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wspomnienie
św. Rity

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza (Łk 14,1.7-14)
Gdy Jezus przyszedł do domu pewnego przywódcy faryzeuszów, aby w szabat spożyć posiłek, oni Go śledzili. Potem
opowiedział zaproszonym przypowieść, gdy zauważył, jak sobie pierwsze miejsca wybierali. Tak mówił do nich: «Jeśli cię
ktoś zaprosi na ucztę, nie zajmuj pierwszego miejsca, by przypadkiem ktoś znamienitszy od ciebie nie był zaproszony
przez niego. Wówczas przyjdzie ten, kto was obu zaprosił, i powie ci: „Ustąp temu miejsca”, a wtedy musiałbyś ze wstydem
zająć ostatnie miejsce. Lecz gdy będziesz zaproszony, idź i usiądź na ostatnim miejscu. A gdy przyjdzie ten, który cię
zaprosił, powie ci: „Przyjacielu, przesiądź się wyżej”. I spotka cię zaszczyt wobec wszystkich współbiesiadników. Każdy
bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony». Do tego zaś, który Go zaprosił, mówił
także: «Gdy wydajesz obiad albo wieczerzę, nie zapraszaj swoich przyjaciół ani braci, ani krewnych, ani zamożnych
sąsiadów, aby cię i oni nawzajem nie zaprosili, i miałbyś odpłatę. Lecz kiedy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich,
ułomnych, chromych i niewidomych. A będziesz szczęśliwy, ponieważ nie mają czym tobie się odwdzięczyć; odpłatę
bowiem otrzymasz przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych».
Kiedy ktoś zachowa się nie tak, jak uważamy za właściwe, mamy odruch, żeby go ocenić. Nawet się nie orientujemy, że stawiamy się od
niego wyżej, zajmujemy wyższe miejsce przy stole.
Jeden z apoftegmatów ojców pustyni opowiada o mnichu, który nie chciał wziąć udziału w sądzie brata. Po namowach przyszedł
z dziurawym koszem piasku na plecach. Wytłumaczył to tak: „moje grzechy sypią mi się za plecami, ale ja ich nie widzę, a przychodzę dzisiaj
sądzić cudze winy”. Nikt już nic więcej tamtemu bratu nie powiedział.
Łatwiej jest wyciągać pochopne wnioski i oceniać niż korygować samego siebie.

Z historii powstania naszej paraﬁi...

Paraﬁanie przed tymczasową kaplicą
w budynku remizy OSP (1954 r.)

Już w czasach pierwszej wojny światowej ks. Michał
Wroński, proboszcz paraﬁi Więcławice podjął starania
o ustanowienie paraﬁi w Michałowicach. Papież Pius XI
w 1927 roku wyraził zgodę na utworzenie kaplicy we
dworze Tadeusza Dąbrowskiego.
Krakowska Kuria Metropolitarna w 1940 roku wydała
zgodę na odprawienie Mszy Świętej w kaplicy
urządzonej w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej
w Michałowicach. Pierwszą Mszę św. w tej kaplicy
sprawowano w dniu 13 listopada 1940 roku. Od 1942 roku
w Michałowicach przebywał ksiądz rezydent, który
codziennie odprawiał Mszę.
Cztery lata później, 19 maja 1946 roku, odbyło się
zebranie gromadzkie, które wyłoniło komitet budowy
kościoła. Darem mieszkańców przekazano czterohektarową działkę pod budowę kościoła, plebanii i cmentarza.
Następnie 12 maja 1948 roku Kuria Książęco-Metropolitarna w Krakowie zatwierdziła w całości plany
budowy kościoła. Od 15 lipca tego roku w Michałowicach
na stałe zamieszkał ksiądz Marian Pałęga. W tym samym
roku, w dniu 23 września Książę Kardynał Adam Stefan
Sapieha wydał dokument, na mocy którego delegował ks.
Brunona Boguszewskiego - administratora paraﬁi
w Więcławicach - do poświęcenia cmentarza grzebalnego.
W hipotece cmentarz został wpisany jako
„Rzymsko–katolicki cmentarz paraﬁalny w Michałowicach”. Poświęcono go w dniu 8 listopada 1948 roku.

INTENCJE MSZALNE
Poniedziałek – 02.09.2019
7:00 + Za śp. Marię, Teklę, Stefana, Piotra i Jana
8:00 Msza św. na rozpoczęcie roku szkolnego
18:00 + Za śp. Andrzeja Kuklę (greg. 2)
Wtorek – 03.09.2019 – św. Grzegorza Wielkiego, papieża
i doktora Kościoła
18:00 + Za śp. Andrzeja Kuklę (greg. 3)
Środa – 04.09.2019
7:00 + Za śp. Stanisława Banasia
Dziękczynna w 12. rocznicę ślubu Elżbiety i Jana Walaszek
20:00
z prośbą o dalsze łaski i błogosławieństwo w rodzinie
Dziękczynna w 9. rocznicę urodzin Adama z prośbą
o błogosławieństwo Boże i opiekę Anioła Stróża
O potrzebne łaski na czas narzeczeństwa Marii i Mateusza
O zdrowie i potrzebne łaski dla Haliny
+ Za śp. Andrzeja Kuklę (greg. 4)
+ Za śp. Jana Nogcia
+ Za śp. Katarzynę Mądry
+ Za śp. Kazimierę i Bronisława Cerek
+ Za śp. Stefana i Stefanię Duś
Czwartek – 05.09.2019
18:00 + Za śp. Andrzeja Kuklę (greg. 5)
Piątek – 06.09.2019
7:00 + Za śp. Andrzeja Kuklę (greg. 6)
Dziękczynna z prośbą o zdrowie, błogosławieństwo Boże
18:00 i potrzebne łaski dla Joanny i Łukasza Sobczyk
w 11. rocznicę ślubu
Sobota – 07.09.2019
7:00 + Za śp. Andrzeja Kuklę (greg. 7)
17:00 Nabożeństwo Pierwszych Sobót miesiąca
Dziękczynna z prośbą o zdrowie, błogosławieństwo Boże,
18:00 potrzebne łaski i opiekę Matki Najświętszej dla Kazimiery
i Kazimierza w 45. rocznicę ślubu
23. Niedziela Zwykła – 08.09.2019 – Święto Narodzenia NMP
7:00 + Za śp. Piotra Ciaranka
9:00 + Za śp. Andrzeja Kuklę (greg. 8)
+ Za śp. Eleonorę i Władysława Gaworucha oraz Mariana
10:30
Bednarczyk
12:00 W intencji dzieci, rodziców i chrzestnych
18:00 + Za śp. Marię i Romana Buczek i zmarłych z rodziny

Ze statystyk michałowickiej paraﬁi - cz. 1
Liczba chrztów w latach 1949-1958
W pierwszym dziesięcioleciu istnienia paraﬁi w Michałowicach,
w Księdze Chrztów ks. Marian Pałęga zapisał udzielenie sakramentu
Chrztu św. dla 145 dziewcząt i 196 chłopców (razem: 341). Liczbę
chrztów w poszczególnych latach przedstawiono na wykresie.
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Liczba chrztów

Czym jest paraﬁa?
Słowo „para ia” (z łac. parochia, paroecia) oznacza probostwo,
czyli podstawową jednostkę organizacyjną Koś cioła katolickiego
i wielu innych wyznań chrześ cijań skich. Jest przede wszystkim
wspó lnotą wiernych zamieszkujących konkretne terytorium.
Centralnym oś rodkiem ż ycia para ii jest koś ció ł para ialny, zaś jej
zwierzchnikiem jest proboszcz, któ remu mogą pomagać inni
księż a wikariusze oraz kapelani czy rezydenci. Do podstawowych
zadań para ii należ y opieka duszpasterska i posługa
sakramentalna wś ró d praktykujących katolikó w oraz
ewangelizacja.
Powstanie instytucji para ii wiąż e się z rozprzestrzenieniem
chrześ cijań stwa na tereny wiejskie. W ś redniowieczu pełniły one
ró ż ne funkcje: przy zamoż niejszych zaczęły powstawać
podstawowe szkoły para ialne, a w miastach ró wnież szpitale.
Szacuje się, ż e na początku XIII w. w dzisiejszych granicach
Polski istniało już ok. 1000 para ii. Według pallotyń skiego
Instytutu Statystyki Koś cioła Katolickiego w 2006 r. liczba para ii
wynosiła 10162, a w 2018 r. na terenie Polski istniało ich 10263
(według danych GUS). Ostatecznie znaczenie i rolę para ii okreś lił
w 1215 r. Sobó r laterań ski IV. W ś redniowiecznej Polsce para ie
obejmowały kilka lub kilkanaś cie wsi i były powiązane
z własnoś cią ziemską: właś ciciel, zazwyczaj ś wiecki, utrzymywał
patronat nad koś ciołami, co dawało mu prawo przedstawiania
kandydata na plebanię.
Zró dła: opoka.org.pl, pl.aleteia.org
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Najpopularniejszymi pierwszymi imionami w tym okresie były dla
dziewcząt: Maria (30), Elżbieta (16) i Ewa (13), a dla chłopców: Andrzej
(26), Stanisław (21) i Adam (19). Jako drugie imię najczęściej
wybierano dla dziewcząt: Maria (47), Teresa (12) oraz Anna lub Jadwiga
(10); dla chłopców: Stanisław (27), Marian (23) i Jan (20).

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XXII Niedziela zwykła – 01.09.2019
Dziś Msze św. o godz. 7:00, 9:00, 10:30, 12:00 i 15:00.
Od dzisiejszej niedzieli (1.09) wracamy do przedwakacyjnego porządku
nabożeństw: codzienną Eucharystię sprawujemy
o godz. 7:00 i 18:00. W niedzielę o godz. 7:00, 9:00, 10:30, 12:00
i 18:00.
Rok 2019 z racji Jubileuszu 70–lecia powstania michałowickiej
paraﬁi jest niezwykle ważny dla naszej wspólnoty. Bardzo
serdecznie zapraszam Wszystkich Paraﬁan i Gości do uczestnictwa
przez cały wrzesień w wydarzeniach, które zostały przygotowane
specjalnie na Jubileusz Paraﬁi.
Msza św. na rozpoczęcie roku szkolnego będzie jutro 2.09
(poniedziałek) o godz. 8:00. Serdecznie zapraszamy dzieci,
młodzież, rodziców, nauczycieli i wychowawców.
W tym tygodniu przypada pierwszy piątek i pierwsza sobota
miesiąca. Okazja do spowiedzi w piątek od godz. 16:30. Msza św.
o godz. 18:00, wystawienie Najświętszego Sakramentu, Litania do
Najświętszego Serca Pana Jezusa i akt wynagrodzenia Sercu
Bożemu.
W sobotę (7.09) o godz. 17:00 nabożeństwo pierwszych sobót
miesiąca i zmianka tajemnic różańcowych.
Odwiedziny chorych z sakramentami świętymi w sobotę (7.09) od
ok. godz. 9:00.
W przyszłą niedzielę (8.09) na Mszę św. o godz. 12:00 zapraszamy
dzieci ze Szkoły Podstawowej z tornistrami, plecakami
i przyborami szkolnymi. Na tej Mszy św. będzie obrzęd
błogosławieństwa tych przedmiotów oraz indywidualne
błogosławieństwo dzieci na nowy rok szkolny.
Spotkanie organizacyjne osób wyjeżdżających na pielgrzymkę do
Fatimy i Santiago de Compostela będzie we wtorek (3.09)
o godz. 19:30 w salce na plebanii.
W przyszłą niedzielę (8.09) XXVII Pielgrzymka Rodzin do Kalwarii
Zebrzydowskiej.
Pełna treść ogłoszeń na stronie www.paraﬁamichalowice.pl.
31 lipca 2019 r. z naszej wspólnoty paraﬁalnej odszedł

śp. Bronisław Gola
Wieczne odpoczywanie racz Mu dać Panie...

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

