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1. czytanie - Księga Mądrości (Mdr 2,12.17-20)

„Jeśli	sprawiedliwy	jest	synem	Bożym,	Bóg	ujmie	się	za	nim”
Księga Mądrości w dawnych tłumaczeniach nosiła tytuł 

„Mądrość Salomona”. Istniało bowiem dość powszechne, lecz błędne 

przekonanie, że autorem księgi jest Salomon. W rzeczywistości 

Ojcom Kościoła nie udało się dotąd ustalić ani konkretnego autora, 

ani  dokładnego czasu powstania pisma. Analizując charakter księgi 

badacze wyróżniają 3 części:
I część (rozdz. 1-5) mówi o sprawiedliwości, czyli świętości życia 

oraz o zapłacie, jaka czeka w życiu przyszłym sprawiedliwych 

i bezbożnych;
II część (rozdz. 6-9) to hymn pochwalny na cześć Mądrości, która 

jest bezcennym skarbem prowadzącym człowieka do życia  

wiecznego;
III część (rozdz. 10-19) podkreśla ogromną rolę Bożej Mądrości 

w dziejach ludzkości, a zwłaszcza w historii Izraela.
Część II Księgi w swej wymowie jest bardzo bliska nauce Nowego 

Testamentu o Słowie Bożym i niejako przygotowuje czytelników na 

jej przyjęcie.  Widać to  m.in. w słowach św. Jana i św. Pawła, którzy 

o Synu Bożym mówią niemal tymi samymi słowami, jakimi autor 

Księgi Mądrości mówi o Bożej Mądrości.

W ostatnim odcinku rozważań na temat IX Przykazania zwróciliśmy uwagę na walkę z pożądliwością cielesną. Podjęcie tej walki  
konieczne jest do oczyszczenia serca a „Sercom czystym jest obiecane widzenie Boga twarzą w twarz i upodobnienie do Niego”. 
Człowiek prawy powinien starać się patrzeć na własne ciało i ciało bliźniego jako na świątynię Ducha Świętego (KKK 2519): Pomóc  
w osiągnięciu tego może poczucie wstydliwości. Katechizm Kościoła Katolickiego mówi: „Wstydliwość chroni intymność osoby 
i związana jest z czystością, świadczy o jej czujności. Kieruje ona spojrzeniami i gestami, które odpowiadają godności osób 
i godności ich zjednoczenia. Wyzwala z szerzącego się erotyzmu i usuwa to wszystko, co sprzyja nieprzyzwoitej ciekawości.” (KKK 
530). W obecnych czasach dostrzeganie dużej wartości w odczuwaniu wstydliwości nie jest modne, wręcz anachroniczne.  
Środowisko, w jakim człowiek żyje oraz wszechobecne media, mają na każdego silny wpływ i mogą rozbudzać jego egoistyczne 
pragnienia. 

Bez Chrystusa bardzo trudno oprzeć się pokusom pożądliwości, dlatego pomocą w tej walce jest trzymanie się blisko Zbawiciela: 
poprzez codzienną modlitwę, niedzielną Eucharystię, korzystanie z sakramentów świętych, ale też wybór wartościowego filmu, 
książki, widowiska,  gry komputerowej.
Zapamiętajmy: Wypełnianie IX Przykazania to warunek zachowania spokoju i porządku w sercu człowieka. Każde Przykazanie, 
a IX zwłaszcza, stoi na straży godności człowieka, a oznaką tej godności jest szeroko pojęta,  dojrzała odpowiedzialność.

ks. Proboszcz

Dekalog - Przykazania IX i X 3

Z niedzielnej liturgii Mszy Świętej

Galilea (Mk 9, 30-37) 

GALILEA – pierwotnie nazywała się „Galileą Narodów” lub 
„Galileą pogan”. Nazwa „Galilea pogan” wskazuje, że mieszkała tu 
różnorodna ludność, nie tylko Żydzi (Mt 4,15; por. Iz 8,23). Później 
nazwę skrócono na Galilea (hebr. galil - obwód, krąg). Inni twierdzą, 
że nazwa Galilea pochodzi od słowa galgal (kamienne koło, krąg) 
w nawiązaniu do widocznych tu wszędzie skał i kamieni.

Galilea częściej pojawia się dopiero w Nowym Testamencie, 
gdyż to w Kanie Galilejskiej Jezus dokonał pierwszego cudu 
(J 2,1.11; 4,46), w Galilei głosił Dobrą Nowinę o Królestwie Bożym, 
tutaj z prostych Galilejczyków uczynił swoich uczniów (Mk 1,17).  

W czasach Jezusa pod nazwą Galilea rozumiano obszar 
rozciągający się od niziny Jizreel aż do rzeki Litani na północy, od 
wschodu zaś ograniczony doliną Jordanu. Cały ten region dzieli się 
na Galileę Górną i Dolną. Nazwy pochodzą od tego, iż góry Galilei 
Górnej są znacznie wyższe od położonych w Galilei Dolnej.

Krew Świętego Januarego

January zginął 19 września 305 roku w Puteoli – najprawdopo-
dobniej został ścięty. Obecna przy tym wydarzeniu była pobożna 
niewiasta, która miała zebrać do �lakonika pewną ilość jego krwi.

Nie do końca wiadomo, co działo się z relikwiami do roku 412, 
kiedy to biskup Neapolu św. Jan I umieścił je w katakumbach 
neapolitańskich w pobliże Puteoli. W 831 roku książę Benewentu, 
Sikone, po zdobyciu Neapolu zabrał relikwie do Benewentu 
i umieścił je w kościele Matki Bożej Jerozolimskiej, gdzie 
znajdowały się aż do XII wieku. W 1154 roku król Wilhelm I, w celu 
zapewnienia bezpieczeństwa szczątkom, przeniósł je na 
Montevergine i ukrył pod głównym ołtarzem, gdzie znajdowały się 
przez ponad 300 lat. Przez przypadek odnaleziono je dopiero 
w 1480 roku i siedemnaście lat później przeniesiono do katedry 

w Neapolu, w której są do dziś. 
25 lutego 1964 roku arcybiskup Neapolu dokonał 

kanonicznego badania relikwii świętego. W trakcie badań 
odnaleziono napis potwierdzający autentyczność.

Każdej jesieni, 19 września, w rocznicę śmierci Januarego, jego 
zaschła krew ożywa, zaczyna się burzyć, pulsować, staje się 
płynna. Pozostaje w takim stanie przez 8 kolejnych dni. Cud 
powtarza się również w pierwszą niedzielę maja, 16 grudnia lub 
z okazji jakichś doniosłych wydarzeń. Zdarzały się lata, w których 
cud św. Januarego nie powtarzał się, a jego brak wzbudzał 
u mieszkańców Neapolu wyraźny niepokój.

Z� ródło: A. Polewska, Najsłynniejsze	relikwie	chrześcijaństwa, 
Kraków 2012.

21 września - 
święto św. Mateusza, 

apostoła i ewangelisty

Relikwie świętych i błogosławionych...



Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, erygowana w 1949 roku.
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
NA XXV NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ – 19.09.2021

Dziś Dzień Środków Społecznego Przekazu. Módlmy się za tych, 
którzy są odpowiedzialni za przekaz prawdy i faktów.

Zapraszamy uczniów klas VII i VIII w czwartek (23.09) na Msze św. 
o godz. 18:00, a po Mszy św. na spotkanie w kościele w ramach 
przygotowania do sakramentu bierzmowania.

W najbliższą niedzielę (26 września) obchodzić będziemy Diecezjalny 
Dzień Modlitwy za Młodzież. Zachęcamy do objęcia swoją 
modlitwą młodych naszej parafii i diecezji oraz pracujących z nimi 
duszpasterzy.

Pełna treść ogłoszeń na stronie .www.parafiamichalowice.pl

Prorok Gad

Proroka Gada spotykamy w Księdze Samuela i Księdze Kronik, 
w dwóch sytuacjach, w których na polecenie Boga, przekazuje 
wiadomość królowi Dawidowi. Pierwszą jest polecenie powrotu 
z ukrycia do ziemi judzkiej. Druga to przedstawienie trzech 
alternatyw kary za przeprowadzenie spisu ludności. Można by się 
zastanawiać, co jest w takim spisie złego, że zasługuje na karę. 
Kardynał C.M. Martini w książce „Dawid grzesznik i człowiek 
wiary” tłumaczy, że Dawid kierował się chęcią sprawdzenia, jak 
bardzo jest potężny. Rzeczywiście spis pokazał, że dysponuje 
imponującą siłą. I tu dochodzimy do sedna. Dawid przeszedł długą 
drogę od momentu, kiedy jako młody chłopak stawał do walki 
z Goliatem. Wtedy nie mógł mieć żadnych wątpliwości, że sam jest za 
słaby, żeby zwyciężyć. Musiał w pełni zaufać Bogu i zdać się na 
Niego. Przekonał się, że wystarczy bardzo niewiele, jeden kamyk, 
żeby dokonać rzeczy niewyobrażalnej. Po tym, jak stał się potężnym 
królem, w swoim mniemaniu przestał Boga potrzebować. Bóg daje 
mu więc boleśnie odczuć, że taka potęga może szybko zniknąć. 
W ciągu trzech dni zaraza zabrała siedemdziesiąt tysięcy ludzi.

Prymas Tysiąclecia
Podczas internowania opracował program odnowy życia religijnego 

w Polsce, zawarty w idei Jasnogórskich Ślubów Narodu. Przygotował 
także założenia Wielkiej Nowenny przed obchodami 1000-lecia Chrztu 
Polski. Zdecydowanie przeciwstawiał się marksistowskiej koncepcji 
życia społecznego, bronił godności i praw człowieka. Zawsze twierdził, 
że trzeba podejmować wysiłek tworzenia lepszej przyszłości. Ważnym 
zadaniem w programie pracy prymasa Wyszyńskiego była troska 
o chrześcijańskie ułożenie kontaktów między polskim i niemieckim 
narodem. Wielkim krokiem ku pojednaniu było orędzie biskupów 
polskich w liście do biskupów niemieckich, zawierające historyczne 
zdanie: „Wybaczamy i prosimy o wybaczenie”. Spowodowało to 
zorganizowaną przez PZPR i MSW nagonkę na biskupów i na prymasa. 
Kard. Wyszyński miał duży udział w wyborze Karola Wojtyły na papieża, 
dlatego ten mówił: „Nie byłoby na Stolicy Piotrowej tego papieża Polaka, 
który dziś pełen bojaźni Bożej, ale i pełen ufności, rozpoczyna nowy 
pontyfikat, gdyby nie było twojej wiary, nie cofającej się przed więzieniem 
i cierpieniem, twojej heroicznej nadziei, twego zawierzenia bez reszty 
Matce Kościoła, gdyby nie było Jasnej Góry - i tego całego okresu dziejów 
Kościoła w Ojczyźnie naszej, które związane są z twoim biskupim 
i prymasowskim posługiwaniem".

CYTAT TYGODNIA: 

„Wolność nie polega na robieniu tego, co chcemy, ale na 
posiadaniu prawa do robienia tego, co powinniśmy”.

św. Jan Paweł II

Z naszej wspólnoty parafialnej odszedł

śp. Józef Jaskółka

Wieczne odpoczywanie racz Mu dać Panie...

INTENCJE MSZALNE 
 

Poniedziałek – 20.09.2021 – Świętych męczenników Andrzeja 
Kim Taegon, prezbitera, Pawła Chong Hasang i Towarzyszy 

 18:00 + Za śp. Artura Tabisia (greg. 20) 
Wtorek – 21.09.2021 – Święto św. Mateusza, Apostoła  
   i Ewangelisty 
 18:00 + Za śp. Artura Tabisia (greg. 21) 
Środa – 22.09.2021 – Bł. Bernardyny Marii Jabłońskiej, dziewicy 

 7:00 
O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla 
pracowników Gminnych Wodociągów 

 20:00 

O błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla 
Czesława w 60. rocznicę urodzin 
Błagalna o opiekę i błogosławieństwo Boże dla Wspólnoty 
Domowego Kościoła w nowym roku formacyjnym 
+ Za śp. Artura Tabisia (greg. 22) 
+ Za śp. Damiana Strzałkę w 4. rocznicę śmierci 
+ Za śp. Roberta Stopińskiego 
+ Za śp. Danutę Sochę 
+ Za śp. Jadwigę Trzaskę 
+ Za śp. Stefana Pateckiego 
+ Za śp. Stefana Sochę 
+ Za śp. Zbigniewa Kowackiego 
+ Za śp. Helenę Molendę 
+ Za śp. Andrzeja Janasa 
+ Za śp. Józefa Jaskółkę 

Czwartek – 23.09.2021 – Św. Pio z Pietrelciny, prezbitera 
 18:00 + Za śp. Artura Tabisia (greg. 23) 
Piątek – 24.09.2021  
 7:00 + Za śp. Artura Tabisia (greg. 24) 
 18:00 + Za śp. Marka Habrynia 
Sobota – 25.09.2021  
 7:00 + Za śp. Artura Tabisia (greg. 25) 

 18:00 
+ Za śp. Stanisława Trojszczaka w 28. rocznicę śmierci, 
 zmarłych z rodziny Trojszczaków, Szałańskich i Kiełków 

Niedziela – 26.09.2021 – Świętych męczenników Wawrzyńca 
 Ruiz i Towarzyszy 

 Świętych męczenników Kosmy i Damiana 
 7:00 + Za śp. Danutę Sochę 

 9:00 

Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże, potrzebne 
łaski i zdrowie dla Haliny i Józefa Wielgus w 45. rocznicę 
ślubu 
+ Za śp. Artura Tabisia (greg. 26) 

 10:30 + Za śp. Włodzimierza i Mariana Świerk, Halinę Banach 

 12:00 
+ Za śp. Artura Sobolewskiego w 20. rocznicę śmierci  
 o spokój duszy i wieczne zbawienie 

 18:00 
+ Za śp. Andrzeja Jaskółkę w 7. rocznicę śmierci, Danutę 
 Miśkiewicz 

 

Prorocy w Biblii... 20 września - wspomnienie świętych męczenników
Andrzeja Kim Tae-gŏn, prezbitera, 
Pawła Chŏng Ha-sang i Towarzyszy

Andrzej Kim Tae-gŏn był pierwszym kapłanem 
koreańskim. Urodził się w 1821 r. w rodzinie katolic-
kiej. Jego pradziadek, Pius Kim Chin-hu, z powodu 
wiary spędził ponad 10 lat w więzieniu, gdzie zmarł, 
a jego ojciec, bł. Ignacy Kim, zginął w czasie 
prześladowań w roku 1839 (został beatyfikowany 
w 1925 r.). Andrzej powielił los ojca, został 
aresztowany i po torturach ścięty 16 września 1846 r.

Paweł Chŏng Ha-sang był współpracownikiem 
i tłumaczem kapłanów. Przez dwadzieścia lat przewodził wspólnocie
chrześcijańskiej w Korei. 

W wieku 44 lat jako kleryk seminarium poniósł 
śmierć męczeńską, ścięty mieczem 22 kwietnia 1839 r.

Św. Jan Paweł II podczas swojej wizyty apostolskiej 
w Korei w 1984 r. kanonizował, oprócz Andrzeja Kim 
Tae-gŏn i Pawła Chŏng Ha-sang, także 98 Koreań-
czyków i trzech misjonarzy francuskich, którzy ponieśli 
śmierć męczeńską pomiędzy 1839 a 1867 rokiem. 
Wśród nich byli biskupi i księża; większość z nich 
jednak to ludzie świeccy (47 kobiet i 45 mężczyzn).


