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Słowa Ewangelii według świętego Mateusza (Mt 21, 28-32) 

Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: «Co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: 
„Dziecko, idź i pracuj dzisiaj w winnicy”. Ten odpowiedział: „Idę, panie!”, lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. 
Ten odparł: „Nie chcę”. Później jednak opamiętał się i poszedł. Który z tych dwóch spełnił wolę ojca?» Mówią Mu: «Ten drugi». Wtedy 
Jezus rzekł do nich: «Zaprawdę, powiadam wam: Celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do królestwa niebieskiego. Przyszedł 
bowiem do was Jan drogą sprawiedliwości, a wy mu nie uwierzyliście. Uwierzyli mu zaś celnicy i nierządnice. Wy patrzyliście na to, ale 
nawet później nie opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć».

Idź i pracuj dzisiaj w mojej winnicy. Dla synów z przypowieści musiało być oczywiste, co mieliby tam robić. Kiedy my patrzymy na miniony 
dzień, wcale nie tak łatwo nam powiedzieć, które z naszych działań możemy na pewno zaliczyć do „pracy w winnicy” a które już nie. 
Zaślepiające mogą być zwłaszcza te uważane przez nas samych za dobre. Pracowałem ciężej niż inni i zrobiłem dużo dobrego. Ale czy 
rzeczywiście zrobiłem to z bezinteresownej miłości, czy jednak dla siebie? A może żeby mnie szef pochwalił, żebym ja się mógł pochwalić 
znajomym, żeby się dowartościować w swoich oczach, czy poczuć się lepszym od innych? 

O postawach rodziców
Oczywiście musimy się liczyć z tym, że nie zawsze spotykamy rodziców, którzy realizują Boży ideał dobrej matki i dobrego ojca. 

Dzieciom w takim małżeństwie, w takiej rodzinie trudniej jest odkryć wielkie wartości religijne i moralne. Nie wolno jednak tego 
uogólniać. Czasami w rodzinie, gdzie ani ojciec, ani matka nie realizują nawet w pięciu procentach ideału dobrego ojca i dobrej matki, 
wyrasta wspaniałe dziecko. Bywa i odwrotnie. Ojciec i matka są ludźmi wielkiego formatu, a dziecko tak jakby w ogóle przez ich ręce i serce 
nigdy nie przeszło. Niemniej, w praktyce wiadomo, że wpływ rodziców na dziecko jest bardzo duży. Jeżeli ktoś z domu rodzinnego nie 
wyniesie wzoru dobrego ojca i dobrej matki, to po dwudziestu latach, kiedy będzie musiał podjąć obowiązki rodzinne, trudno mu będzie być 
dobry ojcem czy dobrą matką. Wprawdzie w człowieku istnieje pewien ideał dobrego ojca i dobrej matki, ale wiadomo, że tego ideału nie da 
się nigdy zrealizować w stu procentach. Przychodzi zwykła szara rzeczywistość i trzeba z nią konfrontować ideał. Do tej konfrontacji 
potrzebny jest przykład. Jeśli go zabraknie, próby młodego człowieka się nie udają i mamy następne pokolenie nieszczęśliwych ludzi. Znów 
jawi się człowiek, który nie dorasta do tego, by nazwać go dobrym ojcem, dobrą matką.

Podziękujmy dziś naszym rodzicom za to, że dali nam życie, że nas wychowali. Jeżeli ktoś ma lub miał dobrą matkę, dobrego ojca, jest 
najbogatszym człowiekiem na ziemi. Nie ma większego skarbu, jak mieć dobrych rodziców. To wielki dar Boga. Trzeba to dostrzec i trzeba 
za to często Bogu dziękować, bez względu na to, czy się ma lat dwadzieścia czy osiemdziesiąt pięć..

ks. Norbert Sarota

Dekalog - Przykazanie IV

NAJSŁYNNIEJSZE RÓŻAŃCE OFIAROWANE 
DO SKARBCA NA JASNEJ GÓRZE

Różańce przyniesione przez pielgrzymów na Jasną Górę i złożone 
w darze Królowej Polski budzą zainteresowanie, podziw, ale
i poważne re�leksje. Niektóre z nich są prawdziwymi klejnotami 
wykonanymi artystycznie ze szlachetnych i drogocennych kamieni 
lub metali. Oprócz nich są też inne skromniejsze. Za każdym z nich 
jednak kryje się wielka tajemnica ludzkiego życia, cierpienia 
i miłości. Każdy z nich ma swego wykonawcę, właściciela 
i o�iarodawcę. Różaniec znalazł się nie tylko w rękach ludzi 
cierpiących, chorych i prostych, ale również w dłoniach królów, 
papieży, mężów stanu, polityków, intelektualistów, twórców kultury, 
przedstawicieli wszystkich stanów i zawodów oraz ludzi różnego 
wieku. 

Szczególną uwagę zwracają królewskie różańce umieszczone 
w jasnogórskim skarbcu Najświętszej Maryi Panny, wśród których 
znajduje się różaniec króla polskiego Stefana Batorego wykonany 
z jaspisu i złota (XVI w.) i Jana III Sobieskiego (XVII w.), różaniec 
królowej Bony i wykonany z kryształu i o�iarowany przez królową 
Eleonorę, żonę króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego. Skarbiec 
kryje także trzy części różańca Jana Pawła II (jedna z pereł, dwie 
z bursztynu) złożone przed Cudownym Obrazem Matki Bożej 
Jasnogórskiej podczas trzeciej pielgrzymki do Ojczyzny. Wymowę 
historyczną ma również różaniec O. Augustyna Kordeckiego, przeora 
i obrońcy Jasnej Góry oraz różaniec Marii Curie Skłodowskiej.

Prorok	Samuel

Z�ył w XI wieku przed Chr. Był 
sy n e m  E l ka ny  i  A n ny.  O d 
w c z e s n e g o  d z i e c i ń s t w a 
wychowywał się w świątyni pod 
okiem kapłana Helego. Pewnej 
nocy Pan wezwał Samuela, 
kt óry  jednak  nie  potra� i ł 
rozpoznać Jego głosu. Pomógł 
mu Heli i nakazał odpowiedzieć 
na kolejne wezwanie: Mów,

Panie,	bo	sługa	Twój	słucha. Od tej pory Bóg regularnie objawiał 
Samuelowi swoje plany co do innych. Ponieważ zawsze się 
sprawdzały, Samuel szybko zyskał wiarygodność.

Jako ostatni sędzia starożytnego Izraela, Samuel namaścił 
jego pierwszych królów: Saula i Dawida, bo tak chciał lud, choć 
sam wolałby widzieć tam swoich synów. Bóg nakazał mu 
uszanować wolę ludu.

Przed namaszczeniem Dawida Bóg wskazał Samuelowi 
kryterium, które nie jest oczywiste przy wyborze władcy: Nie	
zważaj	 ani	 na	 jego	 wygląd,	 ani	 na	 wysoki	 wzrost,	 gdyż	 nie	
wybrałem	go,	nie	tak	bowiem	człowiek	widzi	<jak	widzi	Bóg>,	bo	
człowiek	 patrzy	 na	 to,	 co	 widoczne	 dla	 oczu,	 Pan	 natomiast	
patrzy	na	serce (1Sm 16,7).
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Prorocy w Biblii...

29 września - Święto Świętych Archaniołów:
Michała, Gabriela i Rafała



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

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
XXVI Niedziela zwykła – 27.09.2020

Od 1 października rozpoczynamy Nabożeństwo różańcowe - 
codziennie po Mszy św. o godz. 18:00. Modlitwa „Pod Twoją 
obronę”, odmawiana po każdym Różańcu, jest najstarszą modlitwą 
do Matki Bożej. Już w pierwszych wiekach prześladowani 
chrześcijanie u Matki Pana Jezusa szukali ratunku. Proponujemy, 
by ta modlitwa w tym roku, kiedy świat ogarnięty jest pandemią, 
była myślą przewodnią nabożeństw różańcowych. Dzieci będą 
poznawać cudowne obrazy Matki Najświętszej i związane z nimi 
miejsca w Polsce, gdzie ludzie wypraszali ratunek dla swoich 
rodzin i parafii, gdy kraj nawiedzały różnego rodzaju epidemie.

W tym tygodniu pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca.  
Spowiedź św. w piątek (02.10) od godz. 16:30. W sobotę (03.10) 
o godz. 17:00 Nabożeństwo Pierwszych Sobót Miesiąca 
i zmianka tajemnic różańcowych. Odwiedziny chorych z sakra-
mentami świętymi w sobotę (03.10) od ok. godz. 9:00, po 
wcześniejszym zgłoszeniu przez rodzinę.

Spotkanie kandydatów do bierzmowania z klasy 8a, 8b, z klas 
I ponadpodstawowych i uczniów, którzy nie uczyli się w SP 
Michałowice w środę (30.09) o godz. 19:00 i w sobotę (03.10) po 
Mszy św. o godz. 18:00 w kościele.

Zapraszamy dzieci od III klasy Szkoły Podstawowej na spotkania 
Oazy Dzieci Bożych. Spotkania w każdą niedzielę po Mszy św. 
o godz. 12:00 w salce na plebanii.

Spotkanie ministrantów i lektorów w piątek (02.10) o godz. 19:00 
w salce na plebanii. Zapraszamy chłopców od III klasy Szkoły 
Podstawowej do Liturgicznej Służby Ołtarza. Zapisy 
kandydatów na ministrantów po każdej Mszy św. w zakrystii.

Pełna treść ogłoszeń na stronie .www.parafiamichalowice.pl

Kiedy napisano Biblię?
Wiele fragmentów Starego Testamentu przekazywano sobie 

początkowo z ust do ust – poprzez opowieści matek i ojców – na długo 
zanim zostały spisane. Zapewne w X wieku p. n. e., w czasach 
panowania Salomona, zaczęto spisywać niektóre z dawnych ustnych 
przekazów, a proces przekształcania słowa mówionego w zapis 
tekstowy ciągnął się setki lat. 

Pierwszego zapisu części Pisma dokonano na zwoju, który był 
podatny na zniszczenie, a kolejne zapisy nadwyrężały go jeszcze 
bardziej. Skrybowie starannie kopiowali pierwowzór. Następne 
pokolenia kopiowały kopie. Długi proces przepisywania, a następnie 
odtwarzania kopii, uniemożliwia dokładne ustalenie daty powstania 
wersji oryginalnej. 

Nowy Testament został spisany głównie w drugiej połowie 
I wieku. Podobnie jak Stary Testament częściowo opierał się na 
opowiadaniach i przekazach ustnych. Jednak pomiędzy relacją 
spisaną w Nowym Testamencie a faktycznymi wydarzeniami 
upłynęło nie więcej niż pół wieku, podczas gdy proces 
powstawania Starego Testamentu trwał wiele wieków.

O Aniołach cd.

Na podstawie Pisma S�więtego możemy podzielić aniołów na chóry. Ten teologiczny podział 
przyjmuje za kryterium stan natury, łaski i chwały. Opisu hierarchicznego dokonał Dionizy Areopagita. 
Sera�ini (Iz 6, 2), Cherubini (Rdz 3, 24; Iz 37, 16; Ez 10, 3) i Trony (Kol 1, 16) to ci, którzy bezpośrednio 
wpatrują się w twarz Boga, dla uwielbienia Boga. Kolejne chóry to Panowania (Kol 1, 16), które 
uczestniczą z polecenia Bożego w Jego mocy i wykonują polecone im zadania. Potem są same Moce 
(Ef 1, 20-21), które rozumieją, co dzieje się między istotą a działaniem każdego bytu. Po Mocach są 
Władze (Kol 1, 16), które wszelkie czynności ludzkie kierują do Boga. Kolejny chór to Księstwa (Kol 1, 
16), które pomagają w zarządzaniu, wreszcie Archaniołowie (2 Tes 4, 15) i Aniołowie (Rz 8, 38). 
Archaniołowie zajmują się sprawami, które dotyczą społeczności czy większej ilości ludzi. Powołani są 
do zajmowania się sprawami ważnymi dla tych grup osób. Aniołowie są wspomniani w Piśmie S�więtym 
Starego i Nowego Testamentu aż 222 razy.

INTENCJE MSZALNE 
 

Poniedziałek – 28.09.2020 – św. Wacława, męczennika 
 18:00 + Za śp. Alicję Gumulę (greg. 30) 
Wtorek – 29.09.2020 – Święto Świętych Archaniołów: Michała, 
   Gabriela i Rafała 
 18:00 + Za śp. Gabriela Miernika 
Środa – 30.09.2020 –  św. Hieronima, prezbitera i doktora 
   Kościoła 
 7:00 + Za śp. Adama Dobrowolskiego 

 20:00 

Dziękczynna w 18. urodziny Damiana oraz za pomyślnie 
zdany egzamin na prawo jazdy z prośbą o dalsze 
błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej  
w dorosłym życiu 
Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże, 
potrzebne łaski i dary Ducha Świętego dla Szymona  
w 18. rocznicę urodzin 
+ Za śp. Anastazję Sieńko 
+ Za śp. Andrzeja Nogcia 
+ Za śp. Andrzeja oraz rodziców Irenę  
 i Władysława Dyląg 
+ Za śp. Halinę Cerek 
+ Za śp. Helenę Ciaranek w 8. rocznicę śmierci, męża 
 Wacława i Zenona Zębalę 
+ Za śp. Jana Bajorskiego w 1. rocznicę śmierci 
+ Za śp. Kazimierza Sumera 
+ Za śp. Michała Osińskiego 
+ Za śp. Roberta Stopińskiego 
+ Za śp. Stanisławę Machnik 
+ Za śp. Szymona Wawrzyna 

Czwartek – 01.10.2020 – św. Teresy od Dzieciątka Jezus, 
 dziewicy i doktora Kościoła 

 18:00 + Za śp. Gabriela Miernika 
Piątek – 02.10.2020 – Świętych Aniołów Stróżów 
 7:00 + Za śp. Barbarę Waleńko  
 18:00 + Za śp. Jana Chulista w 4. rocznicę śmierci 
Sobota – 03.10.2020  
 7:00 Za dusze w czyśćcu cierpiące 
 17:00 Nabożeństwo Pierwszych Sobót Miesiąca 

 18:00 
Dziękczynna z prośbą o zdrowie, błogosławieństwo 
Boże, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej dla Ireny  
i Adama Socha w 50. rocznicę ślubu 

Niedziela – 04.10.2020 – św. Franciszka z Asyżu 
 7:00 + Za śp. Teresę, Janinę i Tadeusza Nowak  

 9:00 
+ Za śp. Andrzeja Jaskółkę w 6. rocznicę śmierci, 
 Danutę Miśkiewicz i zmarłych z rodziny Nogieć 

 10:30 + Za śp. Józefa Tochowicz w 6. rocznicę śmierci 

 12:00 
+ Za śp. Helenę i Mieczysława Grochowskich, Lucynę 
 Matyńską, Joannę Turkiewicz 

 18:00 

Dziękczynna w 50. rocznicę urodzin Pawła Króla  
z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże oraz w 75. 
rocznicę urodzin Marii Król z prośbą o opiekę patronki 
Królowej Korony Polskiej 

 

Parafialny wolontariat 
w Stowarzyszeniu „Nadzieja Michałowic”

Pragnę zaprosić Wszystkich,
którym nie jest obojętny los biednych i samotnych, 

aby dołączyli do Stowarzyszenia „Nadzieja Michałowic”,
działającego przy naszej parafii od 2011 roku. 

Od początku swej działalności skupiało się ono na wspieraniu 
inicjatyw związanych z dziećmi i seniorami,

zwłaszcza z terenu Gminy Michałowice.

Zainteresowanych proszę o kontakt 
ks. Proboszcz


