ale czci na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi». Uchyliliście przykazanie Boże, a trzymacie się
ludzkiej tradycji”.
Potem przywołał znowu tłum do siebie i rzekł do niego: „Słuchajcie mnie wszyscy i zrozumiejcie. Nic nie wchodzi z zewnątrz
w człowieka, co mogłoby uczynić go nieczystym; lecz co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym. Z wnętrza bowiem,
z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie,
zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Wszystko to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym”.
Bardzo łatwo przychodzi nam ocenianie innych według swoich kryteriów. Może nawet sobie nie uświadamiamy, że stawiamy się wtedy od kogoś
wyżej, czujemy się od kogoś lepsi. Niepostrzeżenie wychodzi z nas pycha.
Jeden z apoftegmatów ojców pustyni opowiada o dwóch mnichach, którzy po latach postanowili odwiedzić się nawzajem. Minęli się jednak
w drodze i jeden drugiego nie zastał. Pierwszy zobaczył w celi okropny bałagan. Pomyślał, że ktoś kto pozwala sobie na taki nieporządek nie
może mieć poukładanych spraw z Bogiem. Drugi zobaczył posprzątaną celę. Pomyślał, że mnich, który przykłada wagę do tak przyziemnych
spraw, ma niewłaściwe priorytety. Każdy z nich od razu potem poczuł, że na nic były te lata pustelni skoro pierwsze co zrobił, to ocenił człowieka.

U progu nowego roku szkolnego
życzymy
wszystkim Uczniom
obfitych darów Ducha Świętego
Duszpasterze i Redakcja

Plon, niesiemy plon…
Uroczyste zakończenie zbiorów oraz zabawa z tym
związana popularnie nazywana jest dożynkami. W XVII
– XIX wieku dożynki oznaczały dożęcie oziminy i przyniesienie wieńca (zwanego też wyżynkiem) gospodarzowi. Natomiast wielka biesiada rolnicza odbywała się
jesienią, po uprzątnięciu wszystkich zbiorów.
Zgodnie z przysłowiem święty Idzi w polu już nic nie
widzi, 1 września pola powinny być puste. Następnie
należy przygotować się do orki i siewu, tak aby przed
8 września, czyli Dniem Narodzenia NMP (inaczej Matki Boskiej Siewnej), mieć chociaż część żyta zasianego,
gdyż jak mówi inne przysłowie przed Bogarodzicą siej
żyto przed pszenicą, a po Bogarodzicy weźmij się do
pszenicy.
Symboliczny plon żniwny początkowo miał postać
korony uwitej ze wszystkich zbóż. Zazwyczaj wieniec
splatano z przewagą żyta i pszenicy, gdyż tym zbożom
przypisywano właściwości magiczne. Pszenica posiadała moc sprawczą – miała odwdzięczać się bogatymi
plonami w kolejnym roku, a żyto związane było z tajemniczym światem duchów. Do wieńca wplatano również gałązki leszczynowe – symbol obfitości i błogosławieństwa Bożego. Wieniec dekorowano jarzębiną,
mirtem, jabłkami, orzechami i kwiatami.
Źródło: K. Braun, K. Braun,
Zwyczaje doroczne, Warszawa 2007.

O narodzeniu Najświętszej Maryi Panny
Tradycja głosi, że stało się to w Nazarecie lub Jerozolimie 8 września najprawdopodobniej w 19 roku przed Chrystusem. Dziewczynce nadano dość popularne w tamtych czasach imię Miriam czyli Maryja, co można tłumaczyć „ukochana przez Boga”. Rodzice
Maryi – Anna i Joachim – pochodzili z królewskiego rodu Dawida. Byli dość zamożni, ale
jak zaświadcza bł. Anna Katarzyna Emmerich „żyli jednak ubogo z powodu umartwienia
i dawania jałmużny”. Upragnione dziecko – Maryja urodziła się dopiero po 20 latach małżeńskiego życia. W tym czasie, kiedy Matka Boża przyszła na świat, Herod Wielki ogłosił
budowę nowej świątyni jerozolimskiej – „Złotego Domu” (który stał się jednym z wezwań
Maryi). Arki Przymierza już w niej nie było, gdyż zaginęła kilka wieków wcześniej, ale
dzięki zrządzeniu Bożej Opatrzności nową Arką Przymierza stała się Maryja, która dorastała
w cieniu budowanej świątyni. Na miejscu jerozolimskiego domu Joachima i Anny pobożna
cesarzowa Helena w IV wieku wybudowała wspaniałą świątynię. Znajduje się w niej niewielka Grota Narodzenia Najświętszej Maryi Panny.
Źródło: H. Bejda, Królowa Polski. Biografia, Dom Wydawniczy Rafael, Kraków 2018

O Duchu Świętym…
Duch Święty jest Trzecią Osobą Boską, równą Ojcu i Synowi w bóstwie i majestacie.
Duchowi Świętemu zawdzięczamy przede wszystkim naszą wiarę. On objawia nam
Boga i pozwala poznać Chrystusa. Umacnia w nas wiarę i obdarza nowym życiem.
„W naszej rozmowie z Bogiem - prowadzi modlitwę, aby była rzeczywistym
spotkaniem ze Stwórcą, by słowo Boże przemieniało nasz umysł”.
Wśród wielu modlitw do Ducha Świętego na uwagę zasługuje ta odmawiana przez
św. Katarzynę ze Sieny.
	
O Duchu Święty, przyjdź do mego serca. O Boże żywy, mocą swoją świętą
pociągnij me serce ku sobie. Racz mi udzielić daru roztropnej miłości razem
ze świętą bojaźnią. Zachowaj mnie od wszelkiej złej myśli. Niech miłość Twoja
będzie mi żarem i światłem, ażeby każdy ciężar stał mi się lekkim ciężarem.
Święty mój Ojcze i słodki mój Panie! Wspomóż mnie w każdej Twej służbie.
Daj mi miłość Twoją. Amen.

Z historii pielgrzymowania

Kościół w czasie II wojny światowej

Zwyczaj pielgrzymowania do miejsc świętych został
zapoczątkowany w II wieku. Początkowo pątnicy udawali się do
Jerozolimy, później do grobów apostołów–męczenników w Rzymie oraz
miejsc przechowywania relikwii. Pielgrzymowanie zyskało ogromną
popularność w późnym średniowieczu.
W Polsce jednym z najpopularniejszych miejsc, do którego udają
się wierni jest Jasna Góra w Częstochowie. Każdego roku w sierpniu
udaje się tam ponad 40 pielgrzymek pieszych, w których bierze
udział ponad 250 tysięcy osób. Pielgrzymi docierają na obchodzone
15 sierpnia uroczystości święta Wniebowzięcia Najświętszej Maryi
Panny (święto Matki Boskiej Zielnej).
Historia pieszego pielgrzymowania do Częstochowy rozpoczęła się
prawie jednocześnie z chwilą początków kultu Cudownego Wizerunku.
Najstarsza pielgrzymka na Jasną Górę, udokumentowana
w kronikach, wyruszyła we wrześniu 1626 roku z Gliwic. Była wyrazem
wdzięczności za uratowanie miasta przed wojskami duńskimi podczas
wojny trzydziestoletniej. Według legendy Maryja rozpostarła wtedy
swój płaszcz nad miastem, chroniąc je i zmuszając wrogów do ucieczki.
Po cudownym ocaleniu, 80 mieszczan wyruszyło do Częstochowy, gdzie
złożyli ślubowanie, że co roku będą odbywać pielgrzymkę.
Źródło: dzieje.pl

„Naród ginie, gdy znieprawia swojego ducha, naród rośnie, gdy duch
jego coraz bardziej się oczyszcza i tego żadne siły zewnętrzne nie zdołają
zniszczyć.”
(Jan Paweł II)
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Poniedziałek – 03.09.2018
+ Ryszarda Krawczyk
O zdrowie, błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla
Adama w 8. rocznicę urodzin
Wtorek – 4.09.2018
Dziękczynna z prośbą o zdrowie, błogosławieństwo Boże,
dla Doroty i Janusza Warchoł w 30. rocznicę ślubu
Środa – 5.09.2018
+ Wacława Ciaranek
O zdrowie i potrzebne łaski dla Haliny
O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla rodziny Dylągów
i Gaudynów
+ Marię Dobrowolską
+ Stefana i Stefanię i zmarłych z rodziny Duś
+ Lucynę i Stefana Jaskółka
+ Stanisławę Stokłosa
+ Jerzego Tarko
+ Kazimierę Chamielec
Czwartek – 6.09.2018
+ Lesława Dyląg
+ Franciszka Kilmer, Stefana Chawalik, Anielę i Michała
Fus
Piątek – 7.09.2018
+ Ryszarda Chamielec
+ Eugeniusza Nogieć
Sobota – 8.09.2018
+ Józefa Chamielec
+ Stanisława Baran w 10. rocznicę śmierci, Tadeusza
i Stefanię
Niedziela – 9.09.2018
+ Piotra Ciaranek
+ Wandę i Bronisława Szewczyk
+ Mariannę i Józefa Formickich
W intencji wszystkich Parafian
+ Piotra i Stanisławę Jurkowskich, Zofię Włoczewską

Zagłada polskiej inteligencji – lekarzy, duchownych, nauczycieli,
przedstawicieli ziemiaństwa, wolnych zawodów, emerytowanych
żołnierzy była głównym celem polityki Hitlera. Duchowni katoliccy byli
jednymi z pierwszych ofiar nazistów, zwłaszcza w okupowanej przez
Niemców Polsce.
Po wybuchu II wojny światowej setki duchownych zostało aresztowanych
i osadzonych w niemieckich obozach koncentracyjnych, m.in. w Dachau,
w Auschwitz. W latach 1939 – 1945 zostało zamordowanych około
3000 polskich duchownych. Ponad połowa zginęła w niemieckich
obozach koncentracyjnych, na części duchownych hitlerowcy dokonali
egzekucji zaraz po aresztowaniu.
Niemcy dewastowali polskie świątynie, grabili kościoły i klasztory,
Polakom zabraniano udziały w nabożeństwach. Zamknięto seminaria
duchowne. Społeczeństwo polskie organizowało więc tajne nauczanie,
swój udział miał tutaj abp Adam Stefan Sapieha. Tajne komplety
skupiały księży, kleryków, zakonników, uczestniczył w nich również
Karol Wojtyła.
Wielu księży pomagało prześladowanym, w tym ludności żydowskiej
(wydając np. fałszywe świadectwa chrztu, jak ksiądz Brunon
Boguszewski). Franciszkanin, ojciec Maksymilian Maria Kolbe oddał
swoje życie za współwięźnia, Franciszka Gajowniczka. Zmarł śmiercią
męczeńską, po dwóch tygodniach więzienia w celi głodowej, dobity
zastrzykiem z fenolu.
Prześladowanie Kościoła Katolickiego ze strony okupanta niemieckiego,
a także okupanta sowieckiego doprowadziło do śmierci ponad 20 procent
duchowieństwa przedwojennej Polski.
Źródło: dzieje.pl

Misje Święte
w naszej parafii będziemy
przeżywać w dniach
30.09-7.10.2018 r.
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
na XXII Niedzielę zwykłą 2.09.2018 r.
•	Zapraszamy
dzieci,
młodzież,
rodziców,
nauczycieli
i wychowawców na specjalną Mszę św. w poniedziałek (3.09)
o godz. 8.00, podczas której będziemy prosić o Boże
błogosławieństwo na czas zdobywania wiedzy.
•	W tym tygodniu I piątek miesiąca. Spowiedź św. od godz.16.30.
Msza św. o godz. 18.00.
•	Od września wracamy do przedwakacyjnego porządku nabożeństw:
codzienną Eucharystię sprawujemy o godz. 7.00 i 18.00.
W niedzielę o godz.7.00; 9.00; 10.30; 12.00 i 18.00.
•	Kancelaria parafialna czynna we wtorki i piątki po wieczornej
Mszy św. W I piątki miesiąca kancelaria nieczynna.
•	Spotkanie dzieci kl. III przygotowujących się do I Komunii
św. będzie w niedzielę 16.09 na Mszy św. o godz. 12.00. Po Mszy
św. spotkanie z rodzicami w kościele.

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.

