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2. czytanie - Wstęp do Listu św. Jakuba Apostoła (Jk 2,1-5)

Pierwszy z tzw. listów powszechnych 
pochodzi od św. Jakuba. Cała niemal tradycja 
uważa za autora listu św. Jakuba Młodszego, 
syna Alfeusza (w odróżnieniu od św. Jakuba 
Starszego, syna Zebedeusza, a brata św. Jana), 
krewnego Chrystusa Pana i zwierzchnika 
Kościoła jerozolimskiego. Ciesząc się wielkim 
poważaniem i wpływami, Apostoł stał się 
o�iarą nienawiści Sanhedrynu i poniósł 
śmierć męczeńską w roku 62. Czas powstania
listu jest trudny do ustalenia. Został on napisany w każdym razie nie 
później niż w roku 62. Zarówno tematyka, jak i konkretna treść listu 
świadczą o pochodzeniu Autora z Z� ydów. Wprawdzie bardzo 
poprawny, niekiedy nawet wytworny, język grecki oryginału 
niezupełnie odpowiada danym Pisma świętego i tradycji o św. 
Jakubie Młodszym, prawdopodobnie jednak Autor posługiwał się, 
sekretarzem dbającym także o poprawny język i styl. Od połowy IV 
wieku wszyscy jednomyślnie uznają go za księgę natchnioną, co 
uroczyście zatwierdził Sobór Trydencki

List zawiera zbiór krótkich i zwięzłych pouczeń moralnych na 
różne tematy, sprawiających raczej wrażenie żywego słowa.

W najbliższych wydaniach naszego biuletynu skupimy się na dwóch ostatnich Bożych przykazaniach: 

„Nie będziesz pożądał żony swojego bliźniego. Nie będziesz pragnął domu swojego bliźniego ani jego pola, ani jego niewolnika, ani 
jego niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do twojego bliźniego” (Pwt 5, 21).

„Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa” (Mt 5, 28).
Oba te przykazania odnoszą się do aktów ilustrujących grzechy przeciwko szóstemu i siódmemu przykazaniu; pokazują, w jaki  
sposób w myślach i pragnieniach odnieść się do czystości (dziewiąte) i wyrzeczenia się dóbr materialnych (dziesiąte), aby zasłużyć na 
miejsce w gronie błogosławionych. „Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą” i „Błogosławieni ubodzy w duchu, 
albowiem do nich należy królestwo niebieskie” (Mt 5, 3-8). To w sercu człowieka rodzą się: zła pożądliwość, zazdrość, chciwość, gniew, 
zawiść; i te wewnętrzne grzechy są przyczyną grzechów zewnętrznych, czyli cudzołóstwa, zabójstwa, bałwochwalstwa, fałszywego 
świadectwa, kradzieży czy sporów i przekleństwa. Sedno tkwi w tym, czego człowiek pragnie i w tym, co wybiera. Dwa ostatnie 
nakazy Dekalogu to piękna lekcja dotycząca moralności, ponieważ pozwala zrozumieć, że źródłem ludzkich uczynków, tych 
dobrych i tych złych jest pragnienie serca. I na tę lekcję serdecznie zapraszam.

ks. Proboszcz

Dekalog - Przykazania IX i X
Drogi czytelniku!

Po wakacyjnej przerwie…
Siostry i Bracia,

 
W Biblii w Księdze Koheleta czytamy: „Wszystko ma swój czas i jest wyznaczona godzina na wszystkie sprawy pod niebem”; Tak po 

wakacyjnym dolce farniente (słodkim nicnierobieniu) przyszedł czas na pracę. I za to dziękujmy Bogu, że konkretnym działaniem 
możemy mnożyć dobro. 

Mam nadzieję, że wakacje zainspirowały do znalezienia sposobu na tworzenie dobra także na polu duchowym, polu wiary. 
Zachęcam do uczestnictwa w życiu parafii, do uczestnictwa w Żywym Różańcu, Kręgu Biblijnym, Domowym Kościele, Oazie, scholi 
młodzieżowej. Zapraszam do służby przy ołtarzu, zarówno w szeregach ministrantów, lektorów jak i maksistrantów. Mile widziane 
będą również osoby, które chciałyby wspomóc redagowanie parafialnego biuletynu czy zaangażować się w działalność parafialnego 
Stowarzyszenia Nadzieja Michałowic. 

W planowaniu różnych prac miejmy otwarte serce na bliźniego i na Boga. Wsłuchujmy się w potrzeby drugiego człowieka, 
wsłuchujmy się w to, co  mówi do nas Stwórca. 

Wszystkim Parafianom, u progu nowych wyzwań, życzę na każdy dzień poczucia prawdziwego szczęścia.  
A szczęście, jak pisał niemiecki filozof i teolog Albert Schweitzer, to jedyna rzecz, która się mnoży, jeśli się ją dzieli. Szczęść Boże,

Ks. Proboszcz
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Z niedzielnej liturgii Mszy Świętej

Syjon (frag. Psalmu 146 „Bóg twój, Syjonie, przez pokolenia.”) 

Słowo „Syjon” pojawia się w Biblii ponad 150 razy.  
Po raz pierwszy wspomniane jest w 2 Księdze Samuela: „Dawid 

jednak zdobył twierdzę Syjon”, ale Syjon to nazwa nie tylko 
twierdzy, ale też miasta, w którym twierdza powstała. Z biegiem 
czasu mianem tym zaczęto także określać ziemię Judzką i cały lud 
izraelski – lud Boży.

Cnoty Syjonu wysławiane są w bardzo wielu Psalmach: Syjon 
jest .,moją [Boga] świętą górą" (Ps 2, 6), „uświęconym przybytkiem 
Najwyższego” (Ps 46, 5); jest „górą Syjon, którą umiłował”, gdzie 
Bóg „wzniósł swoją świątynię, jak wysokie niebo” (Ps 78, 68-69).

W licznych przypadkach Syjon jest stosowany jako przenośnia 
określająca bezpieczeństwo i opiekę. W Nowym Testamencie Piotr 
określa Chrystusa kamieniem węgielnym Syjonu: „Oto kładę na
Sy jon ie  kamień  węg ie lny, 
wybrany, kosztowny. A kto weń 
wierzy, nie zawiedzie się”.

Na Wzgórzu Syjonu znajdują 
się dwa miejsca tradycyjnie 
otaczane czcią: grób Dawida oraz 
Wieczernik. Na katolickim 
cmentarzu na stoku wzgórza, 
zgodnie ze swoim życzeniem, 
z o s t a ł  p o c h o w a n y  O s k a r 
Schindler. 

08.09.1253 r. papież Innocenty IV kanonizował 
bp Stanisława ze Szczepanowa
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Spotkanie Kręgu Biblijnego w sobotę (11.09) o godz. 19:00 w salce na 
plebanii.

W przyszłą niedzielę (12.09) na wszystkich Mszach św. będziemy gościć 
małżeństwa z Domowego Kościoła.

Spotkanie rodziców dzieci kl. III przygotowujących się do I Komunii 
św. będzie w przyszłą niedzielę (12.09) po Mszy św. o godz. 12:00 
w kościele.

Pouczenie przedchrzcielne dla rodziców i chrzestnych w piątek 
(10.09) o godz. 19:00 w salce na plebanii.

W poniedziałek 13 września o godz. 20:00 w naszym kościele 
Nabożeństwo Fatimskie.

Pełna treść ogłoszeń na stronie .www.parafiamichalowice.pl

Wizerunki Matki Bożej...

Czarna Madonna, znajduje się w klasztorze benedyktyńskim Montserrat w Katalonii. 
Według legendy została wyrzeźbiona w pierwszych latach chrześcijaństwa 

w Jerozolimie przez świętego Łukasza i przywieziona do Katalonii przez świętego Piotra. 
Według innej opowieści do Hiszpanii trafił nie Piotr a Józef z Arymatei. W VIII wieku została 
ukryta przed Maurami. Odnaleziono ją pod koniec IX wieku. Jej odnalezieniu towarzyszyło 
wiele cudów, wizje i niebiańska muzyka. Legenda wiąże też Montserrat z odnalezieniem 
św. Graala. 

Około XII wieku figura została zniszczona i wtedy zastąpiono ją 
kopią. Nowy wizerunek poczerniał od dymu świec i lamp stąd 
Katalończycy nazwali go „la Moreneta” czyli „Czarnulka”. 

Przed figurą Czarnej Madonny dokonało się wiele nawróceń, 
które w przeciwieństwie do legend są udokumentowane 
w źródłach. Jedno z nich dotyczy Ignacego Loyoli, założyciela 
zakonu jezuitów.

11 września 1881 papież Leon XIII ogłosił Madonnę 
z Montserrat patronką Katalonii.

Fragment tradycyjnej modlitwy do Matki Bożej z Montserrat:
„Niech Cię błogosławi to miejsce, które sobie wybrałaś na 
mieszkanie, aby ludziom dobrze uczynić. Niechaj Cię błogosławią 
Bogarodzico, wszystkie ślady ludzi, którzy tu kiedykolwiek 
przychodzili. Niech Cię błogosławią wszystkie modlitwy, prośby 
i błagania, które tu kiedykolwiek do Ciebie zanoszono.”.

Relikwie – co to takiego?

Słowo „relikwia” wywodzi się od 
łacińskiego wyrazu reliqium – w liczbie 
mnogiej: reliquiae– oznaczającego pozosta-
łość, resztę, szczątki, pamiątkę, w tym także 
spadek, spuściznę czy ojcowiznę. 

Używając pojęcia „święta relikwia” mamy 
na myśli pozostałości po osobach świętych. 
Mogą to być ich ciała bądź fragmenty zwane 
partykułami ciała, czyli czaszki (do dziś 
zachowała się czaszka św. Marii Magdaleny), 
kości (np. utrzymany w dość dobrym stanie 
szkielet św. Mikołaja z Myry), włosy (loki św. 
Teresy z Lisieux), zęby (ząb św. Piotra) czy 
organy wewnętrzne (język św. Antoniego 
z Padwy).

Relikwiami są również rzeczy, z którymi 
miał kontakt święty czy błogosławiony – 
sandały św. Andrzeja Apostoła czy łańcuchy, 
którymi spętany był św. Piotr w czasie 
uwięzienia.

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

Prymas Tysiąclecia

Stefan Wyszyński - urodził się 3 sierpnia 1901 r. w miejscowości 
Zuzela nad Bugiem, jako drugie dziecko w wielodzietnej rodzinie 
Stanisława i Julianny Wyszyńskich.  „Urodziłem się w domu rodzinnym 
pod obrazem Matki Bożej Częstochowskiej, i to w sobotę, żeby we 
wszystkich planach Bożych był ład i porządek”. Święcenia kapłańskie 
otrzymał we Włocławku w 1924 r. Po wybuchu II wojny światowej 
ukrywał się przed Gestapo. W okresie Powstania Warszawskiego pełnił 
funkcje kapelana grupy Kampinos AK, działającej w Laskach, oraz - pod
pseudonimem Radwan III - kapelana szpitala 
powstańczego. Po zakończeniu wojny został 
rektorem Wyższego Seminarium Duchownego 
we Włocławku. W marcu 1946 r. otrzymał 
nominację biskupa lubelskiego, a sakrę biskupią 
przyjął w maju tego samego roku na Jasnej 
Górze. Dwa lata później, w listopadzie 1948 r. 
P ius  XII  mianował  go  a rcybiskupem 
gnieźnieńskim i warszawskim - prymasem 
Polski. Wyszyński objął przewodnictwo 
w Kościele po kard. Auguście Hlondzie. 
W styczniu 1953 r. papież włączył go do 
Kolegium Kardynalskiego.

CYTAT TYGODNIA: 

„Działaj zawsze na korzyść bliźniego. Czyń dobrze 
każdemu, jakbyś pragnął, aby tobie tak czyniono. Nie 
myśl o tym, co tobie jest kto winien, ale co ty jesteś winien 
innym”.

Kard. Stefan Wyszyński

INTENCJE MSZALNE 
 

Poniedziałek – 06.09.2021 
 18:00 + Za śp. Artura Tabisia (greg. 6) 
Wtorek – 07.09.2021 
 18:00 + Za śp. Artura Tabisia (greg. 7) 
Środa – 08.09.2021 – Święto Narodzenia NMP 
 7:00 + Za śp. Mariana Jurkowskiego 

 20:00 

Dziękczynna w 20. rocznicę ślubu Małgorzaty i Tomasza 
Dziękczynna w 1. rocznicę ślubu Sandry i Kamila, w 27. 
rocznicę ślubu Ewy i Wojciecha z prośbą o błogosławień-
stwo Boże w rodzinach 
+ Za śp. Marię Kmitę 
+ Za śp. Artura Tabisia (greg. 8) 
+ Za śp. brata Władysława w 1. rocznicę śmierci  
 i zmarłych rodziców Helenę i Jana Szcządała 
+ Za śp. Adama Nogiecia 
+ Za śp. Roberta Stopińskiego 
+ Za śp. Marię Dobrowolską 
+ Za śp. Danutę Sochę 
+ Za śp. Jadwigę Trzaskę 
+ Za śp. Stefana Pateckiego 
+ Za śp. Stefana Sochę 
+ Za śp. Lecha Woś 
+ Za śp. Zbigniewa Kowackiego 
+ Za śp. Helenę Molendę 

Czwartek – 09.09.2021 – bł. Anieli Salawy, dziewicy 
 18:00 + Za śp. Artura Tabisia (greg. 9) 
Piątek – 10.09.2021  
 7:00 + Za śp. Artura Tabisia (greg. 10) 
 18:00 + Za śp. Mieczysława Kopcia 
Sobota – 11.09.2021  
 7:00 + Za śp. Artura Tabisia (greg. 11) 
 18:00 + Za śp. Beatę Kruczek 
Niedziela – 12.09.2021 – Najświętszego Imienia Maryi 

 7:00 
+ Za śp. Janinę Chwastek w 17. rocznicę śmierci, Czesława 
 Chwastek i zmarłych z rodziny Chwastków i Jaskółków 

 9:00 + Za śp. Artura Tabisia (greg. 12) 

 10:30 

O zdrowie, błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej 
dla siostry Grażyny i jej męża Janusza 
Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże i potrzebne 
łaski dla Renaty i Pawła Herian w 30. rocznicę ślubu 

 12:00 W intencji dzieci, rodziców i chrzestnych 

 18:00 
O błogosławieństwo Boże, dary Ducha Świętego dla  
ks. Proboszcza i ks. Norberta oraz wszystkich mieszkańców 
Gminy Michałowice 

 


