
Ewangelia według św. Mateusza (Mt 5,13-16)
Wy jesteście solą dla ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie 
i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też światła  
i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu. Tak niech świeci wasze światło przed  
ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. 

Na zakończenie Misji Świętych Chrystus stawia przed nami zadanie: nie straćcie smaku! Chrześcijanin nie może utracić smaku. Po to Kościół 
wyposaża cię w Słowo, po to umacnia Eucharystią – żebyś był solą i światłem. I żebyś tego światła nie schował. Żebyś go nie zmarnował.  
Ono ma świecić tam, gdzie jesteś posłany: w pracy, w szkole, wśród znajomych. Nie straćcie smaku!

7 października – Wspomnienie  
Najświętszej Maryi Panny Różańcowej 

Święto ku czci Matki Boskiej Różańcowej zostało ustanowione 
na pamiątkę zwycięstwa nad wojskami tureckimi, odniesionego 
pod Lepanto 7 października 1571 r. Sułtan turecki Selim II pra-
gnął podbić całą Europę i zaprowadzić w niej wiarę muzułmańską. 
Ówczesny papież - św. Pius V, gorący czciciel Matki Bożej - usły-
szawszy o zbliżającej się wojnie, ze łzami w oczach zaczął się 
żarliwe modlić do Maryi, odmawiając różaniec. Nagle doznał wi-
zji: zdawało mu się, że znalazł się na miejscu bitwy pod Lepanto. 
Zobaczył wojska przygotowujące się do starcia. Nad nimi ujrzał 
Maryję, która patrzyła na niego spokojnym wzrokiem. Nieocze-
kiwana zmiana wiatru uniemożliwiła manewry muzułmanom. 
Udało się powstrzymać inwazję Turków na Europę. Zwycięstwo 
było ogromne. Pius V, świadom, komu zawdzięcza cudowne oca-
lenie Europy, uczynił dzień 7 października świętem Matki Bożej 
Różańcowej. W roku 1883 Leon XIII wprowadził do Litanii Lo-
retańskiej wezwanie „Królowo Różańca świętego - módl się za 
nami”, a w dwa lata później zalecił, by w kościołach odmawiano 
różaniec przez cały październik.

(Cudowny obraz Matki Bożej Różańcowej, Santuarium w Sandomierzu)

Krótka opowieść o różańcu  
św. Maksymiliana Kolbego

Był rok 1940. Do obozu w Auschwitz trafił członek antyhitlerowskiego 
śląskiego podziemia Wilhelm Żelazny. Wkrótce po przybyciu, 
oprawcy połamali mu żebra. Głód, wyczerpująca praca spowodowały, 
że zapadł na zapalenie płuc, a nie widząc szans na przeżycie, planował 
samobójstwo. Wtedy jeden z kolegów, aby odwieść Wilhelma od 
straszliwego planu, namówił go na rozmowę z pewnym księdzem. 
Owym księdzem okazał się Maksymilian Kolbe. Podczas spotkania 
franciszkanin wyjął ukryty pod pasiakiem woreczek z różańcem, 
podarował Wilhelmowi i powiedział: Różaniec jest porozrywany, 
a niektóre jego paciorki odłączone. Jednak na nich też masz się modlić. 
Ten różaniec porozrywał przesłuchujący mnie na Pawiaku Niemiec. 
Deptał go i bił mnie nim. Młody Żelazny nie wierzył, że modlitwa 
coś zmieni, ale mimo to zaczął codziennie odmawiać różaniec. I stało 
się coś dziwnego. Depresję z wolna pokonywała nadzieja a zdrowie 
w obozowym piekle wracało. Gdy odzyskał siły, postanowił zwrócić 
różaniec właścicielowi. Niestety od współwięźniów dowiedział się, że 
ojciec Maksymilian właśnie umiera w celi śmierci. Odtąd Wilhelm 
pilnował różańca jak źrenicy oka. Wiosną 1942 r. nieoczekiwanie 
został zwolniony z obozu. Z różańcem świętego franciszkanina nie 
rozstawał się do lat 90- tych, kiedy to przekazał go parafii Świętego 
Maksymiliana Kolbego w Oświęcimiu.

Źródło: A. Polewska, Cuda różańcowe, Kraków 2017.

Źródło zdjęcia nagłówkowego:  
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Wynagradzaj za grzechy i ratuj swoją duszę!
10 grudnia 1925 Matka Boża z Dzieciątkiem ukazała się Siostrze 
Łucji – jednej z fatimskich wizjonerek. Wtedy to skierowała do niej 
te słowa:

„Córko moja, spójrz, Serce moje otoczone cierniami, którymi 
niewdzięczni ludzie przez bluźnierstwa i niewierności stale ranią. 
Przynajmniej ty staraj się nieść mi radość i oznajmij w moim 
imieniu, że przybędę w godzinie śmierci z łaskami potrzebnymi do 
zbawienia do tych wszystkich, którzy przez pięć kolejnych miesięcy 
w pierwsze soboty odprawią spowiedź, przyjmą Komunię świętą, 
odmówią jeden Różaniec i przez piętnaście minut rozmyślania 
nad piętnastu tajemnicami różańcowymi towarzyszyć mi będą 
w intencji zadośćuczynienia”. 



Parafia p.w. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, erygowana w 1949 roku.
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INTENCJE MSZALNE
Poniedziałek - 08.10.2018 

18:00 + Stanisław i Adela Kmita
Wtorek – 09.10.2018 – bł. Wincentego Kadłubka

18:00 +  Zenon w rocznicę śmierci, Helena,  
Balbina i Wawrzyniec Harmala

Środa – 10.10.2018
18:00 + Maria Warchoł w 17. rocznicę śmierci oraz Jan i Janina

20:00
+  Eugeniusz Patecki w 2. rocznicę śmierci oraz żona 

Pelagia
+ Marianna Kryus

Czwartek – 11.10.2018 
18:00 + Sabina Jarczak

Piątek – 12.10.2018 
7:00 + Eugeniusz Nogieć
18:00 + Stefan Chwalik, Franciszek Kilmer, Aniela i Michał Fus

Sobota – 13.10.2018 – bł. Honorata Koźmińskiego
8:30 + Eugeniusz Nogieć

18:00

Dziękczynna w 90. rocznicę urodzin Stefana Sochy 
z prośbą o zdrowie, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej
O błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski i opiekę 
Matki Bożej dla wszystkich, którzy przyczynili się do 
przygotowania i przeżycia Misji Świętych
W intencji scholi młodzieżowej, która śpiewem ubogacała 
Misje Święte
O błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla rodziny, 
która ufundowała renowację krzyża nad kropielnicą
O błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla 
Pana Macieja Tochowicza, który dokonał renowacji 
krzyża misyjnego oraz dla osób które pomagały w tym 
przedsięwzięciu
+ Józef Nogieć
+ Kazimierz Kolarski

Niedziela – 14.10.2018 
7:00 +  Teresa, Janina, Tadeusz Nowak

9:00 Dziękczynna z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże 
dla Wandy i Wojciecha w 40. rocznicę ślubu

10:30
O błogosławieństwo Boże dla pary prowadzącej Anny 
i Roberta oraz dla ks. Proboszcza – opiekuna wspólnoty 
Domowego Kościoła w Michałowicach

12:00 W intencji dzieci, rodziców i chrzestnych
18:00 + Krystyna Kamińska w 20. rocznicę śmierci

W ubiegłym tygodniu odeszła z naszej wspólnoty parafialnej:

ś.p. Marianna Kryus

Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie…

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
na xxVII niedzielę zwykłą 7.10.2018 r.

•  Dziś Msze św. o godz.: 7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 15:00 (o 14:30 
Różaniec) i 18:00. 

•  Nabożeństwa różańcowe w naszym kościele od poniedziałku 
(08.10) codziennie po Mszy św. o godz. 18:00.

•  W przyszłą niedzielę (14.10) obchodzić będziemy XVIII 
Dzień Papieski pod hasłem: „Promieniowanie Ojcostwa”. Po 
każdej Mszy św. będzie zbiórka do puszek przed kościołem na 
fundusz stypendialny Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” dla 
utalentowanej młodzieży z niezamożnych rodzin.

•  Spotkanie ministrantów i lektorów w piątek (12.10) o godz. 
17:00 w salce na plebanii.

•  Pouczenie przedchrzcielne dla rodziców i chrzestnych w piątek 
(12.10) o godz. 19:00 w kościele.

•  W sobotę 13 października o godz. 18:00 ostatnie w tym roku 
Nabożeństwo Fatimskie.

W nawiązaniu do Listu Jego Ekscelencji Księdza Arcybiskupa 
Metropolity Krakowskiego nasza wspólnota parafialna została 
zaproszona do wzięcia udziału w obchodach 40. rocznicy wyboru 
kard. Karola Wojtyły na Stolicę św. Piotra, które odbędą się 
w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie 19.10.2018 – Msza 
św. o godz. 8:00.

Cud różańcowy w Hiroszimie
Pewnego poniedziałkowego poranka, 6 sierpnia 1945 roku ksiądz 
Hubert Schiffer, jezuita, jadł w swoim pokoju na plebani grejpfruta. 
Wtedy to nagle oślepił go potężny błysk i ogłuszył nieprawdopodobny 
huk. Chwilę później jakaś siła gwałtownie uniosła jego ciało do góry 
i rzucała nim od ściany do ściany. Gdy w końcu upadł na podłogę, wstał 
i podszedł do okna albo raczej do tego, co po nim pozostało. Okazało się, 
że wszystkie budynki, które dotychczas widywał rozpadły się. Zniknęli 
wszyscy ludzie. 
Jezuicki dom od epicentrum wybuchu bomby atomowej dzieliło tylko 
osiem budynków. Tysiące osób, które znajdowały się w promieniu 
10 kilometrów natychmiast zmarły, a ciał większości nie odnaleziono. 
Domy rozpadały się na drobne części. Jednak konstrukcja jezuickiej 
plebanii niewyjaśnionym sposobem ocalała. 
Dom jezuitów niemal natychmiast stał się szpitalem pierwszej pomocy. 
Z setek osób, którym udzielono tam pomocy (wielu cierpiało z powodu 
napromieniowania) tylko jeden człowiek zmarł. 
Nikt nie wie, dlaczego jezuici przeżyli, skoro ginęli ludzie znajdujący 
się w odległości trzy razy większej od epicentrum niż plebania. Nawet 
jeśli komuś udało się przeżyć wybuch, umierał w ciągu kolejnych 
kilku dni wskutek napromieniowania. Ksiądz Schiffer tłumaczył:  
„Po prostu w tym domu posłuchano wezwań Matki Bożej do codziennego 
odmawiania różańca”.

Źródło: A. Polewska, Cuda różańcowe, Kraków 2017.

dO użyTKu  
WEWNęTrzNEgO

Modlitwa do Matki Boskiej Różańcowej
Maryjo Dziewico, pomóż mi tak ukochać modlitwę różańcową, bym 
jej nigdy nie zaniedbał, by się stała moją codzienną potrzebą. Niech 
ta ewangeliczna modlitwa stanie się coraz silniejszą więzią, łączącą 
mnie z Jezusem i z Tobą, hołdem dziecięcej pobożności i miłości, 
umocnieniem i zachętą do radosnego i sumiennego wypełniania 
obowiązków w naśladowaniu Ciebie i Twego Syna. 
Spraw, aby rozważanie Tajemnic Waszego życia wprowadzało mnie 
w duchowe głębie, gdzie rozum, wola i uczucia pozwalają ogarnąć 
się i przeniknąć sprawami Bożymi. W świetle świętych Tajemnic 
Różańcowych ukazuj mi Matko powagę życia ziemskiego, które 
przygotowuje mi los wieczny, więc powinno być godne, czyste 
i szlachetne. Amen.

 

•  19 - 20 lutego 1977 roku odbyła się  wizytacja parafii, której 
dokonał  ks. kard. Karol Wojtyła.

•  22 września 1979 roku miało miejsce nawiedzenie parafii 
przez relikwie św. Stanisława ze Szczepanowa. Z relikwiami 
patrona Polski przyjechał do Michałowic ks. kard. Franciszek 
Macharski.

Z kroniki parafialnej…


