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Słowa Ewangelii według świętego Łukasza (Łk 16,1-13)

22 maja
rozpoczyna się
wspomnienie
św. Rity
Renowacja Misji Świętych

Jezus powiedział do uczniów: «Pewien bogaty człowiek miał rządcę, którego oskarżono przed nim, że trwoni jego majątek.
Przywołał więc go do siebie i rzekł mu: „Cóż to słyszę o tobie? Zdaj sprawę z twego zarządzania, bo już nie będziesz mógł
zarządzać”. Na to rządca rzekł sam do siebie: „Co ja pocznę, skoro mój pan odbiera mi zarządzanie? Kopać nie mogę,
żebrać się wstydzę. Wiem już, co uczynię, żeby mnie ludzie przyjęli do swoich domów, gdy będę odsunięty od
zarządzania”. Przywołał więc do siebie każdego z dłużników swego pana i zapytał pierwszego: „Ile jesteś winien mojemu
panu?” Ten odpowiedział: „Sto beczek oliwy”. On mu rzekł: „Weź swoje zobowiązanie, siadaj prędko i napisz:
pięćdziesiąt”. Następnie pytał drugiego: „A ty ile jesteś winien?” Ten odrzekł: „Sto korców pszenicy”. Mówi mu: „Weź
swoje zobowiązanie i napisz: osiemdziesiąt”. Pan pochwalił nieuczciwego rządcę, że roztropnie postąpił. Bo synowie tego
świata roztropniejsi są w stosunkach z podobnymi sobie ludźmi niż synowie światłości. Ja też wam powiadam:
Pozyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną, aby gdy wszystko się skończy, przyjęto was do wiecznych przybytków.
Kto w bardzo małej sprawie jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny; a kto w bardzo małej sprawie jest nieuczciwy, ten
i w wielkiej nieuczciwy będzie. Jeśli więc w zarządzaniu niegodziwą mamoną nie okazaliście się wierni, to kto wam
prawdziwe dobro powierzy? Jeśli w zarządzaniu cudzym dobrem nie okazaliście się wierni, to któż wam da wasze? Żaden
sługa nie może dwom panom służyć. Gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował; albo z tamtym będzie
trzymał, a tym wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie!»
Żaden sługa nie może dwom panom służyć – mówi nam dziś Ewangelia. Nie „nie powinien”, nie „wypadałoby, żeby tak nie robił”. Jasno
i konkretnie: nie możecie służyć Bogu i mamonie. Nie możecie. I nie chodzi tu o moją deklarację, ale o codzienną wierność. O to, co każdego
dnia motywuje mnie, by wstać, pójść do pracy, spędzić czas z innymi. W czym lub w kim widzę siłę napędową moich działań? Co lub kto jest
moim celem? W chrześcijaństwie chodzi o to, by był nim Chrystus. Codziennie i naprawdę.

28 września - wspomnienie
św. Wacława

Paraﬁalna pielgrzymka dziękczynna za 70-lecie
erygowania paraﬁi w Michałowicach

Wacław był księciem czeskim, jednym
z pierwszych władcó w tego kraju. Wykształcony,
głęboko poboż ny władca dbał o losy swych
poddanych, ich wiarę i egzystencję. Szczegó lną
miłoś cią darzył ubogich. Mó wi się o nim, ż e na
swoich ramionach nosił znalezionych chorych
i troskliwie zajmował się nimi. Został zamordowany w 929 r. w Bolesławiu przez swego młodszego
brata Bolesława (za namową matki), któ ry objął po
nim tron. Swięty książ ę, niebawem został głó wnym
patronem kraju. Najpiękniejszy plac w Pradze
dedykowano temu ś więtemu. Imię Wacław stało się
w Czechach bardzo popularne, czego dowodem
było jego nadanie trzem kolejnym władcom kraju.
Ku czci ś w. Wacława wystawiono w Czechach ok.
180 koś ciołó w oraz ok. 100 kaplic.
Papież Benedykt XIV zatwierdził kult ś w.
Wacława w 1729 roku.
Có rką Bolesława I okrutnego zabó jcy, była
Dobrawa, ż ona księcia Mieszka I, któ ra przyczyniła
się walnie do jego nawró cenia (966 r.).
Sw. Wacław jest patronem Czech, Moraw, Pragi
i katedry krakowskiej na Wawelu.

W dniach od 8 do 15 wrześ nia 2019 r. siedemnastu michałowickich para ian
wraz z księdzem proboszczem, będąc częś cią 37-osobowej grupy, pielgrzymowało do Fatimy (Portugalia) i Santiago de Compostela (Hiszpania). Trud
pielgrzymowania połączono ze zwiedzaniem: Coimbry (nawiedzenie karmelu
i miejsc tajemnic Siostry Łucji), Santiago
de Compostela (nawiedzenie grobu ś w.
Jakuba Starszego i uczczenie tronu
Apostoła), Fatimy (każ dego wieczoru
ró ż aniec i procesja ś wiatła; przejś cie
drogą Pastuszkó w od Cova da Iria, Loco
de Anjo do Aljustrel; w drodze rozważ anie stacji drogi krzyż owej; nawiedzenie
domó w rodzinnych Pastuszkó w: Siostry
Łucji, ś w. Hiacynty i ś w. Franciszka związanych z historią objawień w Cova da
Iria z 1917 r.). Na koniec Lizbona - Alfama
(nawiedzenie miejsca urodzenia ś w.
Antoniego Padewskiego). Ta pielgrzymka
jest wyrazem wdzięcznoś ci Najś więtszej
Maryi Pannie za 70 lat istnienia para ii
w Michałowicach.
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Maciej Kauczyński - projektant i wykonawca wystroju wnętrza michałowickiego kościoła
Mgr arch. Maciej Kauczyński rozpoczął studia
w 1961 r. w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie
(Wydział Architektury Wnętrz). Tytuł magistra
architekta wnętrz - artysty plastyka uzyskał
w 1967 r. Promotorem był prof. Zbigniew Solawa architekt, urbanista, projektant między innymi
Planetarium Śląskiego oraz zwycięzca w 1957 r.
konkursu na projekt kościoła w Nowej Hucie na
osiedlu C-1 (obecna nazwa os. Teatralne),
niezrealizowanego ze względów politycznych.
Jest projektantem wystroju wielu kościołów w Polsce i zagranicznych, na który składają się: witraże, freski, elementy metaloplastyki,
sgraﬃto oraz projekty elementów odlewanych. M. Kauczyński
dotychczas wykonał projekty ponad 1000 witraży.
Ksiądz proboszcz Kazimierz Tulik, gdy postanowił zastąpić
klasyczne okna witrażami, uzyskał od wykonawcy tych okien ślusarza p. Andrzeja Wolnickiego - kontakt do p. M. Kauczyńskiego.
Wówczas powstał pomysł kompleksowego projektu wystroju wnętrza
kościoła, na który miały się składać mozaiki na ścianach świątyni
(ściany ołtarzowe, stacje drogi krzyżowej, balustrada chóru), freski
w kaplicy i przedsionku kościoła, elementy metaloplastyki w ołtarzu
głównym i ołtarzu Matki Bożej Częstochowskiej oraz klęcznika,
tabernakulum w ołtarzu głównym, sgraﬃto wewnętrznej powierzchni
kopuły, głównych i bocznych drzwi wejściowych, żyrandoli i krzyża

INTENCJE MSZALNE
Poniedziałek – 23.09.2019 – św. Pio z Pietrelciny, prezbitera
18:00 + Za śp. Andrzeja Kuklę (greg. 23)
Wtorek – 24.09.2019
18:00 + Za śp. Andrzeja Kuklę (greg. 24)
Środa – 25.09.2019
7:00 + Za śp. Andrzeja Kuklę (greg. 25)
O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski w 1. rocznicę
ślubu Adrianny i Mariusza
O łaskę zdrowia dla Michała
O zdrowie i potrzebne łaski dla Haliny
Podziękowanie za wspólne 25 lat w małżeństwie Ewy
i Wojciecha z prośbą o błogosławieństwo Boże, zdrowie,
Światło Ducha św. na dalsze lata dla całej rodziny
20:00
Za narzeczonych Sandrę i Kamila, aby okres przygotowania
do małżeństwa był szkołą miłości i odpowiedzialności oraz
otwarcia się na dary duchowe
+ Za śp. Bronisława Gola
+ Za śp. Edwarda i Mariannę Górka, Jana i Mariannę
Krawczyk
+ Za śp. Zoﬁę Kawalec
Czwartek – 26.09.2019 – św. męczenników Kosmy i Damiana
18:00 + Za śp. Andrzeja Kuklę (greg. 26)
Piątek – 27.09.2019 – św. Wincentego a Paulo, prezbitera
7:00 + Za śp. Andrzeja Kuklę (greg. 27)
18:00 + Za śp. Walerię i Jerzego Nogciów
Sobota – 28.09.2019 – św. Wacława, męczennika
7:00 + Za śp. Andrzeja Kuklę (greg. 28)
18:00 + Za śp. Damiana Strzałkę w 2. rocznicę śmierci
26. Niedziela Zwykła – 29.09.2019 – św. Archaniołów: Michała,
Gabriela i Rafała
7:00 + Za śp. Andrzeja Kuklę (greg. 29)
+ Za śp. Leokadię i Lecha Herian
9:00 + Za śp. Andrzeja Jurkowskiego w 40. rocznicę śmierci
i zmarłych rodziców
Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże oraz opiekę
Matki Bożej i Aniołów Stróżów dla Ady i Dawida
10:30
W 4. rocznicę urodzin Michała o zdrowie,
błogosławieństwo Boże i opiekę Anioła Stróża
+ Za śp. Julię i Stanisława Sieńko, Mariana Sieńko
12:00
w 15. rocznicę śmierci
Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie
18:00
i błogosławieństwo Boże

na zewnętrznym zwieńczeniu kopuły świątyni.
Projekty wszystkich elementów wystroju, wykonane w formie rysunków w skali 1:10 lub 1:20
zostały zaakceptowane przez jezuitę o. Popiela,
przewodniczącego komisji ds. architektury
i sztuki sakralnej w krakowskiej Kurii Metropolitalnej. Pan M. Kauczyński nadzorował wszystkie
prace, a niektóre z nich wykonywał osobiście.
Myślą przewodnią p. Kauczyńskiego do projektu witraży były
słowa „Święci idą po ziemi”, stąd na 48 witrażach można doszukać się
107 świętych, błogosławionych i kandydatów na ołtarze, którzy byli
Polakami lub na polskiej ziemi dawali świadectwo swojej wiary. Ta
obecność witrażowych wizerunków pozwala wiernym w kościele
jeszcze bardziej poczuć „świętych obcowanie”. Mozaika w ołtarzu
Matki Boskiej Częstochowskiej przypomina najważniejsze dla
Polaków sanktuaria maryjne, natomiast na głównych drzwiach
wejściowych wymienione są szczególne święta maryjne w Polsce.
Całość prac wykończeniowych wystroju została ukończona
w 1995 r., kiedy proboszczem był ks. Władysław Dyrcz. W tym roku
ks. kard. Franciszek Macharski dokonał konsekracji michałowickiej
świątyni.
Pan Maciej Kauczyński za swój wkład
w upiększanie wielu kościołów i kaplic otrzymał
między innymi Medal Zasłużonego Budowniczego Kościołów Diecezji Przemyskiej oraz
najbardziej prestiżowy Order Papieża Świętego
Sylwestra, przyznawany osobom świeckim za
wybitne zasługi w różnych dziedzinach sztuki.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XXV Niedziela zwykła – 22.09.2019
Dziś Msze św. o godz. 7:00, 9:00, 10:30, 12:00 i 18:00.
Z racji 70–lecia powstania michałowickiej paraﬁi, bardzo
serdecznie zapraszam Wszystkich Paraﬁan i Gości do
uczestnictwa w wydarzeniach, które zostały przygotowane
specjalnie na Jubileusz. W niedzielę 29 września śpiew podczas
Mszy św. o godz. 12:00 poprowadzi chór Psalite Deo
z Bibic.
W przyszłą niedzielę (29.09) na każdej Mszy św. rozpoczęcie
Renowacji Paraﬁalnych Misji Świętych. Wszystkich paraﬁan
serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tym wielkim
wydarzeniu wiary.
W poniedziałek (30.09) w ramach renowacji Paraﬁalnych Misji
Świętych o godz. 19:00 będzie procesja na cmentarz
z modlitwami nad grobami zmarłych paraﬁan. Dlatego prosimy
o posprzątanie nagrobków i wokół nich. Prosimy o zanoszenie
śmieci do kontenera a niepozostawianie na terenie cmentarza.
Dbajmy o czystość naszego cmentarza.
Szczegółowy program Jubileuszowych wydarzeń i renowacji
Paraﬁalnych Misji Świętych na plakatach i stronie internetowej
paraﬁi.
Spotkanie rodziców dzieci kl. III przygotowujących się do
I Komunii św. będzie w piątek (27.09) po Mszy św. o godz. 18:00
w kościele.
Spotkanie uczniów z kl. VII i kl. VIII Szkoły Podstawowej w ramach
przygotowania do sakramentu bierzmowania będzie w sobotę
(28.09) po Mszy św. o godz. 18:00.
Pełna treść ogłoszeń na stronie www.paraﬁamichalowice.pl.
Z naszej wspólnoty paraﬁalnej odeszła

śp. Zoﬁa Kawalec
Wieczne odpoczywanie racz Jej dać Panie...
Z naszej wspólnoty paraﬁalnej odeszła

śp. Izabela Baran
Wieczne odpoczywanie racz Jej 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

