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2. czytanie - z Listu do Hebrajczyków: ARCYKAPŁAN (Hbr 4, 14-16)

ROLA	ARCYKAPŁANA:	Arcykapłan (hebr. גדול כהן Kohen	ha-Gadol) to najwyższy dostojnik religijny w starożytnym Izraelu w latach 
1444 p.n.e. – 70 n.e.
URZĄD	ARCYKAPŁANA:	Arcykapłan Boga Jahwe był osobą szczególnie uświęconą i posiadał pełnię władzy kapłańskiej. Tylko on i tylko 
raz do roku (w święto Jom	Kipur) mógł wejść do Miejsca Najświętszego S�wiątyni, aby dokonać przed Bogiem przebłagania za grzechy 
całego narodu. Obowiązywały go szczególnie restrykcyjne przepisy dotyczące czystości rytualnej, np. mógł mieć za żonę tylko dziewicę.
HISTORYCZNY	ROZWÓJ	URZĘDU	ARCYKAPŁANA:	Według tradycyjnej chronologii biblijnej urząd arcykapłana został ustanowiony 
w 1444 r. p.n.e., to jest w drugim roku po wyjściu Izraelitów z niewoli egipskiej. Miało to miejsce podczas postoju Izraela pod górą Synaj, 
kiedy to Bóg podyktował Mojżeszowi Prawo i zawarł z Z�ydami wieczyste przymierze. Pierwszym arcykapłanem został Aaron, brat 
Mojżesza. Odtąd arcykapłan, podobnie jak każdy inny kapłan, musiał być potomkiem Aarona w linii męskiej.

Chrześcijanie wierzą, że jedynym arcykapłanem żydowsko-chrześcijańskim jest Jezus Chrystus, który przez złożenie doskonałej 
o�iary z samego siebie zniósł urząd arcykapłana żydowskiego. W dzisiejszym Izraelu funkcję zwierzchnika religijnego pełni naczelny 
rabin Izraela, który może, lecz nie musi pochodzić z kapłańskiego rodu Aarona .

Józef Flawiusz obliczył, że od Aarona do zakończenia wojny żydowskiej, urząd arcykapłański sprawowało 81 mężczyzn.

Z niedzielnej liturgii Mszy Świętej

Narodowy Dzień Pamięci Duchownych Niezłomnych

4 października 2018 roku Sejm Rzeczpospolitej Polskiej 
w hołdzie bohaterom, prześladowanym księżom, niezłomnym 
obrońcom wiary chrześcijańskiej i niepodległej Polski ustanowił 
Narodowy Dzień Pamięci Duchownych Niezłomnych. Honoruje on 
duchownych wszystkich wyznań, którzy walczyli o polskość oraz 
podtrzymywali narodowe tradycje i wartości. Angażowali się 
w walkę, często zbrojnie, o utrzymanie tożsamości narodowej 
Polaków. W czasach zaborów czy okupacji wspierali duchowo 
społeczeństwo polskie. 

Niezłomni duchowni żyli w różnych epokach. Wśród nich 
w czasach nowożytnych św. Andrzej Bobola, zamordowany przez 
Kozaków. Podczas zaborów arcybp metropolita warszawski 
św. Zygmunt Szczęsny Feliński, zesłany przez władze carskie do 
Jarosławia nad Wołgą czy ksiądz Stanisław Brzóska, uczestnik 
powstania styczniowego. W XX wieku św. Maksymilian Maria 
Kolbe, męczennik z Auschwitz, który oddał życie za współwięźnia, 
czy ksiądz Józef Stanek, kapelan Armii Krajowej, powieszony przez 
Niemców na własnej stule.

To również duchowni zamordowani przez sowietów w Katyniu, 
Charkowie i Miednoje, a także księża represjonowani i więzieni 
w czasach stalinizmu, np. ks. Władysław Gurgacz – jezuita, kapelan 
oddziału Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowej, skazany 
na śmierć przez władze komunistyczne. Lista jest długa i nie jest 
zamknięta. Honoruje wszystkich duchownych, którzy w czasach 
utraconej państwowości wychowywali do wolności poszczególne 
pokolenia.

19 października w dniu 36. rocznicy jego męczeńskiej 
śmierci wspominamy bł. ks. Jerzego Popiełuszkę

Ten polski duchowny to wyjątkowa postać 
najnowszej historii naszego kraju. Tercjarz 
f r a n c i s z k a ń s k i ,  k a p e l a n  w a r s z a w s k i e j 
„Solidarności”, obrońca praw człowieka w PRL, 
zamordowany przez funkcjonariuszy Służby 
B e z p i e c z e ń s t w a ,  b ł o g o s ł a w i o n y 
i męczennik Kościoła katolickiego. Pośmiertnie 
odznaczony Orderem Orła Białego. Ks. Jerzy

Popiełuszko urodził się w 1947 r. w wiosce Okopy na 
Białostocczyźnie. Był kapelanem związanym z Solidarnością 
i robotnikami. Podczas mszy za ojczyznę, sprawowanych 
w kościele św. Stanisława Kostki na stołecznym Z� oliborzu, 
publicznie krytykował nadużycia władzy komunistycznej. 
Równocześnie – zgodnie z głoszoną przez siebie zasadą „zło 
dobrem zwyciężaj” – przestrzegał przed nienawiścią do 
funkcjonariuszy systemu. 19 października 1984 r. został porwany 
przez o�icerów Służby Bezpieczeństwa z IV Departamentu MSW. 
Po brutalnym pobiciu, oprawcy wrzucili księdza do Wisły na tamie 
koło Włocławka. Został pochowany na placu przed kościołem św. 
Stanisława Kostki, gdzie był duszpasterzem. W pogrzebie ks. 
Popiełuszki uczestniczyły setki tysięcy ludzi. Ks. Jerzy Popiełuszko 
został beaty�ikowany 6 czerwca 2010 r. podczas Mszy św. na 
pl. Piłsudskiego w Warszawie. Trwa jego proces kanonizacyjny.  

Z� ródło: https://przystanmilosierdzia.plkatolickich

Jan Paweł II - czciciel modlitwy różańcowej

Jan Paweł II był człowiekiem Różańca, a cały jego ponty�ikat był 
nim przepełniony aż po brzegi.

Wypowiedzi Papieża nieustannie kierowały naszą uwagę ku 
modlitwie różańcowej, a każda podróż apostolska Jana Pawła II 
miała choć jeden silny akcent związany z Różańcem. W pierwsze 
soboty miesiąca dzięki transmisjom Radia Watykańskiego cały 
świat mógł odmawiać Różaniec wspólnie z Ojcem S�więtym. Każdy 
październik – miesiąc różańcowy – stanowił dla Jana Pawła II 
okazję, by przypominać wiernym o roli Różańca i o jego potędze. 
Jan Paweł II każdemu, kto się nim spotykał wkładał do ręki swój 
osobisty upominek – był to zawsze różaniec. Ponadto Papież Polak 
jako pierwszy w historii zaproponował reformę Różańca:

 zalecił jego pogłębienie biblijne, związał go 
z kontemplacją „ikon”, wprowadził nową 
część Różańca – tajemnice światła.

„Różaniec.	Ta	modlitwa	jest	jeszcze	dzisiaj	
dla	 bardzo	 wielu	 ludzi	 znakiem	 i	 środkiem	
nawiązania	 najbardziej	 intymnej	 więzi	
z 	 Chrys tusem. 	 W	 czasach 	 t rudnych ,	
w	 udręczeniu,	 w	 samotności,	 w	 chorobie,	
w	obliczu	śmierci	człowiek	zawsze	znajdował
w	różańcu	pociechę,	umocnienie	i	nowe	siły.” (2 maja 1987)

„Różaniec:	jest	to	codzienne	spotkanie,	którego	Maryja	i	ja	nigdy	
nie	zaniedbujemy.” (12 maja 1991)

18 października - Święto św. Łukasza,
Ewangelisty



Parafia pw. 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

Do użytku
wewnętrznego

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
NA XXIX NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ – 17.10.2021

Nabożeństwa różańcowe codziennie po Mszy św. o godz. 18:00.
Wypominki za zmarłych można już składać po każdej Mszy św. 

w kancelarii lub zakrystii. Wypominki roczne i półroczne będą 
odczytywane w każdą niedzielę przed Mszą św. o godz. 7:00, 9:00, 
10:30 i 18:00. Wypominki jednorazowe będą odczytywane na 
cmentarzu w Uroczystość Wszystkich Świętych, na Mszach św. 
w Dzień Zaduszny oraz od 2 listopada do 8 listopada na różańcu po 
Mszy św. wieczornej. Msza św. Listopadowa za zmarłych w każdy 
piątek listopada o godz. 18:00. Imiona i nazwiska zmarłych prosimy 
zapisywać na przygotowanych kartkach, które są na stojaku przy 
wyjściu kościoła.

Nie zapomnijmy o uporządkowaniu grobów na cmentarzu.
Przypominamy o prawnym uregulowaniu spraw związanych z miejscem 

na cmentarzu i dokonaniu opłat za miejsce. 
Spotkanie ministrantów w sobotę (23.10) o godz. 9:00 w salce.
Spotkania Oazy Dzieci Bożych w niedziele po Mszy św. o godz. 12:00.
Spotkania Oazy młodzieżowej w piątki po Mszy św. o godz. 18:00.

Zbliża się szczególny dzień – 31 października; wówczas przypada 
rocznica poświęcenia własnego kościoła. Zapraszamy dzieci wraz 
z rodzicami do wzięcia udziału w konkursie „Poznajmy naszą 
świątynię”. Prosimy o rozpoznanie minimum 5 wydarzeń Nowego 
Testamentu i wypełnienie Kart konkursowych (znajdujących się na 
stojaku przy wejściu). Wypełnione karty należy wrzucić do skrzynki 
z napisem KONKURS (stojącego przy chrzcielnicy) do piątku 
29 października. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród 
będzie w niedzielę 31 października po Mszy św. o godz. 12:00. 
Serdecznie zapraszamy! 

Pełna treść ogłoszeń na stronie .www.parafiamichalowice.pl

Lęk przed porażką

Nowe obowiązki. Nowe wyzwania. Obawiasz się porażki? 
Boisz się rozczarować bliskich? Boisz się konfliktów, złych 
wiadomości? 

Bóg mówi: Nie lękaj się, bo Ja jestem z tobą; nie trwóż się, 
bom Ja twoim Bogiem. Umacniam cię, jeszcze i wspomagam, 
podtrzymuję cię moją prawicą sprawiedliwą […] Ująłem cię za 
prawicę, mówiąc ci: «Nie lękaj się, przychodzę ci z pomocą» 
(Iz 41, 10.13).

A w Psalmie 112 czytamy: [Ten człowiek] na pewno się nie 
zachwieje; sprawiedliwy będzie w wiecznej pamięci. Nie będzie 
się lękał niepomyślnej nowiny; mocne jego serce, zaufało 
Panu. Serce jego stateczne lękać się nie będzie, aż z góry 
spojrzy na swych przeciwników (Ps 112, 6-8).

Z BOŻEJ APTECZKI PIERWSZEJ POMOCY

INTENCJE MSZALNE 
 

Poniedziałek – 18.10.2021 – Św. Łukasza, Ewangelisty 
 18:00 + Za śp. Zenobię Jaskółkę (greg. 18) 
Wtorek – 19.10.2021 – Św. Pawła od Krzyża, prezbitera 
 18:00 + Za śp. Zenobię Jaskółkę (greg. 19) 
Środa – 20.10.2021 – Uroczystość św. Jana Kantego, prezbitera, 
głównego patrona Archidiecezji Krakowskiej i miasta Krakowa 

 18:00 
+ Za śp. Wiktorię, Franciszka, Stanisława, Bogdana  
 i Józefa Moryś 

 20:00 

O błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski i opiekę Matki 
Bożej dla Jana Leksa w 80. rocznicę urodzin 
+ Za śp. Zenobię Jaskółkę (greg. 20) 
+ Za śp. Eugeniusza i Walerię Górka, Zofię Kopeć, 
 Mieczysława i Roberta Stopińskich 
+ Za śp. Mariana Szwaję 
+ Za śp. Marię Warchoł w 20. rocznicę śmierci i Jana 
 Warchoła 
+ Za śp. Adama Nogcia 
+ Za śp. Danutę Sochę 
+ Za śp. Jadwigę Trzaskę 
+ Za śp. Stefana Pateckiego 
+ Za śp. Stefana Sochę 
+ Za śp. Zbigniewa Kowackiego 
+ Za śp. Helenę Molendę 
+ Za śp. Andrzeja Janasa 
+ Za śp. Józefa Jaskółkę 

Czwartek – 21.10.2021  
 18:00 + Za śp. Zenobię Jaskółkę (greg. 21) 
Piątek – 22.10.2021 – Św. Jana Pawła II, papieża 
 7:00 + Za śp. Zenobię Jaskółkę (greg. 22) 

 18:00 
+ Za śp. Barbarę Borkowską oraz jej rodziców: Antoninę 

i Tadeusza Bubka 
Sobota – 23.10.2021 – Św. Jana Kapistrana, prezbitera,  
  Św. Józefa Bilczewskiego, biskupa 
 7:00 + Za śp. Zenobię Jaskółkę (greg. 23) 

 18:00 
Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę 
Matki Bożej dla Joanny i Janusza Kempa w 20. rocznicę 
ślubu 

Niedziela – 24.10.2021 – Św. Antoniego Marii Clareta, biskupa 

 7:00 
+ Za śp. Andrzeja i zmarłych rodziców: Irenę i Władysława 
 Dyląg 

 9:00 + Za śp. Zenobię Jaskółkę (greg. 24) 

 10:30 

Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże i potrzebne 
łaski dla Marii i Władysława Kozińskich w 50. rocznicę 
ślubu 
Dziękczynna z prośbą o zdrowie, błogosławieństwo Boże 
i opiekę Matki Bożej dla Marii i Andrzeja w 40. rocznicę 
ślubu i dla całej rodziny 

 12:00 
Dziękczynna z prośbą o zdrowie, błogosławieństwo Boże 
potrzebne łaski oraz opiekę Matki Najświętszej dla Teresy  
i Andrzeja w 40. rocznicę ślubu 

 18:00 
Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże i potrzebne 
łaski dla Laury i Roberta z racji urodzin 

 

CYTAT TYGODNIA: 

„Dla inteligentnych ludzi, którzy traktują naukę jako 
broń, różaniec powinien być najbardziej przydatnym 
narzędziem. Ten pozornie nudny sposób jest błaganiem 
dzieci do Matki, niszczy każde ziarno próżności i dumy”.

Św. Josemaria Escriva

Relikwie Świętego Bartłomieja

B a r t ł o m i e j  by ł  a p o s to ł e m  p o s i a d a j ą c y m  n a j l e p s z e 
wykształcenie. Według tradycji ewangelizował Etiopię, Arabię, 
a nawet częściowo Indie. Najwięcej jednak wiadomo o jego 
działalności misyjnej w Armenii, gdzie podobno zjednał 
Chrystusowi nawet brata króla Armenii, Polimpiusza. Tam też, 
w mieście Albanopolis, z rozkazu króla został ukrzyżowany głową 
w dół, odarty ze skóry, a na koniec ścięty. Jego męczeństwo datuje się 
na rok 70. 

W roku 410 jego relikwie przeniesiono do Majafarqium, 
a stamtąd do mezopotamskiego miasta Dare (obecnie Irak). W 507 
roku szczątki tra�iły do Anastazjopolis w Azji Mniejszej, a później na 
Wyspy Liparyjskie. W IX stuleciu relikwie Bartłomieja przywieziono 
do Benewentu we Włoszech, gdzie można oglądać je do dziś 
w katedrze św. Bartłomieja, pod mensą głównego ołtarza. Cesarz 
Otton III część szczątków świętego przeniósł do wystawionego
przez siebie kościoła w Rzymie, 
u s y t u o w a n e g o  n a  W y s p i e 
Tyberyjskiej. 

Z� ródło: 
A. Polewska, Najsłynniejsze	relikwie	

chrześcijaństwa, Kraków 2012.

Fot.: Bazylika w Benewencie

Z naszej wspólnoty parafialnej odszedł

śp. Bogdan Moryś

Wieczne odpoczywanie racz Mu dać Panie...


