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Ewangelia według Świętego Łukasza (Łk 16,19-31)
Jezus powiedział do faryzeuszów: ”Żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę i bisior i dzień w dzień świetnie 
się bawił. U bramy jego pałacu leżał żebrak okryty wrzodami, imieniem Łazarz. Pragnął on nasycić się odpadkami ze stołu 
bogacza; nadto i psy przychodziły i lizały jego wrzody. Umarł żebrak i aniołowie zanieśli go na łono Abrahama. Umarł także 
bogacz i został pogrzebany. Gdy w Otchłani, pogrążony w mękach, podniósł oczy, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego 
łonie. I zawołał: »Ojcze Abrahamie, ulituj się nade mną i poślij Łazarza; niech koniec swego palca umoczy w wodzie i ochłodzi 
mój język, bo strasznie cierpię w tym płomieniu«. Lecz Abraham odrzekł: »Wspomnij, synu, że za życia otrzymałeś swoje 
dobra, a Łazarz przeciwnie, niedolę; teraz on tu doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. A prócz tego między nami a wami zionie 
ogromna przepaść, tak że nikt, choćby chciał, stąd do was przejść nie może ani stamtąd do nas się przedostać«. Tamten 
rzekł: »Proszę cię więc, ojcze, poślij go do domu mojego ojca. Mam bowiem pięciu braci: niech ich przestrzeże, żeby i oni 
nie przyszli na to miejsce męki«. Lecz Abraham odparł: »Mają Mojżesza i Proroków, niechże ich słuchają«. Tamten odrzekł:  
»Nie, ojcze Abrahamie, lecz gdyby kto z umarłych poszedł do nich, to się nawrócą«. Odpowiedział mu: »Jeśli Mojżesza 
i Proroków nie słuchają, to choćby kto z umarłych powstał, nie uwierzą«”.

Wiemy, że Abraham był bardzo zamożnym człowiekiem. W przypowieści widzimy go z innym bogaczem, ale ich losy po śmierci są zupełnie 
różne. Jest dla nas oczywiste, że nie trafiamy do nieba za to, że jesteśmy biedni, ani nie skazujemy się na potępienie za to, że jesteśmy 
majętni. Będziemy sądzeni z miłości do tych, których życie postawiło na naszej drodze.
Jak pisał Norman Vincent Peale, „kiedy Bóg chce Ci zrobić podarunek, zwykle opakowuje go w kłopot. Im większy podarunek otrzymujesz, 
tym większym kłopotem Bóg go maskuje.” Bogacz za życia nie zorientował się, że Łazarz był dla niego darem. 
Jeżeli się dobrze rozejrzysz, to zauważysz, kto jest twoim Łazarzem. Kto potrzebuje twojego czasu, umiejętności, z kim może akurat Ci 
niewygodnie. Będziesz miał pokusę, żeby go nie zauważyć albo zignorować? Oczywiście, że tak. Zastanów się wtedy, jakie działanie 
względem niego cię ukształtuje a jakie zniszczy. I chodzi tu o pomaganie z miłości, a nie wbrew sobie, żeby na coś sobie zasłużyć. 

„Nie ma trudności, które nie zostałyby 
wyjaśnione przez modlitwę różańcową”  

Siostra Łucja

Niedzielne rozważania… 
Wróć do Miłości 

Tak trudno czasem człowiekowi patrzącemu z zewnątrz 
zrozumieć, że zdradzona żona, ciężko skrzywdzona przez męża 
alkoholika, prosi go żeby wrócił do domu, żeby znów byli 
razem, jak kiedyś. Tylko miłość, w całym upokorzeniu swojej 
ofiary, może zdobyć się jeszcze na to, by prosić uwikłanego 
w zło człowieka: „Wróć”. Jeśli taką miłość potrafimy odnaleźć 
wśród ludzi, to o ileż bardziej autentycznym jest to wezwanie ze 
strony Boga, skierowane do człowieka, który swoim grzechem 
podeptał Jego Boską Miłość.
 Bóg – Miłość, najpełniej objawiająca się nam w Chrystusie, 
stale kieruje do nas swe przebaczające wezwanie: „Wróć”. 
Wróć do Boga, to znaczy wróć do Miłości, jedynej, która może 
nadać sens twojemu życiu i uczynić je wartościowym. Wróć do 
Miłości, bo cóż warte jest życie bez niej: Choćbym cały świat 
pozyskał, a miłości bym nie miał, będę niczym. Wiesz o tym? 
Jubileusz Parafii to najlepsza okazja, aby na nowo zaprosić do  

swojego życia Jezusa. Siedemdziesiąt lat temu, mieszkańcy 
Michałowic, Wilczkowic i Zerwanej zaprosili Chrystusa i Jego 
Matkę na to miejsce. Czyż nie jest to najlepsza z możliwych 
okazji, jeśli po latach zagubienia i życia bez Boga lub obok 
Niego, aby zapragnąć całym sercem i zawołać głosem syna 
marnotrawnego – Panie pragnę wrócić do Ciebie i proszę, byś 
Ty wrócił do mojego życia? Dlatego zawierz Miłości i wróć do 
miłości Boga, bliźniego i siebie. Tylko na tej drodze znajdziesz 
prawdziwe szczęście.
 To jednak nie może być miłość oparta tylko na uczuciach. 
One są przecież niestałe i zmienne. Na nich więc nie można 
budować prawdziwej miłości. Miłość stawiana tylko na 
fundamencie uczuć na zewnątrz może nawet pięknie wyglądać, 
ale pod wpływem życiowych burz i wichrów wkrótce runie jak 
dom zbudowany na piasku.
 Zacznij więc kochać całym sercem, całym umysłem i całą 
mocą, a zobaczysz jak niedaleko jesteś od królestwa Bożego, 
jak niedaleko jesteś od prawdziwego szczęścia. 

Ks. Norbert Sarota

„Totus Tuus” Modlitewny Maraton za 
Kościół i Ojczyznę

Dziś we wszystkich kościołach archidiecezji krakowskiej 
odczytywany jest list Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego 
Metropolity Krakowskiego: „Totus Tuus” Modlitewny Maraton 
za Kościół i Ojczyznę. W tym liście ks. Arcybiskup zwraca 
się z prośbą, „aby rozpoczynające się niebawem nabożeństwa 
październikowe stały się jedną wielką modlitwą różańcową 
w intencji naszego narodu i Kościoła w naszej Ojczyźnie. 
Równocześnie zarządzam, by od 1 listopada br. aż do końca 

2020 roku we wszystkich kościołach i kaplicach publicznych, 
pół godziny przed wieczorną Mszą świętą odbywała się cicha 
adoracja Najświętszego Sakramentu, na koniec której należy 
odmówić jedną dziesiątkę różańca i litanię do św. Jana Pawła II. 
Niech ta szczególna modlitwa, zanoszona do Boga w 100-lecie 
jego urodzin, stanie się wyrazem naszej wielkiej wdzięczności 
za dar Karola Wojtyły – św. Jana Pawła II Wielkiego, 
a jednocześnie naszą serdeczną prośbą, aby nieustannie 
wstawiał się za swoją ukochaną Ojczyzną, za tak bliskim jego 
sercu Krakowem i całą Archidiecezją Krakowską”. Pełna treść 
listu na stronie internetowej parafii i archidiecezji krakowskiej.



4 października –  
wspomnienie św. Franciszka z Asyżu

Św. Franciszek - Jan Bernardone – urodził się 1182 r. w Asyżu 
w bogatej rodzinie kupieckiej.
W roku 1205 jako rycerz udał się na wojnę. W tym czasie 
usłyszał wezwanie Boga. Powrócił do Asyżu. Postanowił 
zamienić swoje bogate ubranie z żebrakiem i sam zaczął prosić 
przechodzących o jałmużnę. Oddał się modlitwie i pokucie. 
Wkrótce założył zakon franciszkanów.
Na Boże Narodzenie 1223 r. zainscenizował religijny 
mimodram. W żłobie, przy którym stał wół i osioł, położył 
małe dziecko na sianie, po czym odczytał fragment Ewangelii 
o narodzeniu Pana Jezusa i wygłosił homilię. Tą inscenizacją 
dał początek „jasełkom” i „żywym szopkom”.
Na dwa lata przed śmiercią, Franciszkowi objawił się Chrystus 
i obdarzył go łaską stygmatów. 
Trudy apostolstwa, surowa pokuta wyczerpały siły „biedaczyny 
z Asyżu”. Zmarł 3 października 1226 r. W dwa lata później 
uroczyście kanonizował go Grzegorz IX.
Św. Franciszek jest patronem wielu zakonów, aktorów, 
ekologów, niewidomych, robotników, ubogich, więźniów.
W ikonografii św. Franciszek ukazywany jest w habicie 
franciszkańskim, czasami ze stygmatami. Bywa przedstawiany 
w otoczeniu ptaków.

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 – 30.09.2019

8:30 +  Za śp. Stanisława Skałubę w 20. rocznicę śmierci i żonę 
Emilię w 25. rocznicę śmierci

18:00

Dziękczynna w 8. rocznicę urodzin Kornela z prośbą 
o dalszą opiekę Anioł Stróża i Matki Najświętszej oraz 
błogosławieństwo Boże
+  Za śp. Andrzeja Kuklę (greg. 30)
+  Za śp. Helenę Ciaranek w 7. rocznicę śmierci i męża 

Wacława
Wtorek – 01.10.2019

8:30 +  Za śp. Sabinę Nogieć

18:00

+  Za śp. Alicję Zakrzewską i Jana Bednarczyka  
w 16. rocznicę śmierci

+  Za śp. Gabriela Miernika
+  Za śp. Zdzisława Wikierę w 3. rocznicę śmierci

Środa – 02.10.2019
9:00 + Za śp. Zuzannę Nogieć
10:30 W intencji wszystkich parafian

18:00 Dziękczynna w 1. rocznicę urodzin Igora z prośbą 
o błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Najświętszej

20:00

Dziękczynna z prośbą o dalsze łaski i opiekę Matki Bożej 
dla Piotra i Paulina Dyląg w 4. rocznicę ślubu
O zdrowie, błogosławieństwo Boże dla Michała z racji 
imienin
O zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Haliny
+  O spokój duszy i wieczne szczęście dla śp. Artura 

Sobolewskiego w 18. rocznicę śmierci
+  Za śp. Jana i Helenę Dyląg, Klementynę i Władysława 

Witkowskich
+  Za śp. Kazimierza Kwietnia
+  Za śp. Włodzimierza Świerka i zmarłych z rodziny 

Świerk oraz Halinę Banach i zmarłych z rodziny Banach
+  Za śp. Zofię Kawalec

Czwartek – 03.10.2019
18:00 +  Za śp. Józefa Tochowicza w 5. rocznicę śmierci

Piątek – 04.10.2019 – Wspomnienie św. Franciszka z Asyżu
7:00 +  Za śp. Józefa Dyląga w 1. rocznicę śmierci 

20:00 +  Za śp. Jana Krzyworzekę
Sobota – 05.10.2019 – Wspomnienie  
św. Faustyny Kowalskiej, dziewicy

7:00 +  Za dusze w czyścu cierpiące
16:00 Ślub Aleksandry Gajoch i Przemysława Rasała

18:00 Dziękczynna w dniu imienin rocznej Faustynki  
z prośbą o dalsze błogoslawieństwo Boże

27. Niedziela Zwykła – 06.10.2019 

7:00 +  Za śp. Andrzeja Dyląga w 8. rocznicę śmierci oraz 
rodziców Irenę i Władysława

9:00 Dziękczynna w 60. rocznicę urodzin Danuty z prośbą 
o zdrowie i błogosławieństwo Boże

10:30

Dziękczynno-błagalna z prośbą o dalsze łaski dla Doroty 
i Michała w 25. rocznicę ślubu i 50. rocznicę urodzin 
Michała
+  Za śp. Stefana i Krystynę Chwalik, Franciszka Kilmer, 

Anielę i Michała Fus

12:00 Dziękczynna w 10. rocznicę ślubu Katarzyny i Roberta 
z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej

18:00
Dziękczynna z prośbą o zdrowie, błogosławieństwo 
Boże i opiekę Matki Bożej w 50. rocznicę ślubu Teresy 
i Stanisława Boczkowskich

dO UŻyTkU  
WEWNęTrzNEGO

Pełna treść ogłoszeń na stronie www.parafiamichalowice.pl

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
NA XXVI NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ – 29.09.2019

•  Dzisiaj (29.09) na wszystkich Mszach św. rozpoczęcie 
Renowacji Parafialnych Misji Świętych. Wszystkich 
parafian serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału 
w tym wielkim wydarzeniu wiary. Szczegółowy program  
renowacji Parafialnych Misji Świętych znajduje się na 
plakatach i stronie internetowej parafii. 

•  Nabożeństwo różańcowe w naszym kościele przez okres 
renowacji Parafialnych Misji Świętych we wtorek (1.10) 
i środę (2.10) o godz. 17:30 a w pozostałe dni października 
po Mszy św. o godz. 18:00.

•  W tym tygodniu pierwszy piątek i pierwsza sobota 
miesiąca. Okazja do spowiedzi w środę (2.10): w godz. 
8:30–9:00; 10:00–10.30; 17:00–18:00; 19:00–20:00. 

•  W sobotę (5.10) o godz. 17:00 Nabożeństwo Pierwszych 
Sobót Miesiąca i zmianka tajemnic różańcowych.

•  Odwiedziny chorych z sakramentami świętymi w sobotę 
(5.10) od ok. godz. 9:00.

•  W przyszłą niedzielę (6.10) na Mszy św. o godz. 
12:00 poświęcenie różańców dla dzieci z kl. III 
przygotowujących się do I Komunii św. Po Mszy św. 
spotkanie z rodzicami w kościele.


