
Ewangelia według św. Marka (Mk 12, 28b-34)
Jeden z uczonych w Piśmie zbliżył się do Jezusa i zapytał Go: „Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?” Jezus 
odpowiedział: „Pierwsze jest: „Słuchaj, Izraelu, Pan, Bóg nasz, Pan jest jedyny. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym 
swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą”. Drugie jest to: „Będziesz miłował swego bliźniego 
jak siebie samego”. Nie ma innego przykazania większego od tych”. Rzekł Mu uczony w Piśmie: „Bardzo dobrze, Nauczycielu, 
słusznieś powiedział, bo Jeden jest i nie ma innego prócz Niego. Miłować Go całym sercem, całym umysłem i całą mocą 
i miłować bliźniego jak siebie samego daleko więcej znaczy niż wszystkie całopalenia i ofiary”. Jezus widząc, że rozumnie 
odpowiedział, rzekł do niego: „Niedaleko jesteś od królestwa Bożego”. I już nikt więcej nie odważył się Go pytać. 

Pierwsze jest: słuchaj. To słowo pada jeszcze przed przykazaniem miłości, by zatrzymać nasze pędzące myśli, hałas codzienności 
i skierować uwagę ku Bogu. Słuchaj. Od tego wszystko się zaczyna. Wiara rodzi się ze słuchania… I dopiero w zasłuchaniu można przyjąć 
te słowa: Będziesz miłował Pana, Boga swego. Musi być ta przestrzeń nastawienia uszu ku Bogu, skupienia na Jego Słowie, by móc 
całą duszą, całym sercem, całym sobą Go pokochać. Słuchaj – a więc szukaj przestrzeni, by z każdym dniem mocniej miłować Stwórcę.

Św. Hubert - prawda i legendy
Święty Hubert urodził się około 655 r. w zamożnej rodzinie, na obszarze Niderlandów. W wieku około 18 lat został oddany 
na dwór króla Frankonii. Przez kilka lat prowadził życie pełne przygód jako rycerz. Później został kapłanem i uczniem św. 
Laparda, a po jego śmierci, ok. 708 r. objął po nim półpogańską diecezję Maastricht. Miał ogromne zasługi w nawracaniu 
na wiarę chrześcijańską swoich ziomków, którzy dotychczas czcili bożków germańskich. 
Średniowieczne apokryfy o św. Hubercie łączą jego postać z motywem jelenia z krzyżem między rozłożystymi rogami. 
Według podań, po jednym z krwawych polowań, w których brał udział Hubert pojawił się jeleń, a wraz z nim rozbrzmiał 
nieziemski głos „Hubercie! Dlaczego niepokoisz biedne zwierzęta i zapominasz o zbawieniu duszy?”. Wydarzenie to 
spowodowało wewnętrzną przemianę Huberta, który od tego momentu zmienił swoje życie. Kanonizowany 3 listopada 
743 r., został patronem myśliwych, a jego kult szybko się rozprzestrzeniał.
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Beatyfikacja i kanonizacja w Kościele
Pierwszego uznania świętości dokonał Chrystus wypowiadając do 
Dobrego Łotra na krzyżu słowa „Dziś jeszcze będziesz ze Mną w raju” 
(Łk 23, 43). Pierwotny kult świętych męczenników i wyznawców rodził 
się spontanicznie poprzez gromadzenie się na ich grobach, zwłaszcza 
w rocznicę śmierci.
We wczesnym średniowieczu biskupi kanonizowali albo poprzez 
uroczyste przeniesienie relikwii („translatio”) z cmentarza do kościoła 
lub innego godnego miejsca, albo poprzez ich wyniesienie („elevatio”) 
z grobu ponad poziom ziemi. Czynili to na prośbę synodu, uniwersytetu 
lub zakonów. Ażeby uniknąć pomyłek lub zbyt łatwego zaliczania 
w poczet świętych, papież Aleksander III w 1181 r. zarezerwował władzę 
kanonizacji Stolicy Apostolskiej. 
W prawie kanonicznym kanonizacja jest ostatecznym aktem 
papieskim, przez który osoba zaliczona uprzednio do błogosławionych 
– na podstawie opinii świętości, weryfikacji sądowej i potwierdzenia  
cudu – zostaje wpisana do katalogu świętych i której papież poleca 
oddawać kult publiczny kościelny, należny osobom świętym.
Późniejszą od kanonizacji jest beatyfikacja, której początków 
dopatrujemy się już w średniowieczu, kiedy biskupi, synody lub nawet 
papieże zezwalali na pewne akty kultu publicznego, ale ograniczonego 
do miejsc (np. kraj, miasto) lub form (Msza św.). Papież Leon X 
w 1515 r. zastrzegł beatyfikację wyłącznie przez Stolicę Apostolską, 
a papież Urban VIII w 1634 r. określił procedurę beatyfikacji.
Kult lokalny błogosławionego może się samorzutnie rozprzestrzeniać 
nawet na cały Kościół (Ojciec Pio, Matka Teresa z Kalkuty). Wtedy do 
kanonizacji wystarczy aprobata przynajmniej jednego cudu dokonanego 
po beatyfikacji.
Na podstawie: ks. H. Misztal: Beatyfikacja i kanonizacja. Niedziela nr 13/2010.

Czy wiecie, że…
*  Najstarsza wzmianka o modlitwie za zmarłych jest w Starym 

Testamencie w Drugiej Księdze Machabejskiej.
*  Pomysł Dnia Zadusznego zrodził się w X wieku, zaś Dzień Wszystkich 

Świętych jest obchodzony od 608 roku. 
*  W XII – XIV wieku w okolicach cmentarzy lub szpitali budowano 

tzw. latarnie umierających. Te nietypowe kilkumetrowe budowle ze 
spiczastym daszkiem miały informować wędrowców, że zbliżają 
się do miejsca świętego. Najbardziej okazałą latarnią umarłych 
w Krakowie jest gotycka budowla, znajdująca się przy kościele św. 
Mikołaja. Powstała w XIV wieku i spełniała rolę ostrzeżenia przed 
przekroczeniem progów szpitala dla trędowatych. Dawne latarnie 
obecnie mają funkcję kapliczek.

Gotycka Latarnia przy Kościele 
św. Mikołaja w Krakowie

Dawna latarnia, obecnie 
kapliczka w Parku Krakowskim



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 - 5.11.2018

7:00 +  Za duszę śp. Marianny Kryus
18:00 +  Za duszę śp. Kazimiery Sieńko

Wtorek – 6.11.2018

18:00 +  Za dusze śp. Stefana Chwalika, Franciszka Kilmera, 
Anieli i Michała Fus, Antoniny i Franciszka Chwalik

Środa – 7.11.2018
18:00 + Za duszę śp. Zdzisława Nogcia

20:00

 W intencji naszej Ojczyzny
O zdrowie i potrzebne łaski dla Haliny
+  Za dusze śp. Leokadii w 5. rocznicę śmierci  

i Władysława Glaza oraz zmarłych z rodziny
+  Za dusze śp. Zofii Obrusik i Zdzisławy Jurkowskiej
+  Za duszę śp. Anny Zasady w 17. rocznicę śmierci
+  Za duszę śp. Ewy Sochy
+  Za duszę śp. Józefa Dyląga

Czwartek – 8.11.2018

18:00 +  Za dusze śp. Kazimiery Grudnik w 13. rocznicę śmierci 
i Wincentego

Piątek – 9.11.2018 – rocznica poświęcenia Bazyliki Laterańskiej

18:00 +  Msza Listopadowa za zmarłych
+  Za duszę śp. Marii Kmity w 1. rocznicę śmierci

Sobota – 10.11.2018 – wspomnienie św. Leona, papieża
7:00 +  Za duszę śp. Małgorzaty Pateckiej w 5. rocznicę śmierci

18:00 +  Za dusze śp. Stanisława Jurkowskiego,  
żony i zmarłych synów

Niedziela – 11.11.2018 – Narodowe Święto Niepodległości
7:00 +  Za duszę śp. Władysława Broszkiewicza (greg. 1)

9:00 +  Za dusze śp. Janiny Nika w 8. rocznicę śmierci,  
męża Władysława i zmarłych z ich rodzin

10:30 +  W intencji Ojczyzny i dziękczynna w 40. rocznicę 
wyboru Karola Wojtyły na następcę św. Piotra

12:00 W intencji dzieci rodziców i chrzestnych
18:00 + Za dusze śp. Marianny i Mieczysława Kawula

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
na xxxI Niedzielę zwykłą 4.11.2018 r.

•  Dzisiejsza listopadowa niedziela, jak wszystkie pozostałe w ciągu 
roku liturgicznego, przypomina nam o zmartwychwstaniu Pana 
Jezusa. Nawet wpatrując się w mogiły naszych najbliższych, mamy 
pewność, że nie idziemy ku śmierci, ale pełni życia w Chrystusie 
zmartwychwstałym. On nie jest Bogiem umarłych lecz żywych. 

•  Do 8 listopada duszom w czyśćcu możemy ofiarować dar odpustu 
zupełnego za pobożne nawiedzenie cmentarza i spełniając pozostałe 
warunki odpustu: stan łaski uświęcającej, przyjęcie Komunii św., 
odmówienie modlitwy w intencjach wyznaczonych przez Ojca 
Świętego. Do 8 listopada po Mszy św. wieczornej różaniec za 
zmarłych wypominanych w naszym kościele.

•  W przyszłą niedzielę (11.11) Narodowe Święto Niepodległości. 
Miłosierdziu Bożemu polecajmy wszystkich, którzy oddali życie 
za wolność naszej Ojczyzny. Zapraszamy na uroczystą Mszę św. 
w intencji naszej Ojczyzny o godz. 10:30. Ksiądz arcybiskup 
Marek Jędraszewski, metropolita krakowski, zaprosił wszystkich 
do przeżycia Godziny Wdzięczności, którą w naszym kościele 
rozpoczniemy w sobotę (10.11) Mszą św. o godz. 18:00.

•  Spotkanie Maksistrantów w przyszłą niedzielę (11.11) po  
Mszy św. o godz. 9:00.

Ojciec Święty Franciszek ustanowił 18 listopada tego roku II Światowy 
Dzień Ubogiego. Jak napisał nasz Metropolita Krakowski ks. abp Marek 
Jędraszewski w liście do wiernych, w kolejną niedzielę 12 listopada 
zostanie przeprowadzona zbiórka ofiar do puszek przed kościołem.

Zwyczaje pogrzebowe
Tajemnicy śmierci zawsze towarzyszyła fascynacja oraz przede 
wszystkim lęk. Pierwsi chrześcijanie uśmiechali się do niej, ponieważ 
śmierć była dla nich ostatnim ziemskim krokiem na drodze do Chrystusa. 
Obecnie raczej się jej boimy, jednak pogrzeb kościelny niesie nadzieję. 
Wiele obyczajów o charakterze pogańskim wpisuje się w tradycję 
chrześcijańską. Między innymi zwyczaj palenia świec, które są 
symbolem nieśmiertelności duszy. Do XV wieku na grobach 
i skrzyżowaniach dróg palono ogniska, przy których dusze mogłyby 
się ogrzać, a zbłąkane duchy znaleźć dzięki nim właściwą drogę.
Dawniej pogrzeb odbywał się trzeciego lub czwartego dnia po śmierci. 
O ustalonej godzinie schodzili się wszyscy uczestnicy pogrzebu. Po 
modlitwie i pokropieniu ciała zmarłego wodą święconą, przykrywano 
trumnę wiekiem. Następowało wyprowadzenie zmarłego z domu, 
nogami w stronę wyjścia. Wynoszący trumnę stukali nią trzykrotnie 
o próg na znak pożegnania zmarłego z domem. 
Po przybyciu konduktu żałobnego do kościoła, ustawiano 
trumnę na katafalku w głównej nawie. Odprawiana była Msza 
św. żałobna, a po niej odprowadzano zmarłego na cmentarz, przy 
akompaniamencie dzwonów kościelnych. Po spuszczeniu trumny do 
grobu, praktykowany do dziś jest zwyczaj trzykrotnego rzucania na 
nią kilku grudek ziemi przez uczestników pogrzebu, aby nie ciążyła 
ona zmarłemu. 

Źródło: http://www.swantoni.siemianowice.wiara.pl

Wiatyk – droga do Zmartwychwstania 
W obliczu nadchodzącej śmierci człowiek powinien przyjąć 
Komunię Świętą, czyli wiatyk (łac. Viaticum, od Via – droga do 
zmartwychwstania). Jeżeli to możliwe, następuje to podczas Mszy 
Świętej odprawianej przy łożu umierającego, podczas której jemu 
i zgromadzonym wokół niego Komunia Święta jest podawana pod 
dwiema postaciami. Przed Komunią umierający powinien odnowić 
wyznanie wiary. Temu odnowieniu chrztu w obliczu śmierci 
odpowiada udzielenie umierającemu, po wyznaniu grzechów, 
odpustu zupełnego w godzinie śmierci. 

Do użytKu  
wEwNętRzNEGo

 

•  10 października 1999 roku w naszej parafii miały miejsce uro-
czystości jubileuszowe. Przewodniczył im arcybiskup Kazimierz 
Nycz, który poświęcił również krzyż, umocowany obecnie na 
kopule kościoła. Krzyż został odlany w Przemyślu i kosztował 
14 tysięcy złotych. Zastąpił on poprzedni, mocno skorodowany. 

Z okazji 50–lecia parafii została również wydana książeczka  
dotycząca historii naszej parafii.

Z kroniki parafialnej…

MODLITWA ŚW. GERTRUDY  
uwalniająca 1000 dusz z czyśćca

W czasie jednej z licznych wizji Pan Jezus podyktował św. Gertrudzie 
prostą, ale niezwykle skuteczną modlitwę. Nasz Pan obiecał, że za każdo-
razowe jej odmówienie uwolni z czyśćca 1000 dusz. Modlitwę tę można 
odmawiać wielokrotnie w ciągu dnia, samemu lub w grupie. Daje to nie-
wyobrażalne wręcz możliwości pomocy duszom, które cierpią w czyśćcu. 

Ojcze Przedwieczny,
ofiaruję Ci, Najdroższą Krew Boskiego Syna Twego,

Pana naszego, Jezusa Chrystusa
w połączeniu ze wszystkimi Mszami świętymi

dzisiaj na całym świecie odprawianymi,
za dusze w Czyśćcu cierpiące, za umierających,

za grzeszników na świecie,
za grzeszników w Kościele powszechnym,

za grzeszników w mojej rodzinie,
a także w moim domu. Amen. 


