
Ewangelia według św. Marka (Mk 10, 46-52)
Gdy Jezus razem z uczniami i sporym tłumem wychodził z Jerycha, niewidomy żebrak Bartymeusz, syn Tymeusza, siedział przy 
drodze. Ten słysząc, że to jest Jezus z Nazaretu, zaczął wołać: „Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną”. Wielu nastawało na 
niego, żeby umilkł. Lecz on jeszcze głośniej wołał: „Synu Dawida, ulituj się nade mną”.
Jezus przystanął i rzekł: „Zawołajcie go”. I przywołali niewidomego, mówiąc mu: „Bądź dobrej myśli, wstań, woła cię”. On zrzucił 
z siebie płaszcz, zerwał się i przyszedł do Jezusa. A Jezus przemówił do niego: „Co chcesz, abym ci uczynił?”
Powiedział Mu niewidomy: „Rabbuni, żebym przejrzał”.
Jezus mu rzekł: „Idź, twoja wiara cię uzdrowiła”. Natychmiast przejrzał i szedł za Nim drogą. 

Ktoś prosi cię o pomoc. Może mówi to wyraźnie, może tylko nieśmiało daje do zrozumienia. A może nic nie mówi, ale jesteś na tyle uważny, że 
widzisz, że potrzebuje pomocy. Od razu przelatuje ci przez głowę, co to będzie znaczyło dla twoich spraw, co będziesz musiał poświęcić. Czasem 
już to wystarczy, żeby odmówić. Tracisz szansę, żeby okazać zainteresowanie, troskę, żeby się dowiedzieć, co twoja pomoc mogłaby zmienić. 
Kiedy cię ktoś poprosi o pomoc, przenieś uwagę z siebie na niego.
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Dzień wszystkich świętych ukazuje nam niebo 
święci przypominają, że człowiek może spełnić się tylko wtedy, gdy 
oprze swoje życie na bogu, jak na skale. Wtedy ostatecznie zatriumfuje. 
W tylu barwnych życiorysach świętych rozbłyska promień światłości sa-
mego boga. bóg musi być trochę taki jak oni. Jak św. brat Albert, mak-
symilian Kolbe, matka Teresa, Jan Paweł ii. Warto wczytywać się w ich 
biografie. Warto mieć za przyjaciół przyjaciół boga. święci to ci, którzy 
za św. Pawłem wołają: „żyję nie ja, ale żyje we mnie chrystus” i mają 
czelność powiedzieć za apostołem: „bądźcie naśladowcami moimi, jak 
ja jestem naśladowcą chrystusa”. ich świętość ma wciąż wpływ na nas. 
nie tylko jako przykład. święci mogą wstawiać się za nami, orędować 
u boga. i robią to nieustannie. święta załoga wspiera nas w naszych dą-
żeniach do świętości. Uroczystość Wszystkich świętych i Dzień zadusz-
ny to czas pamięci o zmarłych. zapalamy znicze, kładziemy na grobach 
kwiaty. Dla nas wierzących, najważniejsza jest modlitwa za zmarłych. 
W kościołach i na cmentarzach odprawiane są za nich msze święte, od-
mawiany jest różaniec. Pięknym zwyczajem jest wyczytywanie imion 
i nazwisk naszych bliskich zmarłych, których polecamy modlitwie Ko-
ścioła (tzw. wypominki). zmarli nie są przecież anonimowi. Każde imię 
to osobna historia, niepowtarzalny ludzki los. modląc się za zmarłych, 
dziękujemy za ich życie, dziękujemy za dobro przez nich uczynione,  
prosimy o odpuszczenie ich grzechów, błagamy dla nich o dar nieba.  
my też kiedyś będziemy potrzebowali takiej modlitwy. 

Wierni, którzy nawiedzą kościół 1 listopada i 2 listopada mogą 
dostąpić odpustu zupełnego, który może być ofiarowany tylko za 
zmarłych. Według obowiązujących przepisów mogą uzyskać ten od-
pust tylko jeden raz w ciągu dnia. W czasie nawiedzenia świątyni 
należy odmówić ojcze nasz i Wierzę oraz trzeba wypełnić inne wa-
runki, jak spowiedź sakramentalna, Komunia św. i modlitwa według 
intencji ojca świętego. Wierni, którzy pobożnie nawiedzą cmentarz 
i przynajmniej w myśli pomodlą się za zmarłych, zyskują odpust, 
który może być ofiarowany za dusze w czyśćcu cierpiące. odpust 
ten w dniach od 1 do 8 listopada jest zupełny, a w inne dni roku – 
cząstkowy.

Zacheuszki – znaki poświęcenia kościoła
Przekazanie kaplicy lub kościoła do sprawowania obrzędów liturgicznych może mieć charakter tymczasowy lub stały. 
Jeśli przewiduje się, że kaplica (lub kościół) będzie w przyszłości rozebrana, to dokonuje się jej błogosławieństwa. 
Przekazanie na stałe kaplicy lub kościoła celowi kultu następuje poprzez dedykację, zwaną także poświęceniem 
kościoła. odpowiednie szczegółowe przepisy zawarte są w Pontyfikale Rzymskim. obecnie nie należy używać określenia 
konsekracja kościoła, gdyż słowo konsekracja jest zastrzeżone w odniesieniu do osób, natomiast dedykacja – do miejsc 
świętych.
zacheuszki to symboliczne znaki na ścianach kościoła, przypominające o dedykacji kościoła, z umieszczonymi pod lub 
nad nimi świecznikami, które zapala się w rocznicę dedykacji kościoła. zwyczaj ten powstał w liturgii starogallijskiej. 
Umieszczanie zacheuszek odwołuje się do Apokalipsy św. Jana (Ap 21, 14): „A mur Miasta ma dwanaście warstw 
fundamentu, a na nich dwanaście imion dwunastu Apostołów Baranka.”. Dlatego zacheuszków jest w kościele 
dwanaście, zazwyczaj w miejscach namaszczenia przez biskupa ścian kościoła.
Polska nazwa zacheuszki jest unikatowa, nawiązuje do zdarzenia ze zwierzchnikiem celników – mateuszem, który 
przyjął do swojego domu Jezusa chrystusa (Łk 19,1-10). W innych krajach nazywane są krzyżami apostolskimi lub 
świecznikami apostolskimi.

Źródło: B. Nadolski: Niektóre symbole w przestrzeni liturgicznej, niedziela.pl, ps-po.pl.

Nr 35/2018 (37)
XXX NIEDZIELA ZWYKŁA

28 października 2018

„Wszyscy święci” – obraz pędzla Albrechta Dürera  
z ołtarza w Landau z 1511 roku



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.

inTencJe MsZalne
poniedziałek - 29.10.2018

7:00 O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Krystyny Chwalik

18:00
Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże i 
potrzebne łaski oraz opiekę Matki Bożej dla uczestników 
pielgrzymki Żywego Różańca do Łagiewnik

wtorek – 30.10.2018
18:00 +  Za duszę śp. Elwiry Lubelskiej

środa – 31.10.2018
18:00 + Za duszę śp. Józefa Przeniosło w 2. rocznicę śmierci

20:00

+  Za dusze śp. Urszuli Trojańskiej i zmarłych z rodziny
+  Za duszę śp. Ewy Sochy
+  Za duszę śp. Józefa Dyląga
+  Za duszę śp. Kazimiery Chamielec
+  Za duszę śp. Wiesławy Bubki
+  Za dusze śp. Zofii i Zenona Obrusik

czwartek – 01.11.2018  – Uroczystość wszystkich świętych
7:00 + Za duszę śp. Gabriela Miernik
9:00 + Za dusze śp. Jadwigi i Stefana Tochowicz

10:30 +  Za dusze śp. Heleny i Wacława Ciaranek  
oraz Zenona Zębali

12:00 + Za dusze śp. Marii i Władysława Bochenek
14:00 + Za duszę śp. Tadeusza Sochy

piątek – 02.11.2018  – Dzień Zaduszny
7:00 + Za dusze śp. Seweryny i Mariana Nogieć

9:00 +  Za dusze śp. Andrzeja Wróbla i zmarłych z rodziny 
Wróblów, Bubaków, Podsiadło i Hereśniak

18:00
+  Msza Listopadowa za zmarłych
+  Za dusze śp. Jana Górki w 10. rocznicę śmierci, 

Marianny, Bolesława Górka, Wandy, Władysława 
i Tadeusza Góra

sobota – 03.11.2018 

7:00 +  Za dusze śp. Justynę i Antoniego Stachurskich oraz 
zmarłych z rodziny

18:00 +  Za dusze śp. Marii Robak i rodziców: Bronisławy 
i Romana oraz brata Macieja

niedziela – 04.11.2018 – św. karola Boromeusza
7:00 +  Za duszę śp. Zofii Obrusik

9:00 +  Za dusze śp. rodziców: Bronisławę i Romana Tabiś, 
sióstr: Marii i Zofii oraz brata Macieja

10:30 +  Za dusze śp. Michaliny i Mariana Walczak

12:00
Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie  
i błogosławieństwo Boże dla Lucji i Marka Szymacha  
oraz dla całej rodziny

18:00 + Za duszę śp. Karola

ogłosZenia DUsZpasTerskie
na xxx niedzielę zwykłą 28.10.2018 r.

•  W środę (1.11) UrocZYsTośĆ wsZYsTkicH święTYcH.
•  Msze św. w naszym kościele o godz. 7:00, 9:00, 10:30, 12:00 

i 14:00. po Mszy św. o godz. 14:00 procesja żałobna na cmentarz 
z modlitwą za zmarłych. zapraszamy orkiestrę na mszę św. 
i procesję. różaniec za zmarłych na cmentarzu o godz. 18:00. 

•  W czwartek (2.11) wspomnienie wszystkich wiernych Zmarłych 
(Dzień Zaduszny). msze św. w tym dniu o godz. 7:00, 9:00 i 18:00. 
Po mszy św. o godz.18:00 różaniec za zmarłych z wypominków 
jednorazowych.

•  możliwość skorzystania z sakramentu pokuty w środę (31.10) - 
godz.19:00-20:00.

•  wypominki roczne, półroczne, jednorazowe i na Mszę św. 
listopadową za zmarłych można składać w kancelarii parafialnej. 

•  w Uroczystość wszystkich świętych (1.11) przedstawiciele rady 
parafialnej będą kwestować na cmentarzu zbierając ofiary na 
dalszą renowację ogrodzenia.

•  W tym tygodniu i piątek miesiąca. Spowiedź św. od godz. 17:00.
•  odwiedziny chorych z sakramentami świętymi w sobotę (3.11) od 

ok. godz. 9:00.
•  Zmianka tajemnic różańcowych w przyszłą niedzielę (4.11) po 

mszy św. o godz. 7:00.
•  poświęcenie książeczek dla dzieci z klas iii, przygotowujących się 

do i Komunii św. będzie w przyszłą niedzielę (4.11) na mszy św. 
o godz. 12:00. Po mszy św. spotkanie z rodzicami w kościele.

•  Spotkanie ministrantów w sobotę (3.11) o godz. 10:30, a kandydatów 
na ministrantów w sobotę (3.11) o godz. 11:15 w salce na plebanii. 

Tradycja Zaduszek
Dzień zaduszny przypada następnego dnia po Wszystkich świętych, 
czyli 2 listopada. Jest to dzień modlitwy za zmarłych, potrzebujących 
jeszcze oczyszczenia, które mogą uzyskać dzięki modlitwie wiernych 
oraz Kościoła.
Tradycja obchodów święta sięga czasów biblijnych. W Starym 
Testamencie można odnaleźć pierwsze wzmianki o zwyczaju zapisywania 
w specjalnych księgach imion osób zmarłych. W okresie chrześcijańskim 
inicjatorem obchodów Dnia zadusznego był św. odilon, opat z cluny. 
święto miało stanowić przeciwwagę dla pogańskich obrządków, które 
czciły zmarłych. W Polsce początki tej tradycji datuje się na wiek Xii. 
z zaduszkami związanych było wiele ludowych zwyczajów i wierzeń: 
porządkowano nie tylko groby, ale także domy, gdyż wierzono, że dusze 
zmarłych wracają tego dnia w miejsca, gdzie spędziły całe doczesne 
życie. Przekazywano sobie opowieści o spotkaniach z duszami zmarłych, 
błąkającymi się po lasach, a od zmierzchu po cmentarzach i w pobliżu 
kościołów. 
Do dzisiaj przetrwał jedynie zwyczaj nawiedzania w tym dniu grobów, 
zapalania zniczy oraz świec, a także składania ofiar pieniężnych 
w parafiach za dusze najbliższych zmarłych, na tzw. wypominki.

Źródło: http://www.polskie-cmentarze.pl/
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•  1982 rok – proboszczem parafii Michałowice został ks. 
kazimierz Tulik. Dotychczasowy proboszcz - ks. alojzy 
strączek - przejął inną parafię na śląsku. ksiądz Tulik był 
w naszej parafii do 1994 roku. w tym czasie nastąpił remont 
kościoła. Założono między innymi centralne ogrzewanie, 
powiększono teren cmentarza, zamontowano witraże 
w oknach i pokryto ściany mozaiką. 

•  14 września 1994 roku proboszczem naszej parafii został 
ks. władysław Dyrcz.

•  14 marca 1995 roku w kościele zostały założone zabezpiecza-
jące kraty, które wykonał czesław siuta z iwanowic.

•  12 kwietnia 1995 roku założono sześć ostatnich witraży za 
chórem.

Z kroniki parafialnej… •   8-10 czerwca 1995 roku odprawiono Triduum przygotowują-
ce do poświęcenia kościoła. przewodniczyli ksiądz proboszcz 
władysław Dyrcz, ks. Jacek Budzoń i ks. Tadeusz nosek.

•  11 czerwca 1995 roku miało miejsce poświęcenie kościoła, 
którego dokonał ks. kard. franciszek Macharski podczas 
Mszy św. o godzinie 17:00.

•  14 grudnia 1997 roku ks. kard. franciszek Macharski  
dokonał poświęcenia dzwonów, którym nadano imiona Jan 
paweł ii i św. Bartłomiej. ksiądz kardynał poświęcił również 
główne drzwi do kościoła z płaskorzeźbami przedstawiający-
mi święta maryjne.


