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16 października – 41. rocznica wyboru
kard. Karola Wojtyły – Jana Pawła II
na Stolicę Piotrową

Ewangelia według Świętego Łukasza (Łk 17, 11-19)
Stało się, że Jezus zmierzając do Jerozolimy przechodził przez pogranicze Samarii i Galilei. Gdy wchodził do pewnej wsi,
wyszło naprzeciw Niego dziesięciu trędowatych. Zatrzymali się z daleka i głośno zawołali: «Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad
nami». Na ich widok rzekł do nich: «Idźcie, pokażcie się kapłanom». A gdy szli, zostali oczyszczeni. Wtedy jeden z nich
widząc, że jest uzdrowiony, wrócił chwaląc Boga donośnym głosem, upadł na twarz do nóg Jego i dziękował Mu. A był to
Samarytanin. Jezus zaś rzekł: «Czy nie dziesięciu zostało oczyszczonych? Gdzie jest dziewięciu? Żaden się nie znalazł, który
by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec». Do niego zaś rzekł: «Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła».
Uzdrowienie z trądu w czasach, gdy trędowaty był wykluczony ze społeczeństwa, musiało być wielkim szczęściem. Widzimy, że szczęście
niekoniecznie prowadzi do wdzięczności. Dzieje się tak zwłaszcza wtedy, kiedy uzależniamy nasze szczęście od czegoś. Byłbym szczęśliwy,
gdybym inaczej wyglądał, miał innych kolegów w pracy czy w szkole, inny dom, samochód... To, czego nie mamy przysłania nam to, co
mamy. Jak mówiła Zofia Kossak: „trudno od ludzi wymagać wdzięczności, skoro wszyscy tacy jesteśmy niewdzięczni wobec Pana Boga.
Ciągle utyskujemy, że nas nie dość obdarza, jakby się to nam należało.”
Za to od wieków ludzie byli zgodni, że działa odwrotna reguła: wdzięczność zawsze prowadzi nas do szczęścia. Nietrudno spotkać
szczęśliwych ludzi, których los jest po ludzku nie do pozazdroszczenia. Potrafią, wcale nie na siłę, znaleźć powód do wdzięczności w każdej
chwili życia, i tej dobrej i tej złej.
„Kiedy życie jest piękne, bądź wdzięczny i raduj się. Kiedy życie jest przykre, bądź wdzięczny i wzrastaj.” [Shauna Niequist]
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Matka Boża Leśniowska - Patronka Rodzin

Różańcowe obietnice Maryi

Leśniów – niegdyś mała wieś, dziś dzielnica Żarek. Za sprawą Matki Bożej – Patronki Rodzin tutejsze sanktuarium stało
się ważnym ośrodkiem pielgrzymkowym.
W ołtarzu głównym świątyni znajduje się cudowna, XIV
-wieczna lipowa figura Matki Najświętszej, dzieło nieznanego artysty. Na Jej obliczu jaśnieje delikatny uśmiech. Prymas
Stefan Wyszyński powiedział, że to najpiękniejszy uśmiech
Madonny w naszym kraju. Historia leśniowskiej figury sięga czasów księcia Władysława Opolczyka, który w Leśniowie pragnął odpocząć i ugasić pragnienie. Nigdzie jednak nie
mógł znaleźć kropli wody. Wówczas zwrócił się w modlitwie
do Matki Bożej. Nagle wytrysnęło źródło tuż obok skrzyni,
w której zapakowany był cudowny obraz Madonny z Dzieciątkiem, dziś czczony jako wizerunek
Częstochowskiej Pani. Wydarzenie uznano za
cudowne.
W podzięce władca pozostawił na tym miejscu
drewnianą figurę Matki Bożej i polecił wybudować tu kaplicę. Od tego czasu kult Matki
Bożej Leśniowskiej zaczął się szybko rozwijać.
Katalog łask, prowadzony przez ojców paulinów od 1706 r., wymienia ich kilkaset.
Leśniów jest jedynym na świecie Sanktuarium
Rodzinnych Błogosławieństw. Udzielane tu błogosławieństwa rodzinne, co do ilości i formy,
są ewenementem w skali światowej.

Urodzony w XV wieku Bretończyk Alan de Rupe był zakonnikiem, który niemal całe swoje życie poświęcił odtworzeniu
prawie już zapomnianej w jego czasach wiary w zbawienną siłę
koronki różańcowej. Doświadczył on siedmioletniego kryzysu
wiary, jednak przez cały jego okres pozostał wierny wszystkim
ślubom, zobowiązaniom oraz praktykom maryjnym.
Po upływie tego czasu, w 1464 roku, Alanowi ukazała się Maryja
i wręczyła mu pierścień na znak duchowych zaślubin. Poleciła
dominikaninowi propagować różaniec i zakładać bractwa
różańcowe.
Maryja pozostawiła Alanowi de Rupe kilkanaście obietnic
związanych z odmawianiem różańca. Oto kilka z nich:
•	Tym, którzy będą pobożnie odmawiali różaniec, obiecuję
szczególną opiekę;
•	Różaniec będzie potężną bronią przeciwko piekłu; zniszczy
występek i rozgromi herezję;
•	Ci, którzy będą z pobożnością odmawiali mój różaniec,
rozważając jego tajemnice, nie zostaną zdruzgotani
nieszczęściem ani nie umrą nieprzygotowani;
•	Szybko wyprowadzę z czyśćca te dusze, które
z pobożnością odmawiały różaniec;
•	To, o co prosić będziecie przez mój różaniec, otrzymacie;
•	Otrzymałam od mego Syna zapewnienie, że czciciele mego
różańca będą mieli w świętych niebieskich przyjaciół
w życiu i w godzinie śmierci.

Parafialny wyjazd pielgrzymkowy do Matki Bożej
Szkaplerznej w Czernej – 26 X 2019 r. (sobota)
W programie:
• Modlitwa różańcowa w sanktuarium,
• Możliwość przyjęcia Szkaplerza,
• Droga krzyżowa w plenerze,

Źródło: A. Polewska, Cuda różańcowe.

• Przejście na cmentarz karmelitański,
• Modlitwa przy relikwiach św. Rafała Kalinowskiego,
• Przejazd do Sanktuarium Jana Pawła II.
Wyjazd: z parkingu przy Szkole Podstawowej o godz. 8:00;
Powrót: ok. 17.00/18.00;
Koszt: od 20 do 30 zł (w zależności od ilości pielgrzymów);
Zapisy po Mszach Św. w zakrystii u ks. Norberta.

Kobiety w Biblii…

Maria z Betanii

Była siostrą Marty i Łazarza, mieszkała w Betanii, niedaleko
Jerozolimy. Jezus od czasu do czasu odwiedzał Marię, Martę i Łazarza.
Ewangeliści opisali scenę, kiedy Maria namaściła nogi Jezusa
kosztownym olejkiem i wytarła jego stopy włosami. W Ewangelii
św. Jana scena ta ma miejsce 6 dni przed Paschą i śmiercią Jezusa.
Dlatego gest Marii Jezus przyjął jako namaszczenie swego ciała na
śmierć. Cena olejku, którym Maria namaściła stopy Jezusa równała
się rocznemu dochodowi robotnika, nic więc dziwnego, że Judasz
obserwujący tę scenę wyraził wątpliwość i żal, że Maria roztrwoniła
tak kosztowny balsam. W czasach Jezusa mycie nóg było znakiem
gościnności. Niekiedy uczeń mył nogi swego nauczyciela i mistrza
na znak czci i uznania. Maria z Betanii była przyjaciółką Jezusa
i gościnnie usługiwała Mu w swym domu. Wielokrotnie pokazała,
że ceni Jezusa jako Syna Bożego. Wyraziła przekonanie, że mógł on
zapobiec śmierci jej brata, Łazarza, i była obecna, kiedy go wskrzesił.
Kiedy jej siostra, Marta, skrytykowała ją za to, że zamiast jej pomóc
w domowych obowiązkach, siedzi i słucha Jezusa, On pochwalił
Marię, że sprawy duchowe uznała za ważniejsze.

INTENCJE MSZALNE
Poniedziałek – 14.10.2019
18:00 + Za śp. Jana Chulista w 3. rocznicę śmierci
Wtorek – 15.10.2019
18:00 + Za śp. Katarzynę Zawilińską
Środa – 16.10.2019
Dziękczynna za księży z naszej parafii (za ks. Proboszcza
Wiesława i ks. Norberta) z prośbą o Boże Błogosławieństwo
18:00
w trudzie posługi kapłańskiej i opiekę Matki Bożej, aby
broniła ich przed zepsuciem i skażeniem tego świata
+ Za śp. Annę i Mariana oraz Zdzisława Warszawskich
+ Za śp. Eugeniusza i Walerii Górka
+ Za śp. Jadwigę i Annę Zasada
+ Za śp. Jana Bajorskiego
20:00
+ Za śp. zmarłych z Róży Różańcowej z Wilczkowic
+ Za śp. Zofię Kawalec
+ Za śp. Zofię Kopeć
+ Za śp. Zuzannę Nogieć
Czwartek – 17.10.2019
18:00 + Za śp. Jana Pindela
Piątek – 18.10.2019 – Święto św. Łukasza, ewangelisty
7:00 + Z
 a śp. Jana Nogcia
18:00 + Z
 a śp. Jana Pindela
Sobota – 19.10.2019
7:00 + Za śp. Kazimierza Kwietnia
13:00 Ślub Urszuli Drobniak i Łukasza Kamińskiego
+ Za śp. Stefana i Władysławę, Jakuba i Zofię Trjańskich
18:00
oraz zmarłych z rodziny Witulskich
29. Niedziela Zwykła – 20.10.2019
+ Za śp. Franciszka i Anielę Żurackich oraz Stanisława
7:00
Jakubek
9:00 + Za śp. Annę, Bolesława i Stanisława Nowak
Dziękczynna w 8. rocznicę ślubu Anny i Grzegorza z prośbą
10:30 o zdrowie, błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej
+ Za śp. Cecylię, Wacława, Zenona Górka i Jerzego Jaskółkę
12:00 + Za śp. Janinę i Mariana Socha oraz zmarłych z rodziny
Dziękczynna w 20. rocznicę ślubu Ewy i Rafała z prośbą
18:00
o dalsze błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski

Wspomnienie św. Łukasza Ewangelisty 18 października

Święty Łukasz pochodził najprawdopodobniej z Antiochii.
Z zawodu był lekarzem, o czym oprócz świadectwa św. Pawła,
świadczy użycie specjalistycznych terminów medycznych
występujących w dziełach Hipokratesa i Galena.
Mógł pochwalić się gruntownym wykształceniem również
w innych dziedzinach. Był biegły w literaturze. Przypisuje
mu się nawet posiadanie kunsztu malarskiego i namalowanie
kilku wizerunków Bogurodzicy – w tym naszej Jasnogórskiej.
Nie potwierdziły tego wprawdzie badania, co nie zmienia
faktu, iż Łukasz Ewangelista pozostaje patronem malarzy.
Świętego Pawła poznał około roku 50 i stał się jego
najwierniejszym uczniem, a od roku 58 towarzyszył mu
w wyprawach misyjnych.
Wiele opowieści usłyszał zapewne z ust samej Bożej
Rodzicielki, co by tłumaczyło fakt, iż jedynie w jego Ewangelii
znajduje się dokładny opis Zwiastowania Anielskiego oraz
faktów z dzieciństwa Pana Jezusa. Być może również od
Niej usłyszał wspaniały hymn Magnificat, który Niepokalana
ułożyła pod natchnieniem podczas wizyty u swej ciotki
Elżbiety.
Zmarł w wieku osiemdziesięciu czterech lat. Według Tradycji
relikwie św. Łukasza znajdują się w Padwie, gdzie do dziś
wierni oddają im cześć.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
NA XXVIII NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ – 13.10.2019
•	Nabożeństwo różańcowe w naszym kościele codziennie
po Mszy św. o godz. 18:00.
•	Dziś obchodzimy XIX Dzień Papieski pod hasłem:
„Wstańcie chodźmy”.
•	Dziś o godz. 20:00 ostatnie w tym roku Nabożeństwo
Fatimskie.
•	Spotkanie Rady Duszpasterskiej i Rady Ekonomicznej
w przyszłą niedzielę (20.10) po Mszy św. o godz. 18:00
w salce na plebanii.
•	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.
•	Zbliża się miesiąc listopad, a z nim nasza szczególna pamięć
modlitewna za zmarłych. Wypominki roczne, półroczne,
jednorazowe i na Mszę Św. Listopadową 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.
Nie zapomnijmy o uporządkowaniu grobów na
cmentarzu i o prawnym uregulowaniu spraw związanych
z miejscem na cmentarzu i dokonaniu opłat.
•	Odpowiadając na wezwanie Ojca św. Franciszka,
który ogłosił październik 2019 roku Nadzwyczajnym
Miesiącem Misyjnym, w najbliższą niedzielę (20.10),
będziemy gościć w naszej parafii siostry klawerianki,
a w niedzielę (27.10) będą wolontariusze ze Stowarzyszenia
MISEVI Polska.
Pełna treść ogłoszeń na stronie www.parafiamichalowice.pl

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

