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Słowa Ewangelii według świętego Łukasza (Łk 15,1-10)

21 września
święto
św. Mateusza,
apostoła
i ewangelisty

22 maja
wspomnienie
św. Rity

W owym czasie przybliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni
w Piśmie, mówiąc: «Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi». Opowiedział im wtedy następującą przypowieść: «Któż
z was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia dziewięćdziesięciu dziewięciu na pustyni i nie idzie za zgubioną,
aż ją znajdzie? A gdy ją znajdzie, bierze z radością na ramiona i wraca do domu; sprasza przyjaciół i sąsiadów i mówi im:
„Cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła”. Powiadam wam: Tak samo w niebie większa będzie radość
z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują
nawrócenia. Albo jeśli jakaś kobieta, mając dziesięć drachm, zgubi jedną drachmę, czyż nie zapala światła, nie wymiata
domu i nie szuka starannie, aż ją znajdzie? A znalazłszy ją, sprasza przyjaciółki i sąsiadki i mówi: „Cieszcie się ze mną, bo
znalazłam drachmę, którą zgubiłam”. Tak samo, powiadam wam, radość nastaje wśród aniołów Bożych z powodu jednego
grzesznika, który się nawraca».
Kto czytał Ewangelię ten wie, że Jezus był daleki od pobłażania grzechom. Pomimo tego, jak pisze św. Łukasz, przychodzili do Niego
wszyscy celnicy i grzesznicy. Nie niektórzy, ale wszyscy. Musiało być coś wyjątkowego w tym, jak podchodził do ludzi.
Czy powiedziałbyś o sobie, że jesteś otwarty na każdego człowieka? Że nikogo nie skreślasz, że jesteś każdym zainteresowany, że ci na
każdym zależy, że przyjmujesz każdego takim, jakim jest?

100–lecie urodzin
ks. Mariana Pałęgi - Pierwszego
Proboszcza
i budowniczego kościoła
w Michałowicach
Ks. Kanonik Marian
Pałęga – urodził się
6 w r z e ś n i a 1 9 1 9 r o k u
w Bolesławowie (powiat
Włoszczowa). Jego ojciec był
kolejarzem, a matka
gospodynią domową.
Marian miał pięcioro
r o d z e ń s t w a . B a r d z o
wcześ nie zapragnął być
księdzem. Tuż po ukoń czeniu w 1939 roku częstochowskiego gimnazjum,
starał się o przyjęcie do seminarium duchownego
w Krakowie, gdzie został przyjęty przez ks. kard.
Adama Stefana Sapiehę. Swięcenia kapłań skie
otrzymał w 1944 roku, takż e z rąk Księcia
Metropolity Krakowskiego. Jako młody wikary
rozpoczął pracę w Więcławicach. Zaraz na początku
1946 roku założ ył OSP Wilczkowice i został jej
prezesem. Wkró tce ks. kard. A. S. Sapieha przenió sł
Go do Michałowic, aby założ ył para ię i wybudował
koś ció ł. Ks. Pałęga do czasu wybudowania plebanii
w 1949 roku zamieszkał u pań stwa Kawuló w.
W trudnych czasach komunizmu, w trakcie
oczekiwania na uzyskanie pozwolenia na budowę
koś cioła, ks. M. Pałęga wraz z para ianami
gromadzili materiały budowlane. Po 7 latach
wytęż onej pracy, nowa ś wiątynia została w dniu
8 wrześ nia 1963 r. poś więcona przez biskupa Karola
Wo j t y ł ę . W c z e r w c u 1 9 7 6 r. s c h o r o wa ny
i wyczerpany wieloletnim wysiłkiem w organizowaniu para ii, za zgodą ks. kard. Karola Wojtyły,
został zwolniony z obowiązkó w proboszcza
i przenió sł się do Wieliczki, gdzie opiekowała się
nim rodzina. W kwietniu 1980 r. zamieszkał
w Swoszowicach, w domu dla księż y chorych.
Ks. kanonik zmarł 12 grudnia 1980 roku,
przeż ywszy 61 lat. Został pochowany przy wejś ciu
do koś cioła.

Program Renowacji Paraﬁalnych Misji Świętych

21 września - wspomnienie św. Mateusza,
apostoła i ewangelisty
Mateusz, jeden z dwunastu Apostołów i autor pierwszej Ewangelii
nosił także drugie semickie imię Lewi.
Był celnikiem galilejskim pracującym w Kafarnaum. Do jego
obowiązków należało pobieranie cła i podatków za przejazd
i przewóz towarów przez jezioro Genezaret. Jako celnik, był
znienawidzony przez swych rodaków, ponieważ ściągał pieniądze na
rzecz ówczesnych okupantów - Rzymian. Celnicy znani byli z tego, że
nieuczciwie czerpali korzyści z zajmowanego stanowiska.
Mateusz został powołany przez Chrystusa z grona najmniej
szanowanej warstwy ówczesnego społeczeństwa żydowskiego.
Nawrócony i uszczęśliwiony przygotował w swoim domu ucztę dla
Mistrza i Jego uczniów. Zaprosił na nią również celników
i współpracowników, co nie spodobało się faryzeuszom oraz
uczonym w Piśmie.
Według tradycji, po Wniebowstąpieniu Chrystusa Mateusz
pozostał przez jakiś czas w Palestynie. Napisał Ewangelię, która jako
jedyna księga Nowego Testamentu została napisana po aramejsku,
a nie w języku greckim. Napisał ją dla Żydów, aby poznali naukę
Chrystusa. Czas jej powstania nie jest pewny. Mogło to mieć miejsce
między 50 a 60 r. Nie wiadomo, kto i kiedy przetłumaczył Ewangelię
wg św. Mateusza na język grecki. Nie zachowały się ślady oryginału.
Jako nowe miejsce pracy Mateusza wymieniano Etiopię, Pont,
Persję, Syrię, Macedonię. Według historycznej tradycji
chrześcijańskiej, poniósł śmierć męczeńską w Etiopii. Jego relikwie
od X w. znajdują się w Salerno w pobliżu Neapolu, we Włoszech.
Św. Mateusz jest patronem celników, poborców, komorników,
księgowych, urzędników ﬁnansowych, bankowców.
Źródło: www.niedziela.pl

INTENCJE MSZALNE
Poniedziałek – 16.09.2019 – świętych męczenników Korneliusza,
papieża i Cypriana, biskupa
18:00 + Za śp. Andrzeja Kuklę (greg. 16)
Wtorek – 17.09.2019 – św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego,
biskupa
18:00 + Za śp. Andrzeja Kuklę (greg. 17)
Środa – 18.09.2019 – Święto św. Stanisława Kostki, patrona Polski
7:00 + Za śp. Andrzeja Kuklę (greg. 18)
O błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla
Mateusza z racji imienin i Oliwii z racji urodzin
O zdrowie, błogosławieństwo Boże i opiekę Anioła Stróża
dla Oliwii
20:00 + O spokój duszy kochanej chrzestnej Zuzanny
+ Za śp. Bronisława Gola
+ Za śp. Helenę i Jana Siekierzyńskich
+ Za śp. Kazimierza Kwietnia
+ Za śp. Zuzannę Nogieć
Czwartek – 19.09.2019
18:00 + Za śp. Andrzeja Kuklę (greg. 19)
Piątek – 20.09.2019
7:00 + Za śp. Andrzeja Kuklę (greg. 20)
18:00 + Za śp. Alfredę Kwiatkowską
Sobota – 21.09.2019 – Święto św. Mateusza, apostoła i ewangelisty
7:00 + Za śp. Andrzeja Kuklę (greg. 21)
+ Za śp. Piotra w 30. rocznicę śmierci i Stanisławę
18:00
Jurkowskich, Zoﬁę Włoczewską
25. Niedziela Zwykła – 22.09.2019
7:00 + Za śp. Andrzeja Kuklę (greg. 22)
+ Za śp. Władysławę Formicką, Mariannę i Józefa
9:00
Formickich
Dziękczynna w 10. rocznicę ślubu Anny i Marka z prośbą
10:30 o błogosławieństwo Boże dla całej rodziny
+ Za śp. Alfredę Kwiatkowską
12:00 + Za śp. Stanisława Trojszczaka w 26. rocznicę śmierci
18:00 + Za śp. Jana Krzyworzekę

Dom Maryi we włoskim Loreto - cz. 2
Skąd w XIII wieku domek Matki Boż ej wziął się w ś rodkowych
Włoszech? Stan zaprawy spajającej kamienie wskazuje na to, ż e
domek został przetransportowany – jeś li nie w całoś ci, to
przynajmniej w duż ych fragmentach. Stąd zapewne wzięła się
legenda o jego cudownym przeniesieniu przez aniołó w. Niedługo
przed ostatecznym upadkiem Kró lestwa Jerozolimskiego w 1291
roku krzyż owcy podjęli zakrojoną na szeroką skalę akcję ratowania
chrześ cijań skich pamiątek i relikwii z rąk mahometan, któ rzy
dwadzieś cia lat wcześ niej zburzyli bazylikę w Nazarecie, ale sam
domek Maryi pozostawili nietknięty.
Zainteresował się tym domkiem niejaki Nicefor Angelos,
nakazując rozbió rkę i transport kamieni do Tersatto (dzisiejszy
Trsat, na przedmieś ciach chorwackiej Rijeki). Najprawdopodobniej
rozebrano domek kamień po kamieniu, dokładnie je opisując,
a w Tersatto złoż ono je z powrotem zgodnie z planem, tyle ż e bez
groty, któ rą zastąpiła ś ciana ołtarzowa. W 1294 roku Nicefor
Angelos wydał swoją có rkę Tamarę za Filipa, syna kró la Neapolu
Karola II Andegaweń skiego i w posagu sprezentował jej dom Maryi.
Młodzi małż onkowie podarowali go niebawem papież owi, a ten
wyznaczył mu miejsce na poroś niętym drzewami laurowymi (łac.
laureto, stąd nazwa miejscowoś ci Loreto) wzgó rzu nieopodal
Recanti. Prace rekonstrukcyjne ukoń czono ostatecznie 10 grudnia
1294 roku. W XVI wieku domek Maryi (łac. Santa Casa) obudowano
okazałą bazyliką.
Sanktuarium w Loreto ma w swojej historii polskie akcenty. Tutaj
swó j jezuicki nowicjat rozpoczął pó ź niejszy kró l Jan Kazimierz.
Jeszcze przed odzyskaniem przez Polskę niepodległoś ci rozpoczęto
urządzać w loretań skiej bazylice polską kaplicę narodową.
Ukoń czono ją w 1939 roku.
Loreto i pobliską Ankonę z rąk faszystó w odbijali ż ołnierze
generała Andersa i to oni w lipcu 1944 roku uratowali bazylikę przed
poż arem spowodowanym przez niemieckie bomby. Prawie dwa
tysiące polskich ż ołnierzy spoczęło na cmentarzu, któ ry wbrew woli
loretań skiego opata własnoręcznie wyznaczył na klasztornej ziemi
polski dominikanin, ojciec Jó zef Maria Bocheń ski.

Bazylika w Loreto

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XXIV Niedziela zwykła – 15.09.2019
Dziś Msze św. o godz. 7:00, 9:00, 10:30, 12:00 i 18:00.
W ramach Jubileuszu 70-lecia powstania naszej Paraﬁi - o godz.
12:00 Msza św. w intencji śp. ks. Mariana Pałęgi, w 100. rocznicę
urodzin, a po Eucharystii spotkanie wspomnieniowe z rodziną
pierwszego proboszcza paraﬁi w Michałowicach.
W przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 12:00 spotkanie z p. mgr
arch. Maciejem Kauczyńskim – projektantem i wykonawcą
wystroju naszej świątyni.
W środę o godz. 20:00 Msza św. zbiorowa i nowenna do NMP Królowej
Polski, a w piątek po Mszy św. o godz. 18:00 Koronka do
Miłosierdzia Bożego.
Pełna treść ogłoszeń na stronie www.paraﬁamichalowice.pl.
Z naszej wspólnoty paraﬁalnej odeszła

śp. Zuzanna Nogieć
Wieczne odpoczywanie racz Jej 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

