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Słowa Ewangelii według świętego Marka (Mk 1,29-39) 

Jezus po wyjściu z synagogi przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała 
w gorączce. Zaraz powiedzieli Mu o niej. On zbliżył się do niej i ująwszy ją za rękę podniósł. Gorączka ją opuściła 
i usługiwała im. Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do Niego wszystkich chorych i opętanych; i całe 
miasto było zebrane u drzwi. Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił, lecz nie 
pozwalał złym duchom mówić, ponieważ wiedziały, kim On jest. Nad ranem, gdy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał 
się na miejsce pustynne, i tam się modlił. Pośpieszył za Nim Szymon z towarzyszami, a gdy Go znaleźli, powiedzieli Mu: 
„Wszyscy Cię szukają”. Lecz On rzekł do nich: „Pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, abym i tam mógł 
nauczać, bo na to wyszedłem”. I chodził po całej Galilei, nauczając w ich synagogach i wyrzucając złe duchy. 

Bóg ma dla mnie plan. W zabieganej rzeczywistości niełatwo go znaleźć. Kiedy wszyscy mi mówią jak mnie doceniają, jaki jestem potrzebny, 
jak długą drogę przeszedłem i jak dużo się napracowałem - wydaje mi się, że to jest właśnie moje powołanie. Robię tyle dobrego i mam jeszcze 
wiele dobrego do zrobienia. Może tak jest rzeczywiście. A może już czas „udać się na miejsce pustynne” i pytać Boga do czego jestem 
stworzony? Tak, żebym kiedyś mógł powiedzieć, że przeżyłem swoje życie i odnalazłem Boga, którego szukałem.

5 lutego - wspomnienie św. Agaty, 
dziewicy i męczennicy

Agata zwana Sycylijską urodziła się w Katanii na Sycylii około 235 
roku. Po przyjęciu chrztu postanowiła poświęcić się Chrystusowi i żyć 
w dziewictwie. W czasach prześladowań chrześcijan, zarządzonych 
przez cesarza Decjusza, odmówiła wyjścia za mąż za Kwincjana -  
namiestnika Sycylii i rzymskiego senatora, który z zemsty oddał ją do 
domu publicznego, a następnie skazał na tortury. Agata poniosła śmierć 
męczeńską 5 lutego 251 roku.

W średniowieczu otaczano tę świętą wielką czcią, o czym świadczy 
wybudowanie w Rzymie trzech świątyń ku jej czci. Obecnie ciało świętej 
znajduje się w katedrze w Katanii.

Św. Agata to  patronka Sycylii, wzywana przez kobiety karmiące oraz 
w chorobach piersi.

W dniu św. Agaty w niektórych regionach poświęca się pieczywo, sól 
i wodę, które mają chronić przed pożarami.

Gdzie święta Agata, bezpieczna tam chata.
W dzień świętej Agaty, jeśli słonko przez okienko zajrzy do chaty, 

to wiosenka na świat podgląda zza zimowej kraty.

Najstarsza polska modlitwa
Gertrudy Mieszkówny

Modlitwa zatytułowana „Wczesnym rankiem” została 
napisana przez Gertrudę Mieszkównę (1025-1108), wnuczkę 
Bolesława Chrobrego oraz córkę Mieszka II Lamberta 
i Rychezy Lotaryńskiej. Modlitwa ta jest jedną z wielu 
zawartych w tzw. Modlitewniku Gertrudy. Modlitewnik ten, 
pomimo że został spisany po łacinie w Nadrenii, a następnie 
na Rusi Kijowskiej, uznawany jest za najstarszy polski tekst, 
gdyż Gertruda Mieszkówna zawsze podkreślała swoje 
polskie pochodzenie.

Wczesnym rankiem

Dzięki Ci składam, wszechmogący Boże Ojcze, 
który byłeś łaskaw strzec mnie tej nocy. 
Błagam łagodność Twoją, najłaskawszy Boże, 
abyś dał mi tak przeżyć dzień przyszły w Twojej świętej służbie, 
z pokorą i oględnością - 
jak Tobie podobałaby się moja służba i moje dzieła; 
i okaż mi dzisiaj najwyższą cierpliwość abym wypełniła [swoją] 
służbę miłą Tobie. 
Wyślij, Panie, proszę, świętego anioła swego na moje manowce 
i uwolnij mnie od bezbożników, którzy wokół chodzą, 
abym drogą przykazań bez jakiegokolwiek błędu i nadużycia, 
nie zraniwszy stopy zdołała kroczyć. 
Przez [Chrystusa, Pana naszego. Amen].

Kościół katolicki zbudowany nad odkopanymi 
pozostałościami domu Św. Piotra, w którym

Jezus uzdrowił teściową Piotra
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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.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
na V Niedzielę zwykłą – 04.02.2018

W niedzielę (11 lutego) wspomnienie Najświętszej Marii 
z Lourdes oraz Światowy Dzień Chorego. Zapraszamy wszystkie 
osoby starsze i chore w sobotę (10 lutego) na Mszę św. o godzinie 
18:00. W czasie Mszy św. zostanie udzielony Sakrament 
Namaszczenia Chorych i indywidualne błogosławieństwo 
Najświętszym Sakramentem.

Spotkanie Maksistrantów odbędzie się w przyszłą niedzielę 
(11 lutego) po Mszy św. o godz. 9:00.

Spotkanie zespołu redagującego biuletyn parafialny „Tydzień 
z Maryją” i wszystkich chętnych do współpracy w jego tworzeniu 
będzie w piątek (9 lutego) o godz. 19:30 na plebanii.

Pełna treść ogłoszeń na stronie .www.parafiamichalowice.pl

Grupy	para�ialne

Róże Różańca Świętego w Michałowicach

Najbardziej popularną różańcową wspólnotę modlitewną stanowi 
Stowarzyszenie Żywego Różańca, założone przez Pauline-Marie Jaricot 
w 1826 roku we Francji i zatwierdzone przez papieża Grzegorza XVI 
w 1832 roku. Patronką tego ruchu jest męczennica św. Filomena. Do 
Polski Żywy Różaniec dotarł jeszcze w XIX wieku i istnieje niemal 
w każdej parafii.

Żywy różaniec jest wspólnotą osób, które zobowiązują się do 
codziennego rozważania jednej tajemnicy różańcowej. Dlatego każda 
Róża Różańcowa liczy po 20 osób, gdyż tyle jest tajemnic Różańca 
Świętego.

W łączności z Kościołem - Żywy Różaniec podejmuje jako główną 
intencję swoich modlitw intencje polecane przez papieża dla Apostolstwa 
Modlitwy oraz chętnie przyjmuje specjalne intencje polecane przez 
biskupa miejsca. Papież Franciszek na miesiąc luty 2018 roku ogłosił 
intencję powszechną „Aby ci, którzy sprawują władzę materialną, 
polityczną i duchową nie pozwolili, by rządziła nimi korupcja”.

W naszej parafii istnieją 4 Róże z: Michałowic I, Michałowic II, 
Michałowic III i Wilczkowic.

Dla podkreślenia wspólnoty modlitwy członkowie Żywego Różańca 
w naszej parafii raz w miesiącu (w pierwszą niedzielę miesiąca po Mszy 
św. o godz. 7:00) spotykają się na wspólną modlitwę i wymianę tajemnic.

Nasza michałowicka parafia zaprasza także mężczyzn i młodzież do 
założenia kolejnych Róż Różańcowych, aby wypraszać łaski u najlepszej 
z Matek.

INTENCJE MSZALNE  
 

Poniedziałek – 05.02.2018 – św. Agaty, dziewicy i męczennicy  
 7:00 + Damiana Strzałkę  

 18:00 
Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze 
błogosławieństwo Boże dla rodziny  

Wtorek – 06.02.2018 – św. Pawła Miki i Towarzyszy  
 18:00 + Marię Kmita 
Środa – 07.02.2018 – bł. Klary Szczęsnej, dziewicy  
 7:00 + Elwirę Lubelską 

 20:00 

+ Jadwigę Zasada w rocznicę śmierci, Annę Zasada, 
 Marcina i Marię Zasada  
+ Krystynę Depta 
+ Zbigniewa Tochowicz  
O zdrowie dla Haliny 

Czwartek – 08.02.2018 – św. Hieronima 
 18:00 + Zofię Urbańską w 10. rocznicę śmierci  
Piątek – 09.02.2018 
 7:00 + Stanisławę Cieślik  

 18:00 
+ Janinę Warchoł w 39. rocznicę śmierci, Marię i Jana 
 Warchoł 

Sobota – 10.02.2018 – św. Scholastyki, dziewicy  
 7:00 + Jerzego Jaskółkę 
 18:00 + Tadeusza Sochę 
Niedziela – 11.02.2018 – NMP z Lourdes,  

XXVI Światowy Dzień Chorego  
 7:00 + Joannę Turkiewicz w 2. rocznicę śmierci  
 9:00 + Leokadię, Edwarda i Marcina Kurowskich  
 11:00 W intencji dzieci, rodziców i chrzestnych  

 17:00 
+ Stanisława Boczkowskiego  w 3. rocznicę śmierci, 
 Henryka Michalik  

 

Z naszej wspólnoty parafialnej odszedł

ś.p. Stefan Chećko

Wieczne odpoczywanie racz Mu dać Panie...

Karnawał

Karnawał to okres zimowych balów, który zaczynał się od 
Nowego Roku bądź Trzech Króli i trwał do Środy Popielcowej. 
Największy i najbardziej widowiskowy karnawał organizowany 
jest w Rio de Janerio, w Europie najpopularniejszy jest ten 
w Wenecji.

Zwyczaj balów maskowych i zabaw tanecznych wywodzi się 
z tradycji starorzymskich bachanaliów, czyli obrzędów na cześć 
Bachusa (Dionizosa).

W Polsce okres ten nazywano ostatkami, mięsopustami, 
zapustami, kusymi dniami. Obchodzono je bardzo hucznie, 
organizowano uczty, wesołe zabawy, tańce, kuligi, maszkary (w 
których przebierano się za chłopów, niedźwiedzia, konia, kozę, 
bociana).

Z końcem karnawału związany jest także tak zwany Tłusty 
Czwartek. Obecnie w tym dniu objadamy się słodkimi pączkami 
i chrustem. Jednak dawniej zjadano tłuste pączki, które nadziewane 
były mięsem, boczkiem i słoniną.

Najbliższa rodzina św. Piotra

Ewangeliczne wydarzenie dotyczące uzdrowienia teściowej 
Szymona Piotra może zachęcać do poszukiwań informacji na 
temat życia tego pierwszego z apostołów i świadka życia 
Chrystusa. 

Biblia wspomina jedynie o ojcu Piotra Janie i o bracie 
Andrzeju.  Prawdopodobnie Piotr pochodził z Betsaidy, jednego 
z miasteczek położonych nad Jeziorem Genezaret (Galilejskim), 
prawdopodobnie też po ślubie zamieszkał z żoną i teściową 
w Kafarnaum. 

Według tradycji chrześcijańskiej żona św. Piotra to Perpetua. 
O jej  istnieniu wiadomo z przekazów św. Klemensa 
Aleksandryjskiego (zmarłego ok. 212 roku) oraz Euzebiusza. 
(zmarłego około 340 roku). Perpetua poniosła męczeńską 
śmierć za panowania cesarza Nerona (Uwaga! Nie należy jej 
mylić ze św. Perpetuą z Kartaginy, która wraz ze św. Felicytą 
zginęły śmiercią męczeńską około 200 roku).

W poszukiwaniu krewnych św. Piotra, warto zwrócić też 
uwagę na odkryty fresk w rzymskich katakumbach. 
Przedstawia on świętą Petronelę. Niektórzy badacze tradycji 
chrześcijańskiej dopatrują się w tej świętej jedynej córki 
Apostoła Piotra. S�wiadczyć ma o tym chociażby podobieństwo 
imion i bliskość grobów obu postaci. S�więta Petronela do dziś 
jest czczona w Bazylice Watykańskiej jako męczennica kościoła 
katolickiego. 

Czasem luty się zlituje, że człek niby wiosnę czuje,
ale czasem tak się zżyma, że człek prawie nie wytrzyma

Gdy w lutym mróz trzyma - będzie krótka zima


