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Uroczyste
przyjęcie relikwii
św. Siostry Faustyny
w naszej świątyni

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza (Mt, 21, 33-43)
Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: «Posłuchajcie innej przypowieści. Był pewien gospodarz, który założył winnicę.
Otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznie, zbudował wieżę, w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. Gdy nadszedł czas
zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon jemu należny. Ale rolnicy chwycili jego sługi i jednego obili, drugiego zabili,
trzeciego zaś ukamienowali. Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym razem, lecz i z nimi tak samo postąpili. W końcu posłał do
nich swego syna, tak sobie myśląc: Uszanują mojego syna. Lecz rolnicy, zobaczywszy syna, mówili do siebie: „To jest dziedzic; chodźcie,
zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo”. Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. Kiedy więc przybędzie właściciel winnicy, co
uczyni z owymi rolnikami?» Rzekli Mu: «Nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy mu
będą oddawali plon we właściwej porze». Jezus im rzekł: «Czy nigdy nie czytaliście w Piśmie: „Ten właśnie kamień, który odrzucili
budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił, i jest cudem w naszych oczach”. Dlatego powiadam wam: Królestwo Boże będzie wam
zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce».
Bóg daje ludziom to, co najlepsze. Przygotował świat, w którym żyjemy, stworzył go z dbałością o szczegóły, z wyczuciem piękna, włożyl
w to cały swój stwórczy geniusz i miłość. Wreszcie jako kulminację tej miłości, posłał Syna, który zbawił człowieka, ale i pozostał przy nas na
każdy nasz dzień w Eucharystii. Tak wielkie staranie ze strony Boga zderza się z ludzkim odrzuceniem. Bóg jest ciągle odrzucany w naszych
wyborach, czynach, sposobie przeżywania codzienności. Jest Miłością wyrzucaną poza mur winnicy, Miłością niekochaną, ale i tak
nieustającą...

Dekalog - Przykazanie IV

Obowiązki dzieci wobec rodziców

5

Bardzo często podchodzimy do przykazania czwartego od strony małych dzieci, sprowadzając wszystko do posłuszeństwa dziecka
wobec ojca i matki. Jest to duże nieporozumienie. Przykazanie obowiązuje dorosłego, dojrzałego człowieka, a okres dziecięctwa,
w którym posłuszeństwo wysuwa się na pierwszy plan, to tylko fragment naszego życia. Dojrzały człowiek już nie jest, a często nie może
być posłuszny rodzicom.
W przykazaniu tym chodzi o szacunek, o cześć. Rodzice tu na ziemi stanowią jeden z największych skarbów, jedną z największych
wartości jaką człowiek posiada i tak jak każdą wartość, winien otoczyć ich szacunkiem. Wśród dóbr doczesnych, tu na tej ziemi, trudno
jest wskazać inne, wyższe wartości. Chciałbym zwrócić uwagę na dwa momenty. Nawet szacunek dla kapłana, biskupa czy papieża musi
być całkowicie zharmonizowany i podporządkowany czci rodzicom. Spotykam dziś dość często ludzi – i to jest niepokojące – którzy
otaczają wielkim szacunkiem papieża, a równocześnie wyrządzają poważne krzywdy swoim rodzicom. O prawdziwym szacunku wobec
papieża można mówić dopiero wtedy, kiedy człowiek zachowuje Boże przykazania, a więc otacza prawdziwym szacunkiem ojca i matkę.
Piszę o tym, ponieważ takim ludziom wydaje się, że są bardzo dobrymi katolikami, tymczasem w nich jest zniszczony sam fundament życia
religijnego i moralnego. Więcej, kto czyta Ewangelię, ten zauważy, że Chrystus przestrzega, aby ktoś nie próbował czcić Boga kosztem
rodziców. Ewangeliści zanotowali dokładnie rozmowę Chrystusa z faryzeuszami, którzy uważali, że to co się należy rodzicom, można
złożyć jako oﬁarę Bogu. Chrystus wyraźnie upomina, że nie wolno czcić Boga kosztem czci rodziców. Taka oﬁara Bogu nie jest miła.
ks. Norbert Sarota
Siostry i Bracia,
z radością informuję, że nasza para ia otrzymała relikwie św.
Siostry Faustyny. Wierzę, że obecność tej Wielkiej Świętej
przyczyni się do głębszego poznania tajemnicy Bożego
Miłosierdzia.
Uroczyste przyjęcie św. Siostry Faustyny w znaku
relikwii odbędzie się w przyszłą niedzielę podczas Mszy
Św. o godz. 10:30. Chciałbym, aby najbliższy tydzień stał się
czasem duchowego przygotowania na to wydarzenie. Toteż
jutro (5 października) we wspomnienie św. Siostry Faustyny
odmówimy Koronkę Miłosierdzia przed Mszą św. wieczorną
o godz. 17:45. Zachęcam też do podjęcia zobowiązania
codziennej lektury fragmentu Dzienniczka lub odmówienia
Litanii do Bożego Miłosierdzia.
Mam nadzieję, że Siostra Faustyna obecna w cząstce
relikwii, będzie prowadziła nas wszystkich do głębokiej relacji
z Panem Jezusem i otworzy nas na doświadczanie Jego
Miłosiernej Miłości.
ks. Proboszcz Wiesław Kiebuła

„KTO SZERZY RÓŻANIEC, BĘDZIE ZBAWIONY!”
Te słowa usłyszał w swoim sercu pełen rozpaczy i bliski samobójstwa
późniejszy błogosławiony Bartolo Longo. Kilkadziesiąt lat później
w swoim dziele „Cuda i łaski Królowej Różańca Świętego w Pompejach”
zawarł znamienne słowa: „Każdy grzesznik, nawet najbardziej upadły,
może znaleźć ocalenie w różańcu. Każda dusza może zerwać pęta złego,
chociażby była nimi najbardziej związana. Każdy może się uchwycić liny
ratunkowej, którą Królowa Niebiańskich Róż zrzuca z Nieba rozbitkom
tonącym na wzburzonym morzu tego świata. Nie potrzeba bogactw,
potęgi ani mądrości, aby dokonać najtrudniejszych dzieł podjętych ku
chwale Bożej. Jeśli wszystko wykonujemy według otrzymanych
wskazówek i z głęboką ufnością, to potrzeba tylko jeszcze jednej rzeczy:
czystej intencji, która sprowadza z Nieba nadprzyrodzoną pomoc”.
Dzięki Różańcowi ocalił życie i dokonał wielu wspaniałych dzieł:
zakładał w Pompejach sierocińce i domy opieki dla dzieci więźniów,
szkoły, warsztaty i drukarnie. Był budowniczym świątyni Matki Bożej
Różańcowej oraz fundatorem zgromadzenia sióstr Różańca świętego
w Pompejach, inicjatorem odmawianej do dziś przez miliony wiernych
modlitwy Nowenny Pompejańskiej.
W 1883 roku papież Leon XIII ustanowił październik miesiącem
szczególnej modlitwy różańcowej.

Imiona Aniołów
Z Biblii możemy dowiedzieć się, że najpotężniejsi Aniołowie noszą
imiona Gabriel, Rafał i Michał. Archanioł Rafał pojawia się
w Starym Testamencie, w którym opisano, jak przywraca wzrok ojcu
Tobiasza i uwalnia od złego ducha Sarę. Archanioł Michał walczył ze
zbuntowanymi aniołami. Szatan to imię upadłego anioła, który
z powodu pychy odwrócił się od Boga, tracąc przez to część swojej
mocy. Archanioł Gabriel jest posłańcem przekazującym ludziom
wiadomości od Boga. W Starym Testamencie pojawia się dwa razy
prorokowi Danielowi. To właśnie ten Anioł przekazuje Maryi, że
urodzi Jezusa oraz zwiastuje narodziny Jana Chrzciciela. Archanioł
Gabriel jest również obecny w islamie. Muzułmanie wierzą, że miał
on objawić się Mahometowi i przekazać mu cały Koran.
INTENCJE MSZALNE
Poniedziałek – 05.10.2020 – św. Faustyny Kowalskiej,
dziewicy
+ Za śp. Stanisława Trojszczaka w 27. rocznicę śmierci
18:00
i zmarłych z rodziny Trojszczaków, Szałańskich
i Kiełków
Wtorek – 06.10.2020 –św. Brunona, prezbitera
18:00 + Za śp. Halinę Rońską
Środa – 07.10.2020 – NMP Różańcowej
O szczęśliwe rozwiązanie i zdrowie dla Mamy i Dziecka.
18:00
Dziękczynna w 7. rocznicę urodzin Franciszka
Dziękczynna z prośbą o zdrowie, błogosławieństwo
Boże, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej dla Agaty
i Janusza w 25. rocznicę ślubu i dla całej rodziny
Dziękczynna za dar rodziców Adama i Ireny Socha
w 50. rocznicę ślubu z prośbą o opiekę Matki Bożej
i błogosławieństwo Boże
O błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Najświętszej
i Anioła Stróża dla Mai w 5. rocznicę urodzin
+ Za śp. Aleksandra Chanuszkiewicza
20:00 + Za śp. Alicję o łaskę wiecznego zbawienia
+ Za śp. Anastazję Sieńko
+ Za śp. Andrzeja Nogcia
+ Za śp. Halinę Cerek
+ Za śp. Kazimierza Sumera
+ Za śp. Mariana Nogcia w 1. rocznicę śmierci
+ Za śp. Michała Osińskiego
+ Za śp. Roberta Stopińskiego
+ Za śp. Stanisławę Machnik
Czwartek – 08.10.2020
Dziękczynna za syna Aleksandra z prośbą o opiekę
18:00
Anioła Stróża i Matki Bożej
Piątek – 09.10.2020 – bł. Wincentego Kadłubka, biskupa
7:00 + Za śp. Barbarę Waleńko
+ Za śp. Marię Warchoł w 19. rocznicę śmierci i Jana
18:00
Warchoła
Sobota – 10.10.2020 – bł. Marii Angeli Truszkowskiej,
dziewicy
+ Za śp. Justynę i Antoniego Stachurskich i zmarłych
7:00
z rodziny
+ Za śp. Zenona Harmalę w 31. rocznicę śmierci i żonę
18:00
Helenę oraz Balbinę i Wawrzyńca
Niedziela – 11.10.2020 – św. Jana XXIII, papieża
+ Za śp. Bronisława i Mariannę Harmala, Marię
7:00
Chwastek
Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie
i opiekę Matki Bożej dla Macieja w 10. rocznicę urodzin
9:00 oraz opiekę Bożą dla rodziców i rodzeństwa Jakuba
i Kamila
+ Za śp. Stanisławę Machnik
10:30 + Za śp. Wiesława Tryjańskiego w 1. rocznicę śmierci
12:00 W intencji dzieci, rodziców i chrzestnych
18:00 + Za śp. Leokadię i Lecha Herian

Zrozumieć Mszę Świętą,
aby pełniej w niej uczestniczyć... (cz. 3)
(Obrzędy wstępne cd.)
Akt Pokuty – „Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu…” - to
uświadomienie sobie, że jesteśmy grzeszni, to wyznanie grzechów przed
Bogiem i Kościołem, gdyż każdy grzech osłabia Kościół,
a nawrócenie wzmacnia go. Wyznanie grzechów i przeproszenie za nie
bardzo poprawia relacje człowieka ze Stwórcą. Akt Pokuty kończy
wołanie o miłosierdzie „Panie zmiłuj się nad nami”. Kyrios – zwycięski
Chrystus ukrzyżowany i zmartwychwstały daje nam przebaczenie
i w nim jest nasze ocalenie.
„Chwała na wysokości Bogu…” to uwielbienie Boga, to uwielbienie
Trójcy Świętej i wyraz naszej miłości. Hymn ten jest odmawiany
(śpiewany) w niedziele, uroczystości i święta. W pierwszych wiekach za
takie wyznanie, że Chrystus jest najwyższym Panem, chrześcijanie
oddawali życie.
O TAJEMNICACH ŚWIATŁA
Różaniec, zatwierdzony oﬁcjalnie przez św. Piusa V w XVI wieku,
nie zmieniał się aż do początku XXI wieku, kiedy to św. Jan Paweł II
zaproponował rozszerzenie, wprowadzając Tajemnice Światła
w opublikowanym 16 października 2002 r. Liście Apostolskim
Rosarium Virginis Mariae. Inicjatywa została bardzo chętnie przyjęta
w całym kościele katolickim i jest powszechnie praktykowana.
Tajemnice Światła z poprzedzającymi je Tajemnicami Radosnymi
i następującymi po nich Tajemnicami Bolesnymi i Chwalebnymi
obejmują Całe Misterium Zbawcze Jezusa Chrystusa. Sam Jezus
powiedział o sobie „Ja jestem światłością Świata. Kto idzie za mną, nie
będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia” (J 8,12).
W Tajemnicach Światła zgłębiamy wydarzenia oraz treść nauk ukazane
przez: 1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie, 2. Cud w Kanie
Galilejskiej, 3. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do
nawrócenia, 4. Przemienienie Pana Jezusa na Górze Tabor, 5.
Ustanowienie Eucharystii będącej sakramentalnym wyrazem
misterium paschalnego.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XXVII Niedziela zwykła – 04.10.2020
Nabożeństwo różańcowe w naszym kościele codziennie po Mszy św.
o godz. 18:00.
W przyszłą niedzielę (11.10) obchodzić będziemy XX Dzień Papieski
pod hasłem: „Totus Tuus”. Po każdej Mszy św. przed kościołem
będzie zbiórka oﬁar do puszek na fundusz stypendialny Fundacji
„Dzieło Nowego Tysiąclecia”.
W środę (7.10) na Mszy św. o godz. 18:00 poświęcenie różańców dla
dzieci z kl. III przygotowujących się do I Komunii św.
Zapraszamy chłopców od IV klasy Szkoły Podstawowej do
Liturgicznej Służby Ołtarza. Zapisy kandydatów na
ministrantów po każdej Mszy św. w zakrystii.
Spotkania Oazy Dzieci Bożych w niedziele po Mszy św. o godz. 12:00
w salce na plebanii.
Spotkanie kandydatów do bierzmowania z kl. VIII i kl.
I ponadpodstawowych będzie w środę (7.10) i w sobotę (10.10)
o godz. 19:00 w kościele.
Pouczenie przedchrzcielne dla rodziców i chrzestnych w piątek
(9.10) o godz. 19:00.
Spotkanie Maksistrantów w przyszłą niedzielę (11.10) na Mszy św.
o godz. 10:30.
We wtorek 13 października o godz. 20:00 ostatnie w tym roku
Nabożeństwo Fatimskie
Pełna treść ogłoszeń na stronie www.paraﬁamichalowice.pl.
Z naszej wspólnoty paraﬁalnej odeszła

śp. Bogumiła Pirek
Wieczne odpoczywanie racz Jej dać Panie...
Z naszej wspólnoty paraﬁalnej odszedł

śp. Marian Pietrzyk
Wieczne odpoczywanie racz Mu 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

