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Ewangelia (Łk 16, 19-31)
Bogactwo to grzech?

Chrystus naucza, iż nie to co zewnętrzne czyni człowieka 
nieczystym, lecz to, co pochodzi z serca (Mt 15,10–20). Człowiek nie 
może absolutyzować swego majątku, czynić zeń bożka i pogarszać 
przez to nieład swego wnętrza.

Czytając wypowiedzi Biblii na temat posiadania i bogaczy, nie 
możemy pochopnie ulegać dosłownej, jednostronnej interpretacji. 
Przede wszystkim człowiek, zarówno bogaty, jak i ubogi, musi strzec 
się pychy, do której może prowadzić złe korzystanie z posiadanych 
dóbr ziemskich. Stary Testament przestrzega: „Nie polegaj na swoich 
bogactwach i nie mów: «Jestem samowystarczalny»” (Syr 5,1). 
Pokładanie nadziei w dobrach doczesnych zamyka człowieka na 

sprawy duchowe (Mdr 11,24; Łk 12,15; Ap 3,17).
Pan Jezus nie potępia samego posiadania majątku, nie potępia 

bogaczy ani nie czyni ideału z biedy. Błogosławieństwo ubogich 
dotyczy przede wszystkim sfery pokory - duchowego ubóstwa 
(Mt 5,3). Nasz Zbawiciel wzywa do nawrócenia i zachowania 
w hierarchii wartości pierwszeństwa sfery duchowej. Choć droga ludzi 
bogatych do królestwa niebieskiego nie jest łatwa, to dla Boga 
obdarzenie ich zbawieniem jest możliwe (Łk 18,27). 

Bogactwo może być wielkim błogosławieństwem. Dobre 
dysponowanie własnością: dzielenie się z potrzebującymi, troska 
o rozwój gospodarczy, o kulturę i naukę, o ulepszanie cywilizacji 
jest przywilejem i obowiązkiem człowieka dążącego za Chrystusem 
Panem. 

Źródło:wdrodze.pl/article/bogactwo-bez-grzechu/

Z niedzielnej liturgii Mszy Świętej

Z KATECHIZMU KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO 
(cz. XIII) - STWÓRCA

Bóg stwarzając świat i człowieka dał pierwsze i powszechne 
świadectwo swojej wszechmocnej miłości i swojej mądrości. Bóg sam 
stworzył świat w sposób wolny, bezpośrednio, bez żadnej pomocy. 
Z� adne stworzenie nie ma nieskończonej mocy, jaka jest konieczna do 
„stwarzania” w ścisłym tego słowa znaczeniu, czyli do wytwarzania 
i udzielania bytu temu, co go wcześniej nie miało. 

Bóg stworzył świat, by ukazać swoją chwałę i udzielić jej. Chwałą, dla 
której Bóg stworzył stworzenia jest to, by uczestniczyły w Jego prawdzie, 
dobroci i pięknie. Wszechświat jest podtrzymywany w istnieniu przez 
Boga: przez Jego Słowo, Syna i Ducha S�więtego, który daje życie.

O p a t r z n o ś ć  B o ż a  o z n a c z a 
z r z ą d z e n i a ,  p r z e z  k t ó r e  B ó g 
z miłością i mądrością prowadzi 
w s z y s t k i e  s t w o r z e n i a  d o  i c h 
ostatecznego celu. Opatrzność Boża 
działa również przez działanie 
stworzeń: Bóg pozwala ludziom 
współpracować w sposób wolny 
z jego zamysłami.

Dopuszczenie przez Boga zła 
zarówno �izycznego jak i moralnego 
jest tajemnicą. Stwórca wyjaśnia ją 
przez swojego Syna, który umarł 
i zmartwychwstał, by zwyciężyć zło. 
Wiara daje nam pewność, że Bóg nie 
dopuściłby zła, gdyby nie wyprowa-
dzał z niego dobra drogami, które 
poznamy w pełni dopiero w życiu 
wiecznym.

Z� ródło: Katechizm	Kościoła	
Katolickiego, 

PALLOTTINUM, Warszawa 1994

Papież Franciszek

Kim był święty Wacław?

28 września obchodzimy wspomnienie liturgiczne św. 
Wacława - jednego z patronów katedry Wawelskiej. 

Św. Wacław urodził się ok. 907 r. Był synem księcia 
czeskiego Wratysława I z dynastii Przemyślidów. Został 
wychowany w duchu chrześcijańskim przez babkę Ludmiłę. Od 
925 r. rządził Czechami, a jego rządy charakteryzowały się 
m.in. ugruntowywaniem chrześcijaństwa w kraju. W wyniku 
pogańskiego buntu stracił swoje panowanie na rzecz brata 
Bolesława (zwanego później Srogim), który zorganizował 
zamach na jego życie. Według podań, został zamordowany 
u wrót kościoła w mieście Stará Boleslav 28 września 
929 lub 935 r. 

Jak to się stało, że św. Wacław jest patronem Katedry 
Wawelskiej?

 

Początki katedry i biskupstwa krakowskiego sięgają 1000 r., 
a więc czasów panowania Bolesława Chrobrego. Archeolodzy 
dopatrują się istnienia kościoła na glinianym fundamencie, 
poprzednika murowanej katedry z czasów Chrobrego. Patronat 
św. Wacława w odniesieniu do katedry krakowskiej jest 
poświadczony w źródłach historycznych w latach 60.XI w. 
Także najstarszy inwentarz kościoła katedralnego z początków 
XII wieku wymienia wezwanie św. Wacława jako wezwanie 
katedry. 

Październik - miesiącem Różańca Świętego

Do przemyślenia…
O modlitwie chytrego

 
Pewien stary sknera modlił się żarliwie tymi słowami:
- Panie Boże, jeżeli dasz mi wygrać milion złotych, to 100 tysięcy rozdam  
ubogim. Obiecuję Ci to z całego serca. Ale jeżeli mi nie wierzysz, to 
proszę, potrąć z góry tę sumę, a mnie ofiaruj tylko resztę.

„Bóg Stwórca” 
Stanisław Wyspiański

Polecajmy się opiece Archaniołów
W czwartek (29.09) święto Świętych Archaniołów Michała, 

Gabriela i Rafała. Bóg posyła swoich aniołów, by troszczyli się 
o nas, strzegli nas i chronili w ważnych momentach życia. Oni są 
przejawem miłości i codziennej obecności Boga w naszym 
życiu. Warto polecać się ich opiece nie tylko w latach 
dziecięcych, ale i w dorosłym życiu.



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 XXVI Niedzielę Zwykłą – 25.09.2022

W najbliższą sobotę (01.10) rozpocznie się miesiąc modlitwy 
różańcowej. Zapraszamy wszystkich do udziału w nabożeństwie 
różańcowym codziennie po Mszy św. o godz. 18:00. 

W sobotę przypada także pierwsza sobota miesiąca. Nabożeństwo ku 
czci Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny i zmianka 
tajemnic różańcowych o godz. 17:00 – serdecznie zapraszamy! 

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.

W niedzielę (02.10) na Mszy św. o godz. 12.00 odbędzie się poświęcenie 
różańców dla dzieci przygotowujących się do przyjęcia I Komunii 
Świętej. Po Mszy św. spotkanie z rodzicami w kościele. 

 Zapraszamy chłopców od III klasy Szkoły Podstawowej do 
Liturgicznej Służby Ołtarza. Zapisy kandydatów na ministrantów 
po każdej Mszy św. w zakrystii.

Zapraszamy małżeństwa do wspólnoty Domowego Kościoła. 
Informacja w zakrystii i kancelarii.

Pełna treść ogłoszeń na stronie .www.parafiamichalowice.pl

Z naszej wspólnoty parafialnej odeszła

śp. Jadwiga Kopeć

Wieczne odpoczywanie racz Jej dać Panie...

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

Promotor praw człowieka

Obrona podstawowych praw człowieka była jednym z głównych 
wątków nauczania ks. Wyszyńskiego już od czasów przedwojennych. 
W tym zakresie był prekursorem na gruncie katolickiej nauki 
społecznej. W 1942 r. pisał, że „nienaruszalne	 prawa	 człowieka	 są	
wcześniejsze	i	starsze	od	czyichkolwiek	praw,	zarówno	praw	rodziny	
jak	 i	 narodu	 i	 państwa.	 Niezależne	 są	 one	 od	 żadnego	 ustroju	
społecznego,	gospodarczego	czy	politycznego,	a	każdy	ustrój	godzący	
w	te	cele	będzie	niesprawiedliwy	i	niewolniczy”.

Zawsze podkreślał, że liczy się człowiek, i w każdym człowieku 
trzeba  dostrzec godność.

„Życie	trzeba	przeżyć	godnie,	bo	jest	tylko	jedno." 
„Nie	 wystarczy	 urodzić	 się	 człowiekiem,	 trzeba	 jeszcze	 być	

człowiekiem." 
„Umiemy	wyliczyć	winy	 innych	 ludzi	wobec	nas,	ale	naszych	win	

wobec	innych	na	ogół	nie	widzimy.	O	belce	we	własnym	oku	będziemy	
mówili	 potem	 lub	 nigdy.	 Najpierw	wolimy	 zająć	 się	 pyłkiem	w	 oku	
bliźniego”.

INTENCJE MSZALNE 
Poniedziałek – 26.09.2022 –  świętych męczenników Kosmy  

  i Damiana; świętych męczenników 
  Wawrzyńca Ruiz i Towarzyszy  

 18:00 + Za śp. Zofię Binczycką (greg. 26) 
Wtorek – 27.09.2022 –  św. Wincentego a Paulo, prezbitera  
 18:00 + Za śp. Zofię Binczycką (greg. 27) 
Środa – 28.09.2022 –  św. Wacława, męczennika  

 7:00 
O szczęśliwe rozwiązanie i potrzebne łaski dla Adrianny 
oraz zdrowie i błogosławieństwo Boże z racji 30. urodzin 

 20:00 
  

O zdrowie, błogosławieństwo Boże dla Emilii Sochy z racji 
90. urodzin 
Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże dla Karola  
i Joanny w 5. rocznicę ślubu oraz dla ich rodzin 
Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże i potrzebne 
łaski oraz opiekę Matki Bożej i Świętych Patronów dla 
Barbary i Pawła w 20. rocznicę zawarcia sakramentu 
małżeństwa oraz dla ich dzieci 
Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże dla Moniki 
z racji 30. urodzin 
+ Za śp. Zofię Binczycką (greg. 28) 
+ Za śp. Helenę Ciaranek w 10. rocznicę śmierci, męża 
 Wacława, Zenona Zębalę 
+ Za śp. Jacka Dyląga 
+ Za śp. Mariannę Herjan 
+ Za śp. Apolonię Sochę 
+ Za śp. Mariana Bednarczyka 
+ Za śp. Wojciecha Siarę 
+ Za śp. Halinę Krawczyk 
+ Za śp. Władysławę Bednarczyk 
+ Za śp. Edwarda Skarżyckiego 
+ Za śp. Wiesławę Sobolewską 
+ Za śp. Jadwigę Kopeć 
+ Za śp. Zenonę Potocką 

Czwartek – 29.09.2022 –  Święto świętych Archaniołów: Michała, 
    Gabriela i Rafała 
 18:00 + Za śp. Zofię Binczycką (greg. 29) 
Piątek – 30.09.2022 –  Św. Hieronima, prezbitera i doktora 

Kościoła 
 7:00 + Za śp. Zofię Binczycką (greg. 30) 
 18:00 + Za śp. Jerzego Cichuckiego 
Sobota – 01.10.2022 –  św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dziewicy  
   i doktora Kościoła 
 7:00 + Za śp. Irenę Jabłońską (greg. 1) 
 18:00 + Za śp. Gabriela Miernika 
Niedziela – 02.10.2022 –  Świętych Aniołów Stróżów 
 7:00 + Za śp. Irenę Jabłońską (greg. 2) 

 9:00 
+ Za śp. Zdzisława Jurkowskiego w 13. rocznicę śmierci  
 i zmarłych z rodziny Jurkowskich 

 10:30 
+ Za śp. Elżbietę i Władysława Żakowskich, Bożenę  
 i Wiesława Jurewicz 
+ Za śp. Józefa Tochowicza w 8. rocznicę śmierci 

 12:00 + Za śp. Michała Osińskiego w 2. rocznicę śmierci 
 18:00 O błogosławieństwo Boże i opiekę dla Dominika Kawałko 

 

Ponadczasowa modlitwa św. Efrema

Panie i Mistrzu mojego życia, 
uwolnij mnie od gniewu, krytyki i szemrania, 

niezdrowej ciekawości, ambicji i  czczych rozmów. 

Udziel mi ducha prostoty, pokory, cierpliwości 
i miłosierdzia. Błagam Cię, spraw, abym poznał 

moje wady oraz grzechy i nigdy nie osądzał moich braci. 

Panie mój i Boże, bądź uwielbiony na wieki wieków. 
Amen.

Uczynki miłosierne względem ciała
- nieszablonowe rozważania z o. Kłoczowskim –

GŁODNYCH NAKARMIĆ

Rozważając uczynki miłosierne względem ciała warto, aby nasze 
chrześcijańskie sumienie poszerzyło pole swoich obserwacji i zadań. 
Oczywistym jest, że bardziej przemawia do nas konkretny, widziany 
człowiek czy dzieło, niż to, co dotyczy globalnej perspektywy. Ale być może 
nasza wrażliwość na ubóstwo powinna się poszerzyć? 

Głód to nie tylko kwestia historii. Dzisiejsze raporty mówią o milionach 
ludzi, w tym dzieci, umierających z głodu albo regularnie niedożywionych, 
wegetujących. Głód nie jest wynikiem tylko ubóstwa poszczególnych 
krajów, ale efektem funkcjonowania światowego systemu polityczno-
ekonomicznego. Ważne jest zatem, w kontekście uczynków miłosierdzia, 
pewne ożywienie, wyostrzenie naszej moralnej wrażliwości na dramat 
rzeczywistości. Poczucie odpowiedzialności za głód pobudza w nas chęć do 
działania miłosiernego oraz wynika z elementarnego poczucia 
sprawiedliwości, której sami na świecie nie zaprowadzimy, ale możemy 
starać się zaprowadzić ją w swoim życiu. Może warto, mając na uwadze 
osobistą sytuację materialną, przeznaczyć jakąś stałą sumę  na konto godnych 
zaufania instytucji walczących z tragedią międzynarodowego głodu albo 
niedożywienia w naszym kraju? Rozejrzyjmy się wkoło i pomyślmy 
o słowach znanego pisarza Jacka Londona: „Nie rzucaj psu kości, podziel się 
nią. Kiedyś będziesz równie głodny jak ten pies, któremu dajesz”. Warto 
przyjąć tę perspektywę. Nie rzucać, dawać, tylko dzielić się z naszymi 
braćmi i siostrami.                                        Źródło: www.franciszkanie.pl


