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Czytanie II (2 Tm 3, 14 - 4, 2)
Tymoteusz – uczeń św. Pawła

Tymoteusz to jeden ze współpracowników św. Pawła i jego 
bliski przyjaciel. Pochodził z Listry (Azja Mniejsza) i tam nastąpiło 
ich pierwsze spotkanie. Znajomość pism Starego Testamentu 
Tymoteusz zawdzięczał swojej babci Lois i mamie Eunice. S�więty 
Paweł nazywa go swoim synem, często wspomina w listach, 
zapewnia o modlitwie, udziela rad i powierza ważne zadania.

Tymoteusz towarzyszył św. Pawłowi w jego drugiej podróży 
misyjnej (lata 50–52). Potem na prośbę Pawła miał podtrzymać na 
duchu wierzących w Tesalonice, których spotkały prześladowania. 
Z kolei w Koryncie otrzymał zadanie umocnienia wiary 
nawróconych. 

Paweł zostawił  Tymoteusza w Efezie jako swojego 
przedstawiciela. Był on pierwszym biskupem tamtejszej 

wspólnoty. Jako młodego duszpasterza Paweł pouczał i upewniał 
Tymoteusza: Niechaj	nikt	nie	lekceważy	twego	młodego	wieku,	lecz	
wzorem	 bądź	 dla	 wiernych	 w	 mowie,	 w	 obejściu,	 w	 miłości,	
w	 wierze,	 w	 czystości.	 Do	 czasu,	 aż	 przyjdę,	 przykładaj	 się	 do	
czytania,	zachęcania,	nauczania (1 List do Tymoteusza 4, 12-13). 
Dawał	 mu	 nawet	 rady	 dotyczące	 jedzenia,	 ze	 względu	 na	 słabe	
zdrowie	Tymoteusza.	Samej	wody	już	nie	pij,	używaj	natomiast	po	
trosze	 wina	 ze	 względu	 na	 żołądek	 i	 częste	 twoje	 niedomagania	
(2 List do Tymoteusza 5, 23). Już na podstawie tych wzmianek 
o Tymoteuszu możemy przypuszczać, że był on bardzo bliski 
Pawłowi. Przekonujemy się także, jak bardzo Apostoł go cenił – 
powierzał mu bez obaw trudne misje i zadania, pewny, że im 
sprosta.

Tymoteusz jawi się nam zatem jako człowiek wierny 
powołaniu, wytrwały, odważny, gorliwy w służbie i posłuszny 
Pawłowi.

Z niedzielnej liturgii Mszy Świętej

To było konklawe, które zmieniło świat! 
Tak Karol Wojtyła został wybrany na papieża

Pogrzeb Jana Pawła I (04.10.1978) otworzył dla Kościoła 
dziewięciodniowy okres żałoby. W niedzielę, 8 października, w polskim 
kościele pod wezwaniem św. Stanisława w Rzymie odbyła się Msza św. 
w intencji zmarłego papieża. Celebrował ją kardynał Wyszyński, 
homilię wygłosił kardynał Wojtyła.

W sobotę, 14 października, kardynałowie koncelebrowali mszę św. 
o pomyślny wybór następcy św. Piotra. O godzinie 16:30 wypowie-
dziano formułę oznaczającą początek konklawe: extra omnes! Niedziela 
rozpoczęła się Mszą św., potem kardynałowie zgromadzeni w Kaplicy 
Sykstyńskiej, odśpiewali Veni	kreator	Spiritus i około 9:30 przystąpiono 
do pierwszego głosowania - jednak konieczne były kolejne. Te 
poniedziałkowe, 16 października, przebiegały szybciej. Popołudniowe 
ósme głosowanie wyłoniło papieża – kardynała Wojtyłę. Przyjmując 
urząd najwyższego arcypasterza Kościoła rzymskokatolickiego Karol 
Wojtyła powiedział do kardynała Villota „Jako	posłuszny	syn	Kościoła,	
jako	człowiek	żywej	wiary,	choć	świadom	swojej	niegodności,	z	szacunku	
dla	Was,	Umiłowani	Elektorowie,	wybór	przyjmuję.	A	wybieram	sobie	imię	
mojego	 Poprzednika,	 Jana	 Pawła,	 raz	 dlatego,	 że	 zachowuję	 głęboki	
szacunek	dla	Jana	XXIII	i	Pawła	VI,	raz	dlatego,	że	zostało	nie	wykonane	
dzieło	 mojego	 Poprzednika,	 który	 zostawił	 światu	 uśmiech	 i	 wielkie	
nadzieje.	To	dziedzictwo	nadziei	podejmuję	pod	nazwą	Jana	Pawła”. Biały 
dym nad Kaplicą Sykstyńską pojawił się o godzinie 18:18.

Z� ródło:: A. Bujak, M. Rożek „Karol	Wojtyła”, Wyd. Dolnośląskie

Papież Franciszek

Kim był Święty Ignacy Antiocheński?

Legenda głosi, że Ignacy był tym szczęśliwym dzieckiem, 
które kiedyś Chrystus postawił przed uczniami swoimi i rzekł: 
„Zaprawdę powiadam wam: Jeśli się nie odmienicie i nie 
staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Kto 
się więc uniży, jak to dziecko, ten jest największy w królestwie 
niebieskim. I kto by przyjął jedno takie dziecko w imię moje, Mnie 
przyjmuje” (Mt 18, 1-5).

Nie wiemy nic o latach dziecięcych i młodzieńczych 
Ignacego. Spotykamy go dopiero jako trzeciego z kolei biskupa 
Antiochii (po św. Piotrze Apostole i św. Ewodiuszu). W czasie 
prześladowania za cesarza Trajana Ignacy został uwięziony 
i skazany na śmierć.

Św. Ignacy, „Teoforos” (tzn. 
„niosący Boga”) - jak przedstawia się 
w pismach - zginął śmiercią męczeńską 
na arenie w Rzymie, prawdopodobnie 
w Koloseum. Dzieje jego bohaterskiej 
śmierci opisali między innymi: św. 
I reneusz,  Orygenes ,  Euzebiusz 
z Cezarei, św. Polikarp, św. Jan 
Chryzostom i św. Hieronim. Przyjmuje 
się, że jego śmierć miała miejsce ok. 
roku 107. Chrześcijanie zebrali ze czcią 
pozostałe na arenie kości Męczennika, 
a potem przewieźli je do Antiochii. Imię 
św.  Ignacego  wymien iane  j es t 
w Kanonie Rzymskim.

19.10.1984 został uprowadzony i zamordowany
ks. Jerzy Popiełuszko

Chrystus Frasobliwy
Przedstawienie ukazujące boleściwego, wyczerpanego Jezusa, siedzącego na kamieniu pojawiło 

się w sztuce europejskiej u schyłku XIV w. Było uzupełnieniem stacji Drogi Krzyżowej, który to 
sposób obrazowania Męki Chrystusa kształtował się w tym samym okresie. Scena nie ma 
bezpośredniego odniesienia w Ewangeliach. Wywodzi się ona z tekstów literackich i rozmyślań 
związanych z Męką Pańską i nawiązuje do Drogi Krzyżowej, bezpośrednio poprzedzającej 
ukrzyżowanie. Wiązano ją ze spotkaniem Jezusa z Maryją, podczas którego krzyż przejął na chwilę 
Szymon Cyrenejczyk, a Chrystus usiadł zafrasowany na kamieniu (nieraz był to pień, a nawet bęben). 
Jezus po raz pierwszy ukazał wtedy przed Matką swoje człowiecze cierpienie, znajdując się w stanie 
całkowitego wyczerpania fizycznego.W XVII wieku Chrystus Frasobliwy pojawił się "masowo" przy 
polskich drogach. Wtedy to w ramach działań określanych jako kontrreformacyjne Kościół 
postanowieniami synodów wymagał od proboszczów doprowadzenia do tego, aby w każdej wsi, 
a także na drogach, znajdowały się znaki krzyża świętego oraz figury wskazujące na pobożność 
mieszkańców. Z tego okresu pochodzą najstarsze zachowane kamienne kapliczki słupowe, na których 
szczycie lub w wieńczącej je latarni umieszczano kamienne rzeźby Chrystusa Frasobliwego.

Wizerunki Chrystusa...
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
na XXIX Niedzielę Zwykłą – 16.10.2022

Zbliża się miesiąc listopad, a z nim nasza szczególna pamięć 
modlitewna za zmarłych. Wypominki roczne, półroczne, 
jednorazowe i na Mszę św. Listopadową 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 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 
zapisać na przygotowanych kartkach, które są na stojaku przy wyjściu 
z kościoła.

Nie zapomnijmy o uporządkowaniu grobów na cmentarzu i o praw-
nym uregulowaniu spraw związanych z miejscem na cmentarzu oraz 
dokonaniu opłat za miejsce. 

W środę 19 października ks. bp Janusz Mastalski udzieli młodzieży 
naszej parafii sakramentu bierzmowania o godz. 18:00.

Spotkanie ministrantów w sobotę (22.10) o godz. 10:00 w salce na 
plebanii.

Spotkania Oazy Dzieci Bożych w każdą niedzielę po Mszy św. o godz. 
12:00 w salce na plebanii.

Spotkania Oazy młodzieżowej w piątki po Mszy św. o godz. 18:00.

Pełna treść ogłoszeń na stronie .www.parafiamichalowice.pl

Dar życia - największa łaska od Boga dla rodziny
„Trzeba zmienić stosunek do dziecka poczętego. Nawet jeśli 

pojawiło się ono nieoczekiwanie, nigdy nie jest intruzem ani 
agresorem. Jest ludzką osobą, zatem ma prawo do tego, aby rodzice nie 
skąpili mu daru z samych siebie, choćby wymagało to od nich 
szczególnego poświęcenia... każdy człowiek poczęty w łonie matki ma 
prawo do życia! Życie ludzkie jest święte. Nikt w żadnej sytuacji nie 
może rościć sobie prawa do bezpośredniego zniszczenia niewinnej 
istoty ludzkiej... Coraz trudniej jest dziś rodzicom nadążyć za dziećmi 
na różnych etapach ich życia. W społeczeństwie rozwiniętej 
technologii, środków masowego przekazu i globalizacji... rodzice 
przeżywają nieraz udrękę, stojąc wobec grożącym dzieciom 
niebezpieczeństwom. Nierzadko doznają bolesnych rozczarowań, 
obserwując niepowodzenia swych dzieci ulegających ułudzie 
narkotyków, powabom rozpasanego hedonizmu, pokusom przemocy, 
najprzeróżniejszym przejawom bezsensu i rozpaczy.”

Z naszej wspólnoty parafialnej do wieczności odszedł

śp. Janusz Dyląg

Wieczne odpoczywanie racz Mu dać Panie...

INTENCJE MSZALNE 
Poniedziałek – 17.10.2022 –  św. Ignacego   

               Antiocheńskiego, biskupa i męczennika 
 18:00 + Za śp. Irenę Jabłońską (greg. 17) 
Wtorek – 18.10.2022 – Święto św. Łukasza, Ewangelisty 
 18:00 + Za śp. Irenę Jabłońską (greg. 18) 
Środa – 19.10.2022 – Świętych męczenników Jana de  
  Brebeuf; Izaaka Jogue's, prezbiterów, oraz 
  Towarzyszy; św. Pawła od Krzyża, prezbitera 
 7:00 + Za śp. Irenę Jabłońską (greg. 19) 
 18:00 BIERZMOWANIE 

 20:00  

O powrót do zdrowia dla Elżbiety 
O błogosławieństwo Boże, zdrowie dla poczętego życia 
i szczęśliwe rozwiązanie 
+ Za śp. Annę, Mariana i Zdzisława Warszawskich  
+ Za śp. Tadeusza Ceglińskiego w 2. rocznicę śmierci 
+ Za śp. Antoniego Bartuś w 30. rocznicę śmierci i żony 
 Józefy 
+ Za śp. Halinę Krawczyk 
+ Za śp. Apolonię Sochę 
+ Za śp. Mariannę Herjan 
+ Za śp. Mariana Bednarczyka 
+ Za śp. Władysławę Bednarczyk 
+ Za śp. Jacka Dyląga 
+ Za śp. Edwarda Skarżyckiego 
+ Za śp. Wiesławę Sobolewską 
+ Za śp. Jadwigę Kopeć 

Czwartek – 20.10.2022 –  Uroczystość św. Jana Kantego,  
  prezbitera, głównego patrona   
  Archidiecezji Krakowskiej i miasta Krakowa 
 18:00 + Za śp. Irenę Jabłońską (greg. 20) 
Piątek – 21.10.2022  
 7:00 + Za śp. Irenę Jabłońską (greg. 21) 

 18:00 
Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże  
i potrzebne łaski dla Dawida z racji 40. urodzin 

Sobota – 22.10.2022 –  św. Jana Pawła II, papieża 
 7:00 + Za śp. Irenę Jabłońską (greg. 22) 

 18:00 
+ Za śp. Mieczysława i Krzysztofa Jasek, oraz zmarłych  
 z rodziny Jasków i Węgrzynków 

Niedziela – 23.10.2022 – św. Jana Kapistrana, prezbitera 
 7:00 + Za śp. Irenę Jabłońską (greg. 23) 

 9:00 
Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże, 
potrzebne łaski dla Elżbiety i Wojciecha Massalskich  
w 20. rocznicę ślubu 

 10:30 
O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla 
Marceliny, Liliany i Nikodema 
+ Za śp. Tadeusza Nogieć w 8. rocznicę śmierci 

 12:00 
+ Za śp. Helenę i Mieczysława Grochowskich, córkę
  Lucynę i Joannę Turkiewicz 

 18:00 + Za śp. Leokadię i Lecha Herjan 

 

Z nauczania wielkich ludzi Kościoła - św. Jan Paweł II Modlitwa św. Jana Pawła II

O	Serce	Niepokalanej!	Pomóż	przezwyciężyć	grozę	zła,	
które	tak	łatwo	zakorzenia	się	w	sercach	współczesnych	
ludzi	-	zła,	które	w	swych	niewymiernych	skutkach	ciąży	
już	nad	naszą	współczesnością	i	zdaje	się	zamykać	drogi	
ku	przyszłości!
Od	głodu	i	wojny,	wybaw	nas!
O d 	 w o j n y 	 a t om ow e j , 	 o d 	 n i e o b l i c z a l n e g o	
samozniszczenia,	od	wszelkiej	wojny,	wybaw	nas!

Od	grzechów	przeciw	życiu	człowieka	od	 jego	zarania,	
wybaw	nas!

Od	 nienawiści	 i	 podeptania	 godności	 dzieci	 Bożych,	
wybaw	nas!	

Od	 wszelkich	 rodzajów	 niesprawiedliwości	 w	 życiu	
społecznym,	państwowym	i	międzynarodowym,	wybaw	
nas!	

Od	deptania	Bożych	przykazań,	wybaw	nas!
Od	usiłowań		zdeptania	samej	prawdy	o	Bogu	w	sercach	
ludzkich,	wybaw	nas!

Od	 przytępienia	 wrażliwości	 sumienia	 na	 dobro	 i	 zło,	
wybaw	nas!	

Od	 grzechów	 przeciw	Duchowi	 Świętemu,	wybaw	 nas!	
Wybaw	nas!	

Przyjmij	 o	 Matko	 Chrystusa,	 to	 wołanie	 nabrzmiałe	
cierpieniem	wszystkich	ludzi!	Nabrzmiałe	cierpieniem	
całych	społeczeństw!

Pomóż	nam	mocą	Ducha	Świętego	przezwyciężyć	wszelki	
grzech	człowieka	i	„grzech	świata”,	grzech	w	każdej	jego	
postaci.	

Niech	 jeszcze	 raz	 objawi	 się	w	 dziejach	 świata	 potęga	
Odkupienia:	 potęga	 Miłości	 miłosiernej!	 Niech	
powstrzyma	zło,	przetworzy	sumienia!	Niech	w	Sercu	
Twym	Niepokalanym	odrodzi	się	dla	wszystkich	światło	
Nadziei!


