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Słowa Ewangelii według świętego Łukasza (Łk 17,5-10) 

Apostołowie prosili Pana: «Dodaj nam wiary». Pan rzekł: «Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście 
tej morwie: „Wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze”, a byłaby wam posłuszna. Kto z was, mając sługę, który orze 
lub pasie, powie mu, gdy on wróci z pola: „Pójdź zaraz i siądź do stołu”? Czy nie powie mu raczej: „Przygotuj mi wieczerzę, 
przepasz się i usługuj mi, aż zjem i napiję się, a potem ty będziesz jadł i pił”? Czy okazuje wdzięczność słudze za to, że 
wykonał to, co mu polecono? Tak i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono, mówcie: „Słudzy nieużyteczni jesteśmy; 
wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać”».

Chrystus przestrzega przed pokusą uznania, że jesteśmy już w naszej wierze wystarczająco „dobrzy”. Skoro przestrzega uczniów, którzy 
ciągle przy Nim są, to tym bardziej nas! Nie da się być wystarczająco dobrym w wierze. Trzeba jej pragnąć wciąż więcej - bo czy naprawdę 
wierzymy, że Bóg może przesuwać góry, że może wszystko? I czy potrafimy tak służyć ludziom, by nie oczekiwać za to uznania czy 
wdzięczności? Nie chciejmy być katolikami „poprawnymi” - chciejmy być coraz lepszymi, coraz mocniej kochającymi Chrystusa i bliźnich!

22 maja
wspomnienie 

św. Rity

GAUDE MATER POLONIA - 
RADUJ SIĘ, MATKO POLSKO

Pieśń ta jest polskim, średniowiecznym hymnem łacińskim
i  j e d ny m  z  n a j s t a r s z yc h  l i r ykó w  p o l s ko  –  ł a c i ń s k i c h , 
skomponowanym na melodię chorału gregoriańskiego. Okazją do 
skomponowania tego dzieła była translacja, czyli procedura 
poprzedzająca kanonizację Stanisława ze Szczepanowa w 1253 roku. 
Autorem słów i muzyki jest pochodzący z rodziny rycerskiej na 
Opolszczyźnie, dominikanin i kanonik krakowski, Wincenty z Kielczy. 
To pierwszy polski kompozytor zapisany w historii.

Po raz pierwszy Gaude	Mater	Polonia została wykonana 8 maja 
1254 roku, zaś najstarszy zachowany zapis pochodzi z Antyfonarza

Kieleckiego z 1372 roku. Pieśń 
ta w czasach ostatnich korono-
wanych Piastów pełniła rolę 
hymnu królewskiego, w średnio-
wieczu śpiewało ją także polskie 
rycerstwo po zakończonej bitwie. 
Później towarzyszyła narodowym 
uroczystościom przy szczególnie 
doniosłych okazjach. Współcześnie 
śpiewana jest m.in.  w czasie 
inauguracji roku akademickiego 
r a z e m  z  Gaud e amu s 	 i g i t u r 
(Radujmy	się	więc).

Źródła:	
www.spiewnikniepodleglosci.pl,

https//:bibliotekapiosenki.pl

Na rozpoczęcie roku akademickiego Słowo ks. Proboszcza na zakończenie 
Jubileuszu 70-lecia erygowania Parafii

Jubileusz 70-lecia istnienia naszej parafii 
przechodzi już do historii.  W ostatnich 
tygodniach nasza wspólnota uczestniczyła 
w wielu wydarzeniach, aby złożyć Bogu hołd 
wdzięczności za istnienie Kościoła, a Matce Bożej 
naszej Patronce podziękować za opiekę.

Składam serdeczne Bóg zapłać Wszystkim 
Parafianom,  k tórzy  przyczyni l i  s ię  do 
uświetnienia Urodzin naszej Parafii. Dzięki 
zaangażowaniu wielu osób mogliśmy odnowić 
ołtarz Matki Bożej, poznać historię tworzenia 
naszej wspólnoty na wystawie fotograficznej, 
uczestniczyć w koncertach, spotkaniach oraz 
nabożeństwach misyjnych. Mam nadzieję, że te 
wszystkie wydarzenia wzmocniły w nas poczucie 
przynależności do michałowickiej parafii.
Życzę, abyśmy umocnieni duchowo byli dobrymi 
s łuchaczami s łowa Bożego i  z  odwagą 
przekazywali Bożą Prawdę, Bożą Miłość 
rodzinie, sąsiadom, znajomym. Tylko w ten 
sposób pokażemy, że michałowiccy parafianie   
są wierni obietnicom złożonym przed 70 laty 
przez przodków – budowniczych parafii.                                                                         

Ważny apel - przeczytaj na drugiej stronie



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 
XXVII Niedziela zwykła – 06.10.2019

Przez cały październik trwamy z Matką Bożą na modlitwie 
różańcowej. Różaniec towarzyszy nam w chwilach radości
i doświadczenia. Rozważając tajemnicę z życia Pana Jezusa 
i Maryi, w różańcowe dziesiątki wplatamy nasze sprawy 
osobiste,  sprawy naszych rodzin, narodu, Kościoła. 
Nabożeństwo różańcowe w naszym kościele codziennie po 
Mszy św. o godz. 18:00.  

Dzisiaj (6.10) na Mszy św. o godz. 12:00 poświęcenie różańców dla 
dzieci z kl. III przygotowujących się do I Komunii św. Po Mszy św. 
spotkanie z rodzicami w kościele.

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 niedzielę po Mszy św. o godz. 12:00 
w salce na plebanii.

Spotkanie uczniów z kl. VII w ramach przygotowania do sakramentu 
bierzmowania będzie w piątek (11.10) o godz. 16:45 w salce na 
plebanii.

Pouczenie przedchrzcielne dla rodziców i chrzestnych w piątek (11.10) 
o godz. 19:00.

W przyszłą niedzielę (13.10) o godz. 20:00 ostatnie w tym roku 
Nabożeństwo Fatimskie.

Pełna treść ogłoszeń na stronie .www.parafiamichalowice.pl

Z naszej wspólnoty parafialnej odszedł

śp. Jan Bajorski

Wieczne odpoczywanie racz Mu dać Panie...

Z naszej wspólnoty parafialnej odszedł

śp. Jarosław Piotrowski

Wieczne odpoczywanie racz Mu dać Panie...

Ze statystyk michałowickiej parafii - cz. 3

Liczba chrztów w latach 1959-1968

W drugim dziesięcioleciu istnienia parafii w Michałowicach, 
w Księdze Chrztów ks. Marian Pałęga zapisał udzielenie sakramentu 
Chrztu św. dla 145 dziewcząt i 184 chłopców (razem: 329). Liczbę 
chrztów w poszczególnych latach przedstawiono na wykresie.

Najpopularniejszymi pierwszymi imionami w tym okresie były dla 
dziewcząt: Barbara, Teresa i Dorota (po 11) oraz Anna, Bożena 
i Małgorzata (po 10), a dla chłopców: Andrzej (13), Adam i Marek (po 
12), oraz Krzysztof i Stanisław (po 11). Jako drugie imię najczęściej 
wybierano dla dziewcząt: Maria (22), Teresa (12) oraz Jolanta i Zofia (po 
7); dla chłopców: Jan (19), Marian lub Stanisław (po 17), Franciszek 
(10) oraz Józef lub Piotr (po 8).

W odblaskach na modlitwę

Jesienią dni stają się coraz krótsze, wcześnie zapada zmrok. 
Dlatego też wybierając się na wieczorne nabożeństwa,  
pamiętajmy o noszeniu odblasków. Już niewielki odblask pozwala 
nam być widocznym z daleka, a dzięki temu może ochronić nasze 
zdrowie a nawet życie. Szkoła Podstawowa w Michałowicach 
przystąpiła do konkursu Odblaskowa	Szkoła; w ramach tej akcji 
uczniowie będą wręczać odblaski, w wybrane dni, po wieczornej 
Mszy S�w. 		 											Świećmy	przykładem	i	nośmy	odblaski!

INTENCJE MSZALNE 
 

Poniedziałek – 07.10.2019 – NMP Różańcowej 

 18:00 
Dziękczynna w 6. rocznicę urodzin Franciszka i 5. rocznicę 
urodzin Stasia oraz ich rodziców z prośbą o potrzebne łaski, 
błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej 

Wtorek – 08.10.2019  

 18:00 
+ Za śp. Zofię Obrusik w 1. rocznicę śmierci i Zenona 
 Obrusik w 5. rocznicę śmierci 

Środa – 09.10.2019 – Święto bł. Wincentego Kadłubka, biskupa 
 18:00 + Za śp. Michała Batko i zmarłych z rodziny 

 20:00 

O błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej i potrzebne 
łaski dla członkiń Róży Różańcowej z Wilczkowic 
+ Za śp. Adelajdę Grudnik w 1. rocznicę śmierci oraz 
 Antoninę i Euzebiusza 
+ Za śp. Bronisława Gola 
+ Za śp. Eugeniusz Pateckiego w 3. rocznicę śmierci i żonę 
 Pelagię 
+ Za śp. Irenę Waśko i zmarłych z rodziny 
+ Za śp. Zdzisława Sobolewskiego oraz Wiktorię 
 i Tomasza Sobolewskich 
+ Za śp. Zofię Kawalec 

Czwartek – 10.10.2019 – bł. Marii Angeli Truszkowskiej, 
dziewicy 

 18:00 + Za śp. Mariannę i Bronisława Harmala 
Piątek – 11.10.2019 – św. Jana XXIII, papieża 
 7:00 + Za śp. Zuzannę Nogieć 

 18:00 
+ Za śp. Zofię i Edwarda Słabońskich oraz synów 

Zbigniewa i Władysława 
Sobota – 12.10.2019 – bł. Jana Beyzyma, prezbitera 
 7:00 + Za śp. Kazimierza Kwietnia 

 18:00 
+ Za śp. Janinę Chwastek w 14. rocznicę śmierci, Czesława 
 Chwastka i zmarłych z rodziny Chwastek 

28. Niedziela Zwykła – 13.10.2019 – bł. Honorata Koźmińskiego, 
   prezbitera 

 7:00 
+ Za śp. Andrzeja Jaskółkę w 4. rocznicę śmierci  
 i zmarłych z rodziny Jaskółków 

 9:00 
Dziękczynna w 15. rocznicę urodzin Marcina Madeja  
z prośbą o błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski 

 10:30 O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Elizy 

 12:00 
+ Za śp. Leszka Nowaka w 12. rocznicę śmierci i żonę 
 Stanisławę 

 18:00 + Za śp. Marię Miska 

 20:00 

O błogosławieństwo Boże dla Marii i Natalii z racji 
rozpoczynającego się roku akademickiego 
O błogosławieństwo Boże dla Mateusza z racji urodzin oraz 
dla Teresy i Ireny z racji imienin 
O błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla 
pielgrzymów do Fatimy i Santiago de Compostela 
O błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla 
wszystkich parafian, którzy przyczynili się do przeżycia 
Jubileuszu 70-lecia Parafii w Michałowicach 
O powrót do zdrowia dla Stanisławy 
O zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Haliny 
O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla całej rodziny 
+ Za śp. Małgorzatę 
+ Za śp. Wincentego i Kunegundę Chwastek oraz zmarłych 
 z rodziny 

 


