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Czytanie I (2 Krl 5, 14-17)
Uzdrowienie Naamana

Wśród cudów Elizeusza najdłuższe jest opowiadanie 
o uzdrowieniu Naamana, wodza wojsk Aramu (2 Krl 5). 
Naaman był trędowaty. Gdy dowiedział się o mocy 
cudotwórczej Elizeusza, prosił króla, aby mógł wstawić się za 
nim. Elizeusz dowiedziawszy się o sprawie, wezwał Naamana 
do siebie i nakazał mu przez sługę obmyć się siedmiokrotnie 
w Jordanie. Naaman zareagował gniewem i agresją; poczuł się 
zlekceważony - nie rozumiał, że uzdrawiającym jest Bóg. A dla 
Niego środki nie mają znaczenia. W końcu jednak Naaman dał 
się przekonać służącym i wykonał polecenie proroka: 
zanurzył się siedem razy w Jordanie, według słowa męża 
Bożego, a ciało jego na powrót stało się jak ciało małego 
dziecka i został oczyszczony (2 Krl 5, 14). Pełen wdzięczności 
wrócił do Elizeusza, pragnąc go obdarować. Prorok odmówił. 
Naaman wyznał wówczas wiarę w Boga Izraela. 

Uzdrowienie trędowatego jest zapowiedzią wszystkich 
uzdrowień, jakich dokona Jezus. Wody Jordanu natomiast są 
symbolem wód chrzcielnych. Zanurzenie w wodzie chrztu 
zmywa wszelki trąd i czyni człowieka czystym i niewinnym, 
jak dziecko Boże.

Z niedzielnej liturgii Mszy Świętej

Z KATECHIZMU KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO 
(cz. XIV) - WSZECHMOGĄCY

Spośród przymiotów Bożych wymieniana jest również wszechmoc 
Boża. Wszechmoc ta jest powszechna, ponieważ Bóg wszystko 
stworzył, wszystkim rządzi i wszystko może, miłująca, gdyż Bóg jest 
naszym Ojcem i tajemnicza, bo tylko wiara może ją uznać. Bóg okazuje 
swą ojcowską wszechmoc, gdy troszczy się o nasze potrzeby, ale 
również przez swoje nieskończone miłosierdzie, dobrowolnie 
odpuszczając grzechy. 

Wiara w Boga Ojca wszechmogącego może być wystawiona na próbę 
przez doświadczenie zła i cierpienia. Niekiedy Bóg może wydawać się 
nieobecny i niezdolny do przeciwstawienia się złu. Jednak objawił On 
swoją wszechmoc w sposób najbardziej tajemniczy w dobrowolnym 
uniżeniu i zmartwychwstaniu swojego Syna, przez które zwyciężył zło. 
Jedynie wiara może przylgnąć do tajemniczych dróg wszechmocy Bożej, 
ta wiara, która chlubi się ze swoich słabości, bo przyciąga do siebie moc 
Chrystusa. A najdoskonalszym wzorem tej wiary jest Dziewica Maryja, 
której „wielkie	 rzeczy	 uczynił...Wszechmocny”(Łk 1,49) i która 
uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane jej przez Pana.  „Dla	Boga	
bowiem	nie	ma	nic	niemożliwego”(Łk 1,37).

Z� ródło: Katechizm	Kościoła	Katolickiego, 
PALLOTTINUM, Warszawa 1994

Papież Franciszek

Kim była św. Małgorzata Maria Alacoque?

W dniu 14 października w Kościele przypada liturgiczne 
wspomnienie dowolne św. Małgorzaty Marii Alacoque, dziewicy.

Małgorzata przyszła na świat we Francji, w rodzinie 
królewskiego notariusza. Po śmierci ojca zostaje oddana na 
wychowanie do apodyktycznego wuja i gderliwych ciotek. Choć 
czuje, że ma zakonne powołanie, musi pomagać w domu swoich 
opiekunów aż do momentu, gdy w wieku 24 lat zostanie z tego 
obowiązku zwolniona. Wtedy wstępuje do wizytek w Paray-le-
Monial, gdzie spędzi pozostałe 19 lat życia. Umiera 17 
października 1690 roku. Zapamiętano ją z objawień Jezusa 
Chrystusa, który ukazał się jej w latach 1673-1689 aż 80 razy…”

„Bez Eucharystii i Krzyża, nie mogłabym żyć”, pisała 
Małgorzata-Maria. Od wczesnej młodości całą siłą uczucia 
szukała radości i pociechy w Najświętszym Sakramencie ołtarza. 
Jako zakonnica wszystkie wolne chwile spędzała przed 
tabernakulum, pragnąc być gorejącą świecą w obecności Jezusa. 
Odczuwała również żywe pragnienie przyjmowania Go 
w Komunii Świętej. Pewnego dnia, Jezus rzekł do niej: Jeśli nie 
byłbym ustanowił Mego Świętego Sakramentu Miłości, zrobiłbym 
to z miłości dla ciebie, aby odczuwać radość zamieszkania w twej 
duszy i aby znaleźć przystań miłości w twym sercu.

Jezus ukazywał się jej zazwyczaj w obecności Najświętszego 
Sakramentu lub po przyjęciu Komunii Świętej. Właśnie podczas 
Komunii Świętej zostały jej udzielone największe łaski.

Warto zobaczyć…

Na zakończenie tegorocznych nabożeństw fatimskich -  w naszym 13 października o godzinie 18.00
michałowickim  , będzie możliwość zobaczenia filmu „ ” (2021) w reż. Marco Kinie Za Rogiem Fatima
Pontecorvo (produkcja Portugalia/USA). To historia inspirowana prawdziwymi wydarzeniami 
rozgrywającymi się w Fatimie. Objawienia Matki Bożej dały siłę milionom chrześcijan, którzy w czasie 
mroków I wojny światowej tracili nadzieję. To piękna opowieść o mocy wiary i odwadze w jej 
wyznawaniu. Dzisiejszy świat coraz wyraźniej rządzony egoizmem wobec bliźniego potrzebuje 
przypomnienia tak pięknych i ważnych wydarzeń. Warto zobaczyć!

Zgłoszenia po każdej Mszy św. w zakrystii lub w godzinach urzędowania kancelarii.

Ewangelia (Łk 17, 11-19)
Los trędowatych w Izraelu

Trędowaci od najdawniejszych czasów wzbudzali w Izraelu najwyższy 
wstręt. Trądem wówczas nazywano wiele różnych chorób – gruźlicę kości 
o przebiegu ropnym, słoniowatość, różnego rodzaju choroby skórne, 
poważne oparzeliny, tzw „trąd głowy”, czyli łysinę plackowatą. Prawdziwy 
trąd był dwojakiego rodzaju: „biały” (inaczej „mozaikowy”) współcześnie 
zwany anestetycznym, najczęściej występujący i przejawiający się 
bezbolesnymi białymi plamami występującymi na skórze, oraz trąd 
„guzowaty”. Oba rodzaje trądu zżerają powoli tkankę ciała, powodując 
odpadanie skóry i członków. W owych czasach była to choroba nieuleczalna. 
Dlatego też, podobnie jak i później, w średniowieczu, zabezpieczano się 
przed rozprzestrzenianiem choroby, izolując trędowatych od zdrowych.
Również Biblia i Prawo mozaistyczne wyłączały chorych na trąd ze 
społeczności ludzkiej (Kpł 13,45-46).

Trędowaci byli więc wyrzutkami odłączonymi od reszty wspólnoty, 
których zdrowi woleli unikać. Poza podsyłaniem im od czasu do czasu 
żywności, ówczesne społeczeństwo nie interesowało się nimi, traktując ich 
jak wyrzutków ludzkości, uosobienie nieczystości i ofiary największego 
gniewu Boga Jahwe. Albowiem trąd uważany za nieczystość był traktowany 
nie tylko jako dolegliwość fizyczna, ale również jako najbardziej wymowny 
dowód grzechu ludzkości.

10.10.1982 - 
Jan Paweł II 
kanonizował 
w Rzymie 
Maksymiliana Marię Kolbego



Modlitwa do Matki Bożej Różańcowej

Maryjo Dziewico, pomóż mi tak ukochać modlitwę różańcową, by 
jej nigdy nie zaniedbać, 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, miłości, 
umocnienia i zachętą do sumiennego wypełnienia obowiązków
w naśladowaniu ciebie i Twego syna. Spraw aby rozważanie 
tajemnic Waszego życia wprowadzało mnie w duchową głębię, gdzie

rozum, wola i uczucia pozwalają ogarnąć się i przeniknąć sprawami 
Bożymi. W świetle Tajemnic Różańcowych ukazuj mi Matko 
powagę życia ziemskiego, które przygotowuje mi los wieczny, więc 
powinno być godne, czyste i szlachetne. Przez Tajemnice Różańca 
pouczaj mnie, że cierpienie pokornie przyjęte i ofiarowane Ojcu, 
przynosi wielkie owoce zbawcze, że przetrwane z Jezusem na 
Kalwarii doświadczenia, otwierają przede mną zmartwychwstanie 
na wieczne szczęście z Nim.Tam nie będzie już łez, lecz nieustanne 
dziękczynienie za łaski, które z cierpienia Bóg wydobył dla mnie 
i dla braci moich w Chrystusie. Królowo Różańca Świętego módl się 
o zbawienie wszystkich ludzi. Amen.

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 XXVIII Niedzielę Zwykłą – 09.10.2022

W piątek (14.10) przypada Dzień Edukacji Narodowej. Podczas Mszy 
Świętej o godz. 18:00 będziemy modlić się w intencji wszystkich 
nauczycieli, wychowawców, katechetów oraz pracowników oświaty. 

Trwa miesiąc modlitwy różańcowej. Nabożeństwo różańcowe po Mszy 
św. o godz. 18:00. Zapraszamy do tworzenia Kół Różańcowych. Do 
utworzenia kolejnej Róży kobiet brakuje tylko jednej osoby. 

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

W sobotę (15.10) o godz. 17:00 w kościele spotkanie kandydatów do 
bierzmowania oraz świadków.

Trwa zbiórka na remont prezbiterium – dziś i w najbliższą niedzielę.
Zbliża się miesiąc listopad, a z nim nasza szczególna pamięć 

modlitewna za zmarłych. Nie zapomnijmy o uporządkowaniu 
grobów na cmentarzu. Przypominamy także o prawnym 
uregulowaniu spraw związanych z miejscem  na cmentarzu.

Pełna treść ogłoszeń na stronie .www.parafiamichalowice.pl

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

SPRAGNIONYCH NAPOIĆ

Woda to napój podstawowy, najszlachetniejszy, najwspanialszy. Gdy 
wody nie ma, to życie ucieka. Woda jest niezwykle związana z historią 
narodu izraelskiego, a także Jezusa. W czasie wędrówki przez pustynię 
lud pragnął wody i szemrał przeciw Mojżeszowi, który to poprosił Boga 
o wodę i został wysłuchany – uderzył laską w skałę i wytrysnęło źródło. 
Za czasów proroka Eliasza przez trzy lata i sześć miesięcy niebo 
pozostawało zamknięte, to znaczy, że była susza, brakowało wody 
i panował głód. Jezus przyszedł do miasteczka Sychar i zmęczony, 
spragniony usiadł przy studni Jakuba. Wtedy przyszła samarytanka, aby 
zaczerpnąć wody, Jezus rzekł do niej: „Daj pić, daj pić”. 

Wezwanie do uczynków miłosierdzia często rozumiane jest 
w porządku moralnym – pewnej powinności, przyzwoitości, nakazu 
Bożego. Tymczasem papież Franciszek, powołując się na słowa 
Ewangelii: „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich 
najmniejszych, Mnieście uczynili” -  wskazuje, że sprawa miłosierdzia nie 
jest sprawą moralności, lecz wiary. Chrystus nam się ofiarował, jakże 
więc my nie moglibyśmy się ofiarować Jemu, którego spotykamy 
w drugim człowieku? Chcesz spotkać Chrystusa, który króluje w niebie? 
Oczekuj Go leżącego pod mostem. Oczekuj Go spragnionego, drżącego 
z zimna, jako przybysza. Czy my często, idąc do Boga, nie omijamy  
człowieka? Jeśli tak, to trafiamy w pustkę, kierujemy się w stronę piekła. 
Nie ma innej drogi do Boga, niż dostrzeżenie Go w drugim człowieku.

INTENCJE MSZALNE 
Poniedziałek – 10.10.2022  
 18:00 + Za śp. Irenę Jabłońską (greg. 10) 
Wtorek – 11.10.2022 – św. Jana XXIII, papieża 
 18:00 + Za śp. Irenę Jabłońską (greg. 11) 
Środa – 12.10.2022 –  bł. Jana Beyzyma, prezbitera 

 18:00 
+ Za śp. Janusza Cichego w 11. rocznicę śmierci  
 i Władysława Cichego 

 20:00  

O zdrowie, błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej 
dla Róży Różańcowej z Wilczkowic i ich rodzin 
+ Za śp. Jadwigę Kopeć 
+ Za śp. Irenę Jabłońską (greg. 12) 
+ Za śp. Zdzisława Sobolewskiego, Wiktorię i Tomasza 
 Sobolewskich 
+ Za śp. Mariannę i Bronisława Harmala, Mariannę 
 Chwastek 
+ Za śp. Eugeniusza i Walerię Górka, Zofię Ko peć 
+ Za śp. Władysława Gurbiela i zmarłych z rodziny 
 Gurbielów i Banasiów 
+ Za śp. Wiesławę Sobolewską 
+ Za śp. Mariana Nogcia w 3. rocznicę śmierci, rodziców: 
 Stefanię i Stefana 
+ Za śp. Piotra, Janinę i Włodzimierza Dyląg, Teresę  
 i Józefa Słabońskich, Leokadię i Zbigniewa Sojków 
+ Za śp. Mariannę Herjan 
+ Za śp. Apolonię Sochę 
+ Za śp. Jacka Dyląga 
+ Za śp. Edwarda Skarżyckiego 

Czwartek – 13.10.2022 – bł. Honorata Koźmińskiego, prezbitera 
 18:00 + Za śp. Irenę Jabłońską (greg. 6) 

 20:00  

O błogosławieństwo Boże dla Teresy i Ireny z racji imienin 
O błogosławieństwo Boże dla Mateusza z racji 18. urodzin 
O zdrowie dla Michała 
+ Za śp. Ks. Stanisława Czajkę 
+ Za śp. Leszka i Stanisławę Nowak 
+ Za śp. Halinę Cerek 
+ Za śp. Mariana Bednarczyka 
+ Za śp. Halinę Krawczyk 
+ Za śp. Władysławę Bednarczyk 

Piątek – 14.10.2022 –  św. Kaliksta I, papieża i męczennika; 
  św. Małgorzaty Marii Alacoque, dziewicy  
 7:00 + Za śp. Irenę Jabłońską (greg. 14) 
 18:00 + Za śp. Mariana Szwaję 
Sobota – 15.10.2022 –  św. Teresy od Jezusa, dziewicy i doktora  
   Kościoła 
 7:00 + Za śp. Irenę Jabłońską (greg. 15) 

 18:00 
Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże, potrzebne 
łaski i opiekę Matki Bożej dla Celiny i Marka Kuchtów  
w 20. rocznicę ślubu i ich dzieci Marty i Mateusza 

Niedziela – 16.10.2022 –  św. Jadwigi Śląskiej 

 7:00 
O błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla Róży 
Różańcowej św. Rity z Michałowic I oraz ich rodzin 

 9:00 

Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże, potrzebne 
łaski i opiekę Matki Bożej dla Ewy i Rafała w 23. rocznicę 
ślubu 
+ Za śp. Irenę Jabłońską (greg. 16) 

 10:30 + Za śp. Jadwigę Trzaskę 
 12:00 + Za śp. Annę, Bolesława i Stanisława 

 18:00 
+ Za śp. siostry z domu Domiter: Marię, Eugenię, 
 Władysławę i Matyldę 

 

Święty Jan Paweł II o rodzinie

Ojciec Święty Jan Paweł II bardzo często 
wypowiadał się i pisał na temat rodziny. Wszystkie 
sprawy z nią związane były mu bardzo bliskie. 
Troszczył się o należyte miejsce rodziny we 
współczesnym świecie.

Oto co mówił: „Życie uczy nas, że miłość, miłość małżeńska jest 
zawsze szczególną próbą całego życia. Nie wtedy jest wielka i prawdziwa, 
kiedy zdaje się łatwa i przyjemna. Wtedy, gdy potwierdza się w próbach 
życia... Bardzo ubogie pojęcie o ludzkiej i małżeńskiej miłości miałby ten, 
kto by myślał, że gdy nadchodzi czas próby, kończy się miłość i radość. To 
właśnie wtedy uczucia ludzkie ukazują swoją trwałość, to właśnie wtedy 
umacnia się oddanie i czułość, bo prawdziwa miłość nie myśli o sobie, 
lecz o tym, jak przyczynić się do dobra ukochanej osoby, jej największą 
radością jest szczęście tych, których kocha... Niech przy tym nie 
zapominają, iż prawdziwa miłość hartuje się w cierpieniu...”


