Nr 28/2019 (74)

12 września - Święto Imienia Maryi

XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA

Venimus, vidimus et Deus vicit –
Przybyliśmy, zobaczyliśmy i Bóg zwyciężył

8 września 2019

Święto ustanowione jako dziękczynienie Matce Bożej
za zwycięstwo Jana III Sobieskiego pod Wiedniem

Ewangelia według Świętego Łukasza (Łk 14, 25-33)
Wielkie tłumy szły z Jezusem. On odwrócił się i rzekł do nich: «Jeśli ktoś przychodzi do Mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca
i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego, nie może być moim uczniem. Kto nie dźwiga swego krzyża, a idzie
za Mną, ten nie może być moim uczniem. Bo któż z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie wpierw i nie oblicza wydatków,
czy ma na wykończenie? Inaczej, gdyby położył fundament, a nie zdołałby wykończyć, wszyscy, patrząc na to, zaczęliby
drwić z niego: „Ten człowiek zaczął budować, a nie zdołał wykończyć”. Albo jaki król, mając wyruszyć, aby stoczyć bitwę
z drugim królem, nie usiądzie wpierw i nie rozważy, czy w dziesięć tysięcy ludzi może stawić czoło temu, który z dwudziestu
tysiącami nadciąga przeciw niemu? Jeśli nie, wyprawia poselstwo, gdy tamten jest jeszcze daleko, i prosi o warunki pokoju.
Tak więc nikt z was, jeśli nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem».
Dzisiejsza Ewangelia przypomina, że decyzja pójścia za Chrystusem nie jest jedną z wielu. To wybór, po którym już nic nie jest takie
samo. Wybór, który by był prawdziwy, musi pociągać za sobą cały, zupełnie nowy sposób życia, poddany w zupełności Bogu. Pójście za
Chrystusem nie może dotyczyć jednej godziny w tygodniu, kiedy przychodzę na Mszę Świętą. Ma objąć wszystko: moją codzienność, relacje,
pracę, odpoczynek. Wszystko. Nie da się pójść za Chrystusem tylko trochę.

Ryngrafy – znaki obecności Matki
Bożej w życiu Polaków
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W czasach średniowiecza napierśniki
rycerskich zbroi ozdabiane były
maryjnymi plakietami. Jednak
dopiero w XVII-XVIII w. ryngraf
przybrał właściwą sobie formę.
Najstarszy
z
zachowanych
ryngrafów należał do Stefana
Ankwicza
herbu
Abdank
walczącego w bitwie pod Wiedniem
(12 września 1783). Po powstaniu
styczniowym
do
wizerunku
Matki Bożej Częstochowskiej lub
Ostrombramskiej
dołączył
polski
orzeł i ukształtował się w ten sposób
najpopularniejszy motyw na polskich ryngrafach.
Ryngrafy nosili rycerze, powstańcy listopadowi i styczniowi,
legioniści, powstańcy warszawscy, partyzanci i „żołnierze
wyklęci”. Nosili je i modlili się przed nimi zesłańcy
i emigranci; z blachy z puszek oraz z drewna wykonywali je
żołnierze w oflagach. Wiele ryngrafów odnaleziono w Katyniu,
Charkowie i Miednoje przy pomordowanych przez Sowietów
polskich oficerach. Na jednym z nich wygrawerowane było
znamienne zdanie: „Walcz, zwyciężaj i pamiętaj, że Orzeł Biały
tylko przed Bogiem skłania swą dumną głowę…”.

Maria jest to imię pochodzenia hebrajskiego, od słowa
mariam (napawać radością) lub od egipskiego meri-jam
(ukochana przez Boga). Pierwotna hebrajska wersja
imienia Miriam przekształcona została na Mariam, stąd Maria.
Maria obchodzi imieniny sześćdziesiąt dwa razy w roku.
Najpopularniejsze pokrywają się ze świętami maryjnymi:
1 stycznia - Świętej Bożej Rodzicielki
2 lutego - Matki Bożej Gromnicznej
25 marca - Zwiastowania Pańskiego
3 maja - Maryi Królowej Polski
24 maja - NMP Wspomożycielki Wiernych
31 maja - Nawiedzenia NMP
16 lipca - Matki Bożej Szkaplerznej
5 sierpnia - Matki Boskiej Śnieżnej
15 sierpnia - Wniebowzięcia NMP
22 sierpnia - NMP Królowej
26 sierpnia - Matki Bożej Częstochowskiej
8 września - Narodzenia NMP
12 września - Imienia Maryi
15 września - Matki Bożej Bolesnej
7 października - Matki Bożej Różańcowej
16 listopada - Matki Bożej Miłosierdzia
21 listopada - Ofiarowania NMP
8 grudnia - Niepokalanego Poczęcia NMP

Dom Maryi
We włoskim Loreto – znajduje się niezwykłe sanktuarium – dom Maryi, właściwie, to jego trzy
ściany, gdyż oryginalnie przylegał do stanowiącej jego przedłużenie groty, którą do dziś oglądać
można w nazaretańskiej bazylice w Ziemi Świętej. Dom, a właściwie domek, wykonany jest
z niewystępującego w Europie kamienia, obrobionego na sposób stosowany przez semicki lud
Nabatejczyków, zaludniający w starożytności tereny dzisiejszego Izraela i Jordanii. Również skład
chemiczny zaprawy murarskiej jest charakterystyczny dla Palestyny tamtej epoki. Mało tego. Ściany
domku pokryte są napisami i rysunkami, które zdaniem archeologów można uznać za starożytne,
a które pozostawili pielgrzymi nawiedzający rodzinny dom Zbawiciela w pierwszych wiekach.
Skąd jednak w XIII wieku domek Matki Bożej wziął się w środkowych Włoszech? O tym w następnym numerze biuletynu.

Ze statystyk michałowickiej parafii – cz. 2
Liczba pogrzebów w latach 1949-1958

Poniższy wykres pokazuje liczbę pogrzebów w poszczególnych
latach I dekady istnienia parafii w Michałowicach.

W pierwszej dekadzie istnienia michałowickiej parafii (19491958), pierwszy proboszcz - ksiądz Marian Pałęga – w Księdze
Pogrzebów zapisał 164 pogrzebów (89 płci męskiej i 75 płci
żeńskiej).

INTENCJE MSZALNE
Poniedziałek – 09.09.2019 – bł Anieli Salawy, dziewicy
18:00 + Za śp. Andrzeja Kuklę (greg. 9)
Wtorek – 10.09.2019
18:00 + Za śp. Andrzeja Kuklę (greg. 10)
Środa – 11.09.2019
7:00 + Za śp. Andrzeja Kuklę (greg. 11)
Dziękczynna w 25. rocznicę ślubu Aliny i Jacka z prośbą
o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej
O Boże błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej
i Aniołów Stróżów dla Nadii i Szymona

Na drugim wykresie przedstawiono liczbę pogrzebów
w poszczególnych przedziałach wiekowych

20:00 + Za śp. Bronisława Gola

+ Za śp. Katarzynę Mądry
+ Za śp. Marię Kmitę, Helenę i Edwarda rodziców
+ Za śp. Mieczysława Kopcia
Czwartek – 12.09.2019 – Najświętszego Imienia Maryi
18:00 + Za śp. Andrzeja Kuklę (greg. 12)
Piątek – 13.09.2019 – św. Jana Chryzostoma,
biskupa i doktora Kościoła
7:00 + Z
 a śp. Andrzeja Kuklę (greg. 13)
Błagalna o zdrowie dla Michała
Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę
Matki Bożej dla Grzegorza z racji 25-lecia pracy zawodowej
Dziękczynna z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże w 5.
rocznicę ślubu Eweliny i Dominika oraz 2. rocznicę urodzin
Emilki. O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Justyny i jej
rodziny

20:00 O błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla rodziny
Michalskich i Sobczyków
O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Izabeli
O zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Wioletty i Szymona
O zdrowie i potrzebne łaski dla Haliny

W intencji młodzieży w tym roku bierzmowanej i ich rodzin
+ Za śp. Marię Miska
Sobota – 14.09.2019 – Święto Podwyższenia Krzyża Świętego
7:00 + Za śp. Andrzeja Kuklę (greg. 14)
+ Za śp. Piotra w 30. rocznicę śmierci i Stanisławę
18:00
Jurkowskich, Zofię Włoczewską
24. Niedziela Zwykła – 15.09.2019 – NMP Bolesnej
7:00 + Za śp. Eugenię o spokój duszy
+ Za śp. Ryszarda Gajdę, Grzegorza i Genowefę Lusina
9:00
oraz Sabinę Stanisławską
+ Za śp. Stefana i Krystynę Chwalik, Franciszka Kilmer,
10:30
Anielę i Michała Fus, Antoninę i Franciszka Chwalik
+ Za śp. Helenę i Tadeusza Walczak oraz zmarłych z rodziny
12:00
+ Za śp. księdza Mariana Pałęgę w 100. rocznicę urodzin
18:00 + Za śp. Andrzeja Kuklę (greg. 15)
Pełna treść ogłoszeń na stronie www.parafiamichalowice.pl

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
NA XXIII NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ – 8.09.2019
• Z
 racji Jubileuszu 70–lecia powstania michałowickiej
parafii bardzo serdecznie zapraszam Wszystkich Parafian
i Gości do uczestnictwa przez cały wrzesień w wydarzeniach,
które zostały przygotowane specjalnie na Jubileusz.
• Dziś (8.09) o godz. 12:00 Msza św. z oprawą muzyczną
Orkiestry „ECHO” i po Mszy św. koncert.
•	W przyszłą niedzielę (15.09) Msza św. w intencji
śp. Ks. Mariana Pałęgi w 100 rocznicę urodzin oraz
spotkanie wspomnieniowe z rodziną pierwszego
proboszcza parafii w Michałowicach.
•	14 września o godz. 16:30 w sali widowiskowej Biblioteki
Publicznej w Michałowicach, odbędzie się spotkanie
z dr Antonim Maziarzem, autorem książki – O. Klemens
Dąbrowski 1875-1953. Pierwszy polski benedyktyn doby
pokasacyjnej.
• W piątek (13.09) o godz. 20:00 w naszym kościele
Nabożeństwo Fatimskie. Intencje do Mszy św. zbiorowej
można już składać w zakrystii lub kancelarii.
Z naszej wspólnoty parafialnej odszedł:

śp. Kazimierz Kwiecień

Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie…

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

