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1. czytanie - z Księgi Syracha: CZYM JEST BIBLIJNA MĄDROŚĆ? (Mdr 7, 7-11)

 Pismo S�więte wiąże mądrość z umiejętnością rozwiązywania problemów, unikania zagrożeń oraz dążeniem do celu. Mądrość Boga 
zdecydowanie góruje nad mądrością ludzi i właśnie dlatego jest godna zaufania. Nasz Bóg odznacza się mądrością absolutną. Stwórca 
wie wszystko o wszechświecie, ma rozeznanie i zrozumienie. To On ustanowił prawa, dzięki którym wszystko istnieje. Ustanowił też 
normy moralne pozwalające nam podejmować rozsądne decyzje i prowadzić szczęśliwe życie.

Apostoł Paweł w liście do Koryntian pokazał czym jest mądrość tego świata w oczach Bożych: „Niechaj	się	nikt	nie	łudzi.	Jeśli	ktoś	
spośród	was	mniema,	że	jest	mądry	na	tym	świecie,	niech	się	stanie	głupim,	by	posiadł	mądrość.	Mądrość	bowiem	tego	świata	jest	głupstwem	
u	Boga.	Zresztą	jest	napisane:	On	udaremnia	zamysły	przebiegłych	lub	także:	Wie	Pan,	że	próżne	są	zamysły	mędrców.	Niech	się	przeto	nie	
chełpi	nikt	z	powodu	ludzi.”	(1 Kor 3, 18-21).

Bóg jest dawcą całej mądrości i tylko od Niego może pochodzić najczystsza jej forma. Posiada On również niezrównaną skarbnicę 
wiedzy ponieważ istnieje od czasów niezmierzonych. Chrystus doskonale odzwierciedlał wszystkie cechy swojego niebiańskiego Ojca 
przejawiając jednocześnie bojaźń bożą. Z tą cechą łączy się też roztropność i dalekowzroczność. Prawdziwy Bóg poprzez swoje Słowo 
zachęca nas abyśmy wciąż nabywali tej drogocennej mądrości!  A wszystkim którzy Go proszą On daje „szczodrze bez wypominania”. 

Z� ródło: www.poznawaniebiblii.wordpress.com,	www.opoka.org

Z niedzielnej liturgii Mszy Świętej

Matka Boża Różańcowa w Sandomierzu

Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Sandomierzu - wraz 
z drugim, po krakowskim klasztorze św. Trójcy - klasztorem 
dominikanów i kościołem św. Jakuba Apostoła, jest jednym 
z najstarszych i najcenniejszych kościołów w Polsce. Tu właśnie 
znajduje się cudowny, siedemnastowieczny wizerunek Maryi 
z Dzieciątkiem Jezus, nazywany Matką Bożą Różańcową. Jest on 
wzorowany na Częstochowskim wizerunku Czarnej Madonny. 
Maryja unosi na rękach Dzieciątko Jezus, trzymające w dłoniach 
różaniec. Obie postacie mają na sobie korony, a unoszący się 
aniołowie, symbolizują Jej koronację. Obraz  przeniesiono 
z nieistniejącego drugiego,  sandomierskiego kościoła

dominikanów - Marii Magdaleny. Kult 
Maryi w tym miejscu jest bardzo żywy 
i  śc i ś le  związany z  Sandomierskim 
Bractwem Różańcowym, założonym 
w 1597 r. S� wiadczą o tym liczne wota 
i różańce pozostawione przez pielgrzymów, 
dziękujących za otrzymane łaski przez Jej 
wstawiennictwo. W kościele znajduje się 
także inny obraz Matki Bożej Różańcowej, 
n a z y w a n y  „ A d o r a c j ą  M a t k i  B o ż e j 
Ró żańcowej  przez Wszystkie  Stany 
Kościoła” oraz trzeci - znajdujący się 
w Kaplicy Męczenników Sandomierskich, 
według tradycji należący do św. Jacka.

Święty Jan de la Salle -  patron nauczycieli

Urodził się we francuskiej rodzinie książęcej w 1651 roku.
Kapłanem został w wieku 27 lat. Powierzono mu też 

kierownictwo duchowe nad szkołą i sierocińcem, prowadzonym 
przez Siostry od Dzieciątka Jezus (terezjanki). Szczególnie 
wrażliwy był na widok sierot pozbawionych jakiejkolwiek pomocy. 
Dla biednych dzieci oddał  swój rodzinny pałac. 

„Zdawał	 sobie	 sprawę,	 że	 edukacja	 jest	 pewnym	 kluczem	 do	
szczęścia	życia	na	ziemi.	Uważał,	że	dostęp	do	nauki	powinien	mieć	
każdy	bez	względu	na	stan	materialny.	Jako	pierwszy	mówił	głośno	
o	 bezpłatnej	 edukacji.	 Reformy,	 jakie	 wprowadzał	 w	 XVII	 wieku,	
odnośnie	edukacji	były	niezwykłe	i	prorocze.	W	zakładanych	przez	
siebie	 szkołach	 dzielił	 uczniów	 według	 wieku.	 Wprowadził	 język	
ojczysty	jako	wykładowy.	Ustalił	też	stały	gra�ik	zajęć	szkolnych.” (ks. 
dr Mariusz Sztaba)

Pomysły duchownego oraz jego nowatorskie myślenie 
odnośnie edukacji ,  przekraczały bariery ówczesnego 
światopoglądu. S�w. Jan de la Salle zabiegał o to, aby szkoła stała się 
wspólnotą zarówno uczniów i nauczycieli, jak i rodziców dzieci.

Pierwsza szkoła założona przez Jana 
powstała w 1681 roku. Sto lat później 
szkołami lasaleńskimi pokryta była prawie 
cała  Francja .  Dzisiaj  placówki  Braci 
Szkolnych znajdują się w prawie 90 krajach 
świata. 

W 1950 roku Ojciec S�więty Pius XII ogłosił 
d u c h o w n e g o  p a t r o n e m  n a u c z yc i e l i 
katolickich.

Początki „Rycerza Niepokalanej”

Święty Maksymilian Kolbe tak wspomina swego przyjaciela 
Wenantego Katarzyńca: „W jaki sposób zacząć wydawać czasopismo 
w tak trudnych czasach, kiedy raczej czasopisma się zwija, niż zaczyna 
wydawać. Posłałem zatem, między innymi, i do Ojca Wenantego 
zapytanie, co on o tym sądzi. «Jeżeli moja rada może się na coś przydać 
– odpisał skromnie – jestem zdania, by co prędzej zacząć wydawać 
organ Rycerstwa Niepokalanej».

(...) Tymczasem wyniszczająca powoli gruźlica powaliła go do 
łóżka i zaprowadziła do grobu. Minął rok, kiedy radę śp. Ojca 
Wenantego, zacząłem wprowadzać w czyn. Nie można było przewidzieć 
ż a d n y c h  d o c h o d ó w,  a n i  t e ż  l i c z y ć  n a  j a k i e k o l w i e k

zapomogi. Wszyscy sądziliśmy, że rozpoczęcie wydawania 
miesięcznika z początkiem Nowego Roku jest niemożliwe.

Nawet jeden z ojców tak się wyraził: «Gdyby miesięcznik był na 
styczeń, to byłby cud, a ponieważ cudu nie będzie, więc i na styczeń 
czasopisma nie będzie». Zwróciłem się wówczas do kleryków 
i powiedziałem: «Módlcie się do Matki Bożej za przyczyną 
O. Wenantego, by miesięcznik mógł wyjść już w styczniu. Jeżeli 
Rycerz wyjdzie w styczniu, to będzie sprawa Ojca Wenantego.» I sam 
nie wiem, jak się to stało, ale pierwszy numer ukazał się rzeczywiście 
jeszcze w styczniu.” (…)

10 października 1982 r. Jan Paweł II kanonizował 
w Rzymie o. Maksymiliana Marię Kolbego
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
NA XXVIII NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ – 10.10.2021

Przed nami kolejny różańcowy tydzień. Nabożeństwo różańcowe 
w naszym kościele codziennie po Mszy św. o godz. 18:00. 

W środę 13 października o godz. 20:00 ostatnie w tym roku 
Nabożeństwo Fatimskie, które będzie się składało z Mszy św. 
zbiorowej, różańca, procesji wokół kościoła z figurą Matki Bożej 
Fatimskiej (prosimy przynieść świece), błogosławieństwa 
i oddania czci relikwiom św. Hiacynty i św. Franciszka.

W sobotę 16 października organizujemy wyjazd do Kalwarii 
Pacławskiej i Krasiczyna. Zapisy oraz dokładne informacje 
w zakrystii i kancelarii.

W niedzielę 17 października odbędzie się poświęcenie nowo 
wybudowanego  parkingu. W imieniu Władz Gminy zapraszamy 
społeczność naszej parafii na uroczystą Mszę Świętą o godz. 12:00. 
Po Mszy św. nastąpi poświęcenie obiektu. 

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

Zbliża się miesiąc listopad, a z nim nasza szczególna pamięć 
modlitewna za zmarłych. 

Wypominki roczne, półroczne, jednorazowe i na Msze św. Listopadowe 
za zmarłych można już składać po każdej Mszy św. w kancelarii lub 
zakrystii. Wypominki roczne i półroczne będą odczytywane w każdą 
niedzielę przed Mszą św. o godz. 7:00, 9:00, 10:30 i 18:00. 
Wypominki jednorazowe będą odczytywane na cmentarzu 
w Uroczystość Wszystkich Świętych, na Mszach św. w Dzień 
Zaduszny oraz od 2 listopada do 8 listopada na różańcu po Mszy św. 
wieczornej. 

Msza św. Listopadowa za zmarłych w każdy piątek listopada 
o godz. 18:00. Imiona i nazwiska zmarłych prosimy o zapisywanie na 
przygotowanych kartkach, które są na stojaku przy wyjściu kościoła. 

Nie zapomnijmy o uporządkowaniu grobów na cmentarzu 
i wynoszeniu śmieci do kontenera a odpadów biodegradowalnych do 
kompostownika,

 Przypominamy o prawnym uregulowaniu spraw związanych z miejscem  
na cmentarzu i dokonaniu opłat za miejsce. Szczegółowe informacje 
na tablicy ogłoszeń w przedsionku kościoła i przed wejściem na 
cmentarz.

Pełna treść ogłoszeń na stronie .www.parafiamichalowice.pl

CYTAT TYGODNIA: 
„Miłość sama w sobie jest nie do pojęcia, ale dzięki 
miłości możemy pojąć wszystko”.

ks. Józef Tischner

Gdy ogarnia nas lenistwo

Pamiętajmy, że ludzie leniwi nie osiągają sukcesów. Biblia 
mówi: „Ręka leniwa sprowadza ubóstwo, ręka zaś pilnych 
wzbogaca. Syn to mądry, co w lecie gromadzi, a kto prześpi czas 
żniwa, hańbą okryty.” (Prz 10, 4-5).

Ludzie leniwi nie potrafią właściwie ocenić sytuacji ani siebie.  
„Leniwy mówi: «Lwica na drodze, lew jest na miejscach otwartych». 
Kręcą się drzwi na zawiasach, a człowiek leniwy na łóżku. 
Wyciągnął leniwy swą rękę do misy, trudno mu ją do ust 
doprowadzić. Leniwy ma się za mądrzejszego niż siedmiu, co 
odpowiada rozumnie.” (Prz 26, 13-16).

Człowiek leniwy może uczyć się pracowitości od mrówki. Biblia 
mówi: „Do mrówki się udaj, leniwcze, patrz na jej drogi - bądź 
mądry: nie znajdziesz u niej zwierzchnika ni stróża żadnego, ni 
pana, a w lecie gromadzi swą żywność i zbiera swój pokarm we 
żniwa. Jak długo, leniwcze, chcesz leżeć? A kiedyż ze snu 
powstaniesz? Trochę snu i trochę drzemania, trochę założenia rąk, 
aby zasnąć: a przyjdzie na ciebie nędza jak włóczęga i niedostatek 
- jak biedak żebrzący” (Prz 6, 6-11).

INTENCJE MSZALNE 
 

Poniedziałek – 11.10.2021 – Św. Jana XXIII, papieża 
 18:00 + Za śp. Zenobię Jaskółkę (greg. 11) 
Wtorek – 12.10.2021 – Bł. Jana Beyzyma, prezbitera 
 18:00 + Za śp. Zenobię Jaskółkę (greg. 12) 
Środa – 13.10.2021 – Bł. Honorata Koźmińskiego, prezbitera 
 18:00 + Za śp. Mariannę Kolarską 

 20:00 

O błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla 
członkiń Żywego Różańca - Róży z Michałowic - św. Matki 
Teresy z Kalkuty 
O błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski i opiekę Matki 
Bożej dla Róży Różańcowej św. Faustyny Kowalskiej  
z Wilczkowic i ich rodzin 
O błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla Jakuba 
w 12. rocznicę urodzin 
O błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla ciężko 
chorej 4-letniej Blanki 
O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla mamy Teresy  
i rodziny 
O zdrowie, błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej 
dla dyrekcji i pracowników firmy UNI-BOX 
O błogosławieństwo Boże dla Mateusza z racji 17. urodzin 
O błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla Teresy  
i Ireny z racji imienin 
O błogosławieństwo Boże u progu pracy zawodowej dla 
Marii 
O błogosławieństwo Boże dla Natalii z racji rozpoczynają-
cego się roku akademickiego 
+ Za śp. Zenobię Jaskółkę (greg. 13) 
+ Za śp. Jadwigę Trzaskę 
+ Za śp. Leszka i Stanisławę Nowak 
+ Za śp. Jana, Pelagię i Zdzisława Nogieciów, Marię 
 i Antoniego Zajączkowskich 
+ Za śp. Mariannę i Bronisława Harmala, Mariannę 
 Chwastek 
+ Za śp. Halinę Cerek 
+ Za śp. Marię i Józefa Król, Janinę i Mariana Socha oraz 
 zmarłych z rodziny 
+ Za śp. Wiesławę Ziętara w 1. rocznicę śmierci, Zdzisława 
 Ziętarę w 25. rocznicę śmierci 
+ Za śp. Mariana Nogcia w 2. rocznicę śmierci, rodziców: 
 Stefanię i Stefana 

Czwartek – 14.10.2021 – Św. Kaliksta I, papieża i męczennika,  
św. Małgorzaty Marii Alacoque, dziewicy 

 18:00 + Za śp. Zenobię Jaskółkę (greg. 14) 
Piątek – 15.10.2021 – Św. Teresy od Jezusa, dziewicy i doktora 

Kościoła 
 7:00 + Za śp. Zenobię Jaskółkę (greg. 15) 
 18:00 + Za śp. Jadwigę Trzaskę 
Sobota – 16.10.2021 – Św. Jadwigi Śląskiej 
 7:00 + Za śp. Zenobię Jaskółkę (greg. 16) 
 18:00 + Za śp. Jana Chulista w 5. rocznicę śmierci 
Niedziela – 17.10.2021  
 7:00 + Za śp. Leokadię i Lecha Herian 

 9:00 
+ Za śp. Annę, Bolesława i Stanisława Nowak 
+ Za śp. Zbigniewa Pabiana w 1. rocznicę śmierci, Leszka  
 i Karola Pabian 

 10:30 
Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże i potrzebne 
łaski dla Stanisława Michalskiego za 25 lat pracy grabarza  
i Ewy Michalskiej za 13 lat pracy 

 12:00 
W intencji wszystkich Parafian 
+ Za śp. Zenobię Jaskółkę (greg. 17) 

 18:00 
+ Za śp. Zofię, Bolesława, Lucjana i Kazimierza 
 Massalskich 

 

Z BOŻEJ 
APTECZKI 

PIERWSZEJ 
POMOCY


