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XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA

20 października 2019

Ewangelia według Świętego Łukasza (Łk 18, 1-8)
Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść o tym, że zawsze powinni się modlić i nie ustawać: «W pewnym mieście 
żył sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi. W tym samym mieście żyła wdowa, która przychodziła do niego 
z prośbą: „Obroń mnie przed moim przeciwnikiem!” Przez pewien czas nie chciał; lecz potem rzekł do siebie: „Chociaż 
Boga się nie boję ani z ludźmi się nie liczę, to jednak, ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, żeby nie 
nachodziła mnie bez końca i nie zadręczała mnie”».
I Pan dodał: «Słuchajcie, co mówi ten niesprawiedliwy sędzia. A Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy 
dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie? Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę. Czy jednak 
Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?»

Do różnych miejsc i różnych ludzi idziemy, kiedy mamy jakiś problem. Czasem szukamy sposobu na odreagowanie, czasem biegniemy 
ze łzami do przyjaciela, czasem opowiadamy o swojej krzywdzie wszystkim znajomym. Tak desperacko szukamy ukojenia, współczucia, 
pomocy… „A Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego”? Wdowa poszła prosić o pomoc 
tam, gdzie wiedziała, że ją znajdzie. Nie żaliła się na ulicach i placach, nie rozpamiętywała. Wiemy, że Bóg nas obroni. Wiemy, że kocha bez 
granic. Po co szukamy ukojenia tam, gdzie wcale go nie znajdujemy?

20 października – wspomnienie  
św. Jana Kantego – głównego patrona 

Archidiecezji Krakowskiej i miasta 
Krakowa. 

Św. Jan Kanty – (Jan Wyciąga) 
urodził się w 1390 r. w Kętach 
w zamożnej i pobożnej rodzi-
nie mieszczańskiej. Studiował 
filozofię i teologię w Akade-
mii Krakowskiej, a następnie 
50 lat był profesorem tej uczel-
ni, znanym z głębokiej wiedzy, 
działalności naukowej i wy-
dawniczej oraz świętości życia 
i uczynków miłosierdzia. Co-

dziennie, po ukończonych zajęciach udawał się do kościo-
ła, gdzie długo się modlił i adorował Najświętszy Sakrament.  
Żył bardzo skromnie, zajmując w gmachu Akademii małą celę. 
Często pościł. Pomagał biednej młodzieży uczącej się i studiują-
cej. Opiekował się sierotami, wdowami, chorymi. Wszystko co 
miał, rozdawał ubogim. Zmarł 24 grudnia 1473 r. Pochowany 
został w kościele akademickim św. Anny. Świętym ogłosił go 
Papież Klemens XIII w 1767 r. Patronuje uczącej i studiującej 
młodzieży, profesorom, katolickim szkołom, Archidiecezji Kra-
kowskiej i Krakowowi oraz „Caritasu”. Wspomnienie liturgicz-
ne przypada 20 października.

Sanktuarium  
Matki Bożej Szkaplerznej 

w Czernej
W Czernej pod Krzeszowicami 
znajduje się barokowy kościół pw. 
św. Eliasza oraz klasztor Karmelitów 
Bosych. Przy kościele klasztornym 
powstałym w latach 1631-1640 r. 
jest kaplica, poświęcona pamięci bł. 
ojca Rafała (Józefa Kalinowskiego), 

członka Rady Narodowej w powstaniu styczniowym w 1863, 
później zesłańca syberyjskiego, w końcu karmelity bosego 
w Czernej, beatyfikowanego w 1983 przez Jana Pawła II.
Pielgrzymi tłumnie odwiedzają Czerną 16 lipca, w święto 
Matki Bożej Szkaplerznej. Pragną pomodlić się przed 
Jej słynącym łaskami wizerunkiem. XVII-wieczny obraz 
namalowany na miedzianej blasze znajduje się w jednym 
z bocznych ołtarzy.
Po zniesieniu klauzury i udostępnieniu kościoła wiernym 
do Madonny z Czernej często przychodziły pielgrzymki, 
a wierni pozostawiali liczne wota. W 1969 r. karmelici 
uzyskali od Prymasa Polski, kard. Stefana Wyszyńskiego 
prawo odprawiania codziennych Mszy św. wotywnych. 
W 1974 r. ofiarowano Jej drogocenną szatę, a 17 lipca 1988 r. 
odbyła się podniosła ceremonia udekorowania cudownego 
obrazu koronami papieskimi.

Liturgiczne wspomnienie Jana Pawła II

22 października 1978 roku na Placu Świętego Piotra 
odbyła się uroczysta inauguracja pontyfikatu Jan Paweł II, 
a następnego dnia pierwsza audiencja dla 4000 Polaków 
zgromadzonych w auli Pawła VI. Mszę św. inaugurującą 
pontyfikat transmitowano przez radio i telewizję na 
wszystkie kontynenty. Dla Polaków, w kraju rządzonym 

przez komunistów, była to pierwsza transmisja Mszy św. 
od czasów przedwojennych. 12 listopada Jan Paweł II 
uroczyście objął katedrę Rzymu – Bazylikę św. Jana na 
Lateranie, stając się w ten sposób Biskupem Rzymu.
Na datę liturgicznego wspomnienia bł. Jana Pawła II 
wybrano dzień 22 października, przypadający w rocznicę 
uroczystej inauguracji pontyfikatu papieża-Polaka. 

Źródło: https://brewiarz.pl/czytelnia



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 – 21.10.2019

18:00 +  Kazimierę Baran
Wtorek – 22.10.2019

18:00 + Mariana Szwaję
Środa – 23.10.2019

18:00 O wyjście z nałogu alkoholizmu dla Tomasza

20:00

O zdrowie i potrzebne łaski dla Haliny
O powrót do zdrowia dla Stanisławy
Dziękczynna w 18 rocznicę urodzin Filipa z prośbą o zdrowie, 
szczęście i błogosławieństwo Boże w dorosłym życiu
+  Mieczysława Stopińskiego i Józefa Nowak
+  Jerzego Szypuła w 1 rocznicę śmierci o łaskę życia 

wiecznego
+  Andrzeja Kuklę 
+  Jana Nogieć
+  Bronisława Gola
+  Kazimierza Kwiecień
+  Jana Bajorskiego
+  Zuzannę Nogieć

Czwartek – 24.10.2019
18:00 +  Kacpra Orlickiego

Piątek – 25.10.2019 
7:00 +  Józefa, Anielę, Salomeę Pietrzak, Zofię Kawalec

18:00 +  Jerzego Moryś
Sobota – 26.10.2019

7:00
Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dary Ducha 
Świętego, zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Karoliny 
z okazji 18. urodzin

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

29. Niedziela Zwykła – 27.10.2019
7:00 +  Juliana Baran w 13. rocznicę śmierci
9:00 +  Stanisławę i Tadeusza Hejmo i zmarłych z rodziny

10:30
Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże i potrzebne 
łaski dla Sylwestra i Katarzyny Sobczyk w 10. rocznicę ślubu 
i dla całej rodziny

12:00

W podziękowaniu za przeżyte 80 lat z prośbą o zdrowie dla 
Józefa oraz o błogosławieństwo Boże dla Jego żony i dzieci 
z rodzinami
+  Tadeusza Nogieć w 4. rocznicę śmierci

18:00 +  Jana Nogieć
Z naszej wspólnoty parafialnej odszedł:

śp. Marian Adam Nogieć
Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie…

dO użytku  
WEWNętrzNEgO

Pełna treść ogłoszeń na stronie www.parafiamichalowice.pl

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
NA XXIX NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ – 20.10.2019

•  Spotkanie Rady Duszpasterskiej i Rady Ekonomicznej 
dziś (w niedzielę 20.10) po Mszy św. o godz. 18:00 w salce 
na plebanii.

•  We wtorek (22.10) Szkoła Podstawowa w Michałowicach 
będzie przeżywać dzień swojego patrona św. Jana 
Pawła II. O godz. 8:30 Msza św. w naszym kościele 
w intencji uczniów, nauczycieli i pracowników Szkoły 
Podstawowej za wstawiennictwem św. Jana Pawła II.

•  Zapraszamy chłopców od IV klasy Szkoły Podstawowej 
do Liturgicznej Służby Ołtarza. Zapisy kandydatów na 
ministrantów po każdej Mszy św. w zakrystii.

•  Spotkanie kandydatów do bierzmowania z kl. VIII 
będzie w sobotę (26.10) o godz. 16:45 w salce na plebanii.

•  Spotkanie uczniów kl. VII – grupa chłopców – w ramach 
przygotowania do sakramentu bierzmowania będzie 
w piątek (25.10) o godz. 16:45 w salce na plebanii.

•  Zbliża się miesiąc listopad a z nim nasza szczególna 
pamięć modlitewna za zmarłych. 

•  Wypominki roczne, półroczne, jednorazowe i na Msze 
św. Listopadową za zmarłych można już składać po każ-
dej Mszy św. w kancelarii lub zakrystii. Wypominki rocz-
ne i półroczne będą odczytywane w każdą niedzielę przed 
Mszą św. o godz. 7:00; 9:00; 10:30 i 18:00. Wypominki jed-
norazowe 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 
o zapisywanie na przygotowanych kartkach, które są na 
stojaku przy wyjściu kościoła.

Kobiety w Biblii… 
Święta Marta (Marta z Betanii)

Rodzina Marty, Marii i Łazarza była szanowana w Betanii, 
rodzeństwo należało do przyjaciół Jezusa. W Ewangelii św. 
Łukasza jest opisana wizyta Jezusa w ich domu. Marta jako 
dobra gospodyni troszczyła się o przygotowanie jedzenia 
i pracowicie krzątała się po domu. Zniecierpliwiona zwróciła się 
do Jezusa, aby skarcił siedzącą u jego stóp Marię. Tymczasem 
Jezus odpowiedział Marcie zupełnie nie po jej myśli. Musiała 
wiele sobie przemyśleć, żeby zrozumieć odpowiedź Jezusa. 
Jako Jego uczennica i oddana przyjaciółka nie mogła chować 
w sercu goryczy i niechęci do siostry. W Ewangelii św. Jana 
Marta stała przy grobie Łazarza, wierzyła w zmartwychwstanie 
Pana, wyznała wiarę w Jezusa jako Mesjasza i Syna Bożego. 
Tradycja mówi, że po śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa 
Marta wraz z rodzeństwem popłynęła na południe Francji. 
Zamieszkała w rejonie Aix, założyła żeński klasztor i tam 
żyła i głosiła ewangelię. Łazarz został pierwszym biskupem 
Marsylii. Marta zmarła niedługo po swej siostrze i została 
pochowana w Tarascon nad Rodanem.

Rozpoczynamy Tydzień Misyjny pod hasłem: 

„Ochrzczeni i posłani”
Niegdyś chrzest wiązał się z nawróceniem serca, zmianą 
sposobu myślenia i życia, odwróceniem się od zła. Dziś, kiedy 
jesteśmy chrzczeni jako małe dzieci, mamy zaproszenie do 
odkrywania skarbu, jakim jest chrzest, jakim jest wiara. „Cały 
Kościół jest misyjny”, to znaczy my- świeccy i duchowni 
różnych stanów i zawodów- jesteśmy powołani do relacji 
z Bogiem i troski o bliźniego. Jesteśmy posłani, by w naszych 
środowiskach i okolicznościach żyć po chrześcijańsku i wiarę 
przekazywać innym.


