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Czytanie I (Am 8, 4-7)
Wybrane biblijne jednostki miar

Efa – hebrajska miara objętości ciał sypkich i płynów, równa 36,44 lub 
21,6 litrów. Efą nazywano także naczynie o takiej pojemności.

Szekel (też sykl) – starożytna hebrajska miara masy i pieniądza. 1 szekel 
odpowiadał masie 11,4 gramów. Na podstawie tabliczek glinianych wiemy, 
że tę jednostkę masy stosowano w II tysiącleciu przed narodzeniem 
Chrystusa. Szekel był także miarą wartości pieniądza. W państwie 
nowobabilońskim przykładowo niewolnik kosztował 15 szekli, wół - 30 
szekli, wizyta u lekarza - 5 szekli, a dzban wina palmowego - 1 szekel.

Talent – miara masy równa 34,2 kg, odpowiadała 60 minom (1 mina = 
570 g) i 3000 sykli.

Z niedzielnej liturgii Mszy Świętej

Ewangelia (Łk 16, 1-13)
Mamona

Mamona to dobra materialne, bogactwa i pieniądze. 
Pochodzenie tego wyrazu nie jest pewne. Jego brzmienie 
wskazuje na język aramejski, którym posługiwali się Z�ydzi po 
niewoli babilońskiej. Mamona jest kojarzona z nieuczciwym 
pomnażaniem majątku i oszustwem dla zysku. Dobra w ten 
sposób zdobyte nie przynoszą jednak szczęścia: „Nie	polegaj	
na	bogactwach	niesprawiedliwie	nabytych,	nic	ci	bowiem	nie	
pomogą	w	nieszczęściu” (Syr 5,8).

Z� ródło: ks. Artur Malina, Gość	Niedzielny 
Nr 38/2004)

Patroni dzieci i młodzieży

Często	 zapominamy	 o	 tym,	 że	 najmłodsi	 też	 miewają	 swoje	
problemy	 i	 zmartwienia.	 Wstawiennictwo	 świętych	 może	 im	
bardzo	pomóc!

Święty	 Franciszek	 z	 Asyżu - kiedy ukochane zwierzątko jest 
w potrzebie, zwróć się do tego miłośnika natury z Umbrii, który 
traktował wszystkie zwierzęta jako swoich braci pośród stworzenia.

Święty	 Rafał jako jeden z siedmiu archaniołów Bożych, jest 
potężnym wrogiem szatana i jest idealny do ustrzeżenia od nocnych 
strachów.

Święta	Elżbieta	Anna	Seton urodzona w Ameryce, doświadczyła 
wielu strat w swoim życiu, a żałoba przyprowadziła ją bliżej Boga. Jest 
doskonałą świętą do pomocy dzieciom przechodzącym przez lub 
obawiającym się śmierci rodziców.

Święty	 Dominik	 Savio	 jest patronem dzieci i młodzieży, 
ministrantów, matek w stanie błogosławionym (szczególnie w ciąży 
zagrożonej) oraz małżeństw starających się o potomstwo. 

Święty	 Idzi	 szczególnie jest wzywany do dziecięcych lęków. Ten 
święty pustelnik spędził wiele lat, żyjąc w gęstych lasach, stąd zdawał 
sobie sprawę, jak przerażające mogą być ciemne noce.

Najbardziej znanym patronem dzieci i młodzieży jest św.	Stanisław	
Kostka .  To  św i ę t y,  k t ó r y  d a j e  ws p a n i a ł y  p r z yk ł a d  wa l k i 
o chrześcijaństwo, o swoją religię. Pomimo zakazów modlitwy

i uczestniczenia w nabożeństwach, nie przestał 
wierzyć w Boga. Jego głęboka wiara opłaciła mu 
się, gdyż pewnej nocy, podczas choroby, miał 
dwie wizje. Kiedy obudził się rano, był już zdrów. 
Postanowił wstąpić do zakonu jezuitów, jednak 
nie otrzymał na to zgody rodziców. Dzięki swojej 
wytrwałości i determinacji, osiągnąl cel i spełnił 
marzenie. Warto naśladować postawę tego 
niezwykłego, młodego świętego.

Papież Franciszek

Z historii papiestwa...

Jan Paweł I
4 września tego roku papież Franciszek ogłosił 

błogosławionym Jana Pawła I. Za kilka dni, 28 września, 
przypada 44. rocznica jego śmierci. 

Albino Luciani został wybrany na papieża już w drugim dniu 
konklawe, 26 sierpnia 1978 r. Jego pontyfikat trwał
zaledwie 33 dni. Jako pierwszy przyjął podwójne imię, po 
swoich bezpośrednich poprzednikach. Tłumaczył, że nie ma 
mądrości serca Jana XXIII ani przygotowania i kultury Pawła VI, 
ale jest na ich miejscu i musi starać się służyć Kościołowi. 
Ówczesny sekretarz generalny Synodu Biskupów nazwał to 
uczciwym przyznaniem się  do swoich możl iwości 
i świadectwem ogromnej pokory. Sam Jan Paweł I w prywatnym 
liście pisał, że już następnego dnia pożałował, że przyjął wybór. 
To, że kierował się jedynie chęcią służby innym a nie własnymi 
korzyściami czy ambicjami podkreślał Papież Franciszek 
w homilii podczas Mszy świętej beatyfikacyjnej Jana Pawła I.

Podawał go za przykład, że jeżeli 
ktoś chce na poważnie pójść za 
Jezusem, musi „brać na siebie ciężary 
własne i ciężary innych osób, czynić 
z życia dar, a nie własność, przeżywać 
je naśladując hojną i miłosierną 
miłość, jaką On żywi wobec nas.” 
Homilię zakończył cytując Jana 
Pawła I: „Panie, weź mnie takim, jakim 
jestem, z moimi wadami, z moimi 
ułomnościami, ale uczyń mnie takim, 
jakim chcesz” 

(Audiencja generalna, 13.09.1978 r.).

21.09 - Święto św. Mateusza, apostoła i ewangelisty

Objawienie Maryjne 
przy ulicy Rue du Bac (1830)

Katarzyna Labouré urodziła się 2 maja 1806 r. we francuskim 
Fain-lès-Moutiers. Od trzynastego roku życia marzyła o życiu 
klasztornym. W styczniu 1830 r. wstąpiła do Zgromadzenia Córek 
Miłosierdzia w Paryżu przy Rue du Bac, gdzie od początku 
doświadczała wizji. 

W nocy z 18 na 19 lipca 1830 r. siostrę Katarzynę wyrwał ze snu 
dziecięcy głos. Stał przed nią mały chłopiec, który powiedział jej, że 
czeka na nią Matka Boża. Chłopiec kazał jej iść do sanktuarium 
i uklęknąć przy krześle kapelana. Siostra Katarzyna przez dwie 
godziny klęczała u stóp Maryi, słuchając Jej pouczeń. 27 listopada 
1830 r. o 5:30 rano w kaplicy siostra Katarzyna znowu doświadczyła

 objawienia. Matkę Bożą otoczył owal, na którego brzegu pojawiły się 
wypisane złotymi literami słowa: „O Maryjo bez grzechu poczęta, 
módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy”. Potem Katarzyna 
ujrzała drugą stronę tego medalu. Była na niej litera M. przecięta

krzyżem. Pod literą zobaczyła
 Najświętsze Serce Jezusa i Maryi,

 jedno otoczone koroną cierniową, 
drugie przebite mieczem. Wokół 
było dwanaście gwiazd. Maryja 
życzyła  sobie ,  aby wybi to 
medalik według tego wzoru.

 Matka Boża ukazała się siostrze 
jeszcze trzy razy.

Źródło: www.kultmaryjny.pl



Parafia pw. 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

Do użytku
wewnętrznego

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
na XXV Niedzielę Zwykłą – 18.09.2022

W środę (21.09) o godz. 19:00 spotkanie z Radą Parafialną w salce na 
plebanii.

W piątek (23.09) będziemy obchodzili liturgiczne wspomnienie 
Świętego Ojca Pio. W tym dniu w naszym kościele o godz. 18:00   
Msza św. z udzieleniem Sakramentu Namaszczenia Chorych. Po 
Mszy św. indywidualne błogosławieństwo Najświętszym 
Sakramentem. Możliwość skorzystania z Sakramentu pokuty od 
godz. 17:30.

Spotkania grup:
- Oaza młodzieżowa - piątek (23.09.) o godz. 19:00;
- Oaza Dzieci Bożych niedziela (25.09) po Mszy św.  o godz. 12:00;
- Ministranci, lektorzy i kandydaci - sobota (24.09) o godz. 10:00;
- Krąg biblijny - sobota (24.09) o godzinie 19:30.

Spotkanie dla kandydatów do bierzmowania wraz z rodzicami 
w sobotę (24.09) o godzinie 17:00 w kościele.

Pełna treść ogłoszeń na stronie .www.parafiamichalowice.pl

Haniebny zawód Ewangelisty Mateusza

Imię Mateusz oznacza „dar Boga”. Mateusz pochodził z Nazaretu 
i był synem Alfeusza. Ewangeliści Marek i Łukasz podają jego drugie 
imię – Lewi. 

Mateusz był z zawodu poborcą podatkowym w Kafarnaum. Urząd 
celny w tym mieście należał do bardziej znaczących w całej Galilei. 
Celnicy pobierali opłaty za towary przewożone przez miasto od karawan 
podążających okolicznymi szlakami handlowymi. Zyski  z tego czerpał 
zarówno Herod Antypas jak również okupujący Palestynę Rzymianie. 
Celnik musiał wykupić od Rzymian prawo pobierania podatków i opłat, 
narzuconych przez okupanta, po czym starał się odzyskać wpłaconą 
kwotę z jak najwyższym procentem, stanowiącym jego zarobek. Celnicy 
byli więc uważani za zdzierców i oszustów, a z powodu współpracy 
z okupantem także za zdrajców.

INTENCJE MSZALNE 
Poniedziałek – 19.09.2022 –  św. Januarego, biskupa  

  i męczennika 
 18:00 + Za śp. Zofię Binczycką (greg. 19) 
Wtorek – 20.09.2022 –  Świętych męczenników Andrzeja Kim 
           Taegon, prezbitera, Pawła Chong Hasang i Towarzyszy  
 18:00 + Za śp. Zofię Binczycką (greg. 20) 
Środa – 21.09.2022 –  Święto św. Mateusza, Apostoła  
   i Ewangelisty 
 7:00 + Za śp. Marię, Stefana, Reginę i Piotra Madejskich 

 20:00 

+ Za śp. Zofię Binczycką (greg. 21) 
+ Za śp. Damiana Strzałkę w 5. rocznicę śmierci 
+ Za śp. Jerzego Gryglika 
+ Za śp. Apolonię Sochę 
+ Za śp. Mariana Bednarczyka 
+ Za śp. Wojciecha Siarę 
+ Za śp. Halinę Krawczyk 
+ Za śp. Władysławę Bednarczyk 
+ Za śp. Jacka Dyląga 
+ Za śp. Edwarda Skarżyckiego 
+ Za śp. Mariannę Herjan 

Czwartek – 22.09.2022 –  bł. Bernardyny Marii Jabłońskiej,  
   dziewicy 
 18:00 + Za śp. Zofię Binczycką (greg. 22) 
Piątek – 23.09.2022 –  św. Pio z Pietrelciny, prezbitera  
 7:00 + Za śp. Zofię Binczycką (greg. 23) 
 18:00 + Za śp. Zbigniewa Nowaka 
Sobota – 24.09.2022 –  św. Roberta Bellarmina, biskupa i doktora 
    Kościoła; Św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, biskupa 
 7:00 + Za śp. Zofię Binczycką (greg. 24) 
 18:00 + Za śp. Walerię i Jerzego Nogieć 
Niedziela – 25.09.2022 –  26. Niedziela Zwykła 

 7:00 
+ Za śp. Helenę, Tadeusza i Mariana Walczak i zmarłych  
 z rodziny 

 9:00 + Za śp. Jana Bubkę w 35. rocznicę śmierci 
 10:30 + Za śp. Zofię Binczycką (greg. 25) 

 12:00 

O błogosławieństwo Boże i opiekę Bożą dla Amelii 
Kawałko 
Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże, potrzebne 
łaski dla Łucji i Marka Szymacha w 50. rocznicę ślubu i dla 
całej rodziny 

 18:00 
+ Za śp. Jerzego i Janinę Szczepanik, Katarzynę 
 Kamusińską 

 

Z naszej wspólnoty parafialnej do wieczności odszedł

śp. Edward Skarżycki

Wieczne odpoczywanie racz Mu dać Panie...

Z naszej wspólnoty parafialnej odeszła

śp. Wiesława Sobolewska

Wieczne odpoczywanie racz Jej dać Panie...

Z nauczania wielkich ludzi 
Kościoła – bł. kard. Stefan Wyszyński

Teologia pracy ludzkiej

Ludzką pracę kard. Wyszyński traktował jako istotną drogę do 
samorozwoju, uświęcenia się człowieka oraz uświęcania świata 
i budowania wspólnoty społecznej. Pracę pojmował nie tylko jako 
rodzaj działania umożliwiającego człowiekowi zdobycie środków na 
utrzymanie, ale również w kategoriach meta�izycznych. Odnosił ją 
bezpośrednio do Boga, który stworzył świat i który sam pracował. 
Ukazywał sumienne wykonywanie pracy jako drogę rozwoju 
i doskonalenia się człowieka – drogę do Boga i do czynienia „bardziej 
ludzką” otaczającej nas rzeczywistości.

 „Z	pracy	korzysta	przede	wszystkim	sam	człowiek	pracujący.	Nie	
przez	to,	że	bierze	zapłatę	za	pracę,	ale	dzięki	temu,	że	praca	związana	
nieodłącznie	 z	 jego	 osobą	 kształtuje	 i	 rozwija	 jego	 rozum,	 wolę,	
uczucia,	 przeróżne	 cnoty	moralne	 i	 przymioty,	 sprawności	 �izyczne	
i	duchowe.	(…)”

„Praca	musi	w	nas	–	oparta	o	naszą	rozumność	i	wolność	–	kształcić	
sumienność,	 obowiązkowość	 i	 odpowiedzialność.	 Wtedy	 dopiero	
będzie	ona	pracą	istoty	rozumnej.”

„Praca	jest	jednym	ze	środków	naszego	postępu	duchowego.	Ma	ona	
być	tak	wykonywana,	by	w	jej	wyniku	człowiek	stawał	się	lepszy	nie	
tylko	w	znaczeniu	sprawności	�izycznych,	ale	także	moralnych.”

Wizerunki Chrystusa...

SĄD OSTATECZNY - KAPLICA SYKSTYŃSKA

W centrum Sądu Ostatecznego widnieje postać potężnego 
Chrystusa Sędziego. Emanuje On nieziemską siłą, czego dowodzi 
świetlista aura dookoła sylwetki. Jego muskularne ciało przypomina 
raczej antycznego bohatera, na przykład rzeźby Apollina, aniżeli 
dotychczasowe wizerunki Chrystusa. Wbrew tradycji malarskiej nie 
ma on też zarostu. Gniewnie unosi prawą rękę, jakby chciał wskazać 
ludzkości właściwą drogę i spogląda na zlęknione postaci, które 
znajdują się po prawej stronie fresku. 

Przy prawym boku Chrystusa przysiadła na chmurze Matka Boża. 
Odwraca głowę, wygląda na zatroskaną. Jest brzemienna, co według 
niektórych symbolizuje wiernych rodzących się dla raju. Maryję i Jej 
Syna otacza pierwszy krąg świętych, patriarchów oraz apostołów.


