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Słowa Ewangelii według świętego Mateusza (Mt 22, 34-40) 

Potem wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. A [był tam] pewien człowiek, imieniem Zacheusz, zwierzchnik celników i bardzo 
bogaty. Chciał on koniecznie zobaczyć Jezusa, kto to jest, ale nie mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. Pobiegł więc naprzód 
i wspiął się na sykomorę, aby móc Go ujrzeć, tamtędy bowiem miał przechodzić. Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł 
do niego: «Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu». Zeszedł więc z pośpiechem i przyjął Go 
rozradowany. A wszyscy, widząc to, szemrali: «Do grzesznika poszedł w gościnę». Lecz Zacheusz stanął i rzekł do Pana: «Panie, oto 
połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli kogo w czym skrzywdziłem, zwracam poczwórnie». Na to Jezus rzekł do niego: «Dziś 
zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama. Albowiem Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, 
co zginęło».

Różnie można przyprowadzać ludzi do Boga. Najskuteczniej chyba swoim życiem. Głęboka wiara nie pozostaje bez wpływu na to, jak 
człowiek się zachowuje, co i jak mówi, jak traktuje innych. Rzuca się też w oczy, czy ktoś jest wierzący, czy jest po prostu wyznawcą kultu. 
Staje Ci przed oczami ktoś taki? Nieważne, czy spotkałeś go osobiście, czy znasz go z książek, telewizji czy Internetu. Może widzisz, że dzieli 
Cię od niego przepaść. Jeżeli miałbyś wybrać jedną rzecz, w której chciałbyś być taki sam, to co by to było? Spróbuj. Może wtedy zwrócisz 
uwagę na jakiegoś „Zacheusza” , który dzięki Tobie zmieni swoje życie.

Obowiązki rodziców – Wychowanie dziecka
Rodzice są odpowiedzialni przed Bogiem za wychowanie swoich dzieci przez wprowadzenie ich w świat wartości moralnych 

i religijnych. Ani Kościół, ani szkoła, ani zakłady wychowawcze nie mogą zwolnić rodziców z tej odpowiedzialności. Ilekroć rodzice 
dostrzegą zamach na ich prawo do wychowania, tylekroć mają obowiązek podjęcia walki w jego obronie. 

Wychowanie łączy się ściśle z dawaniem dobrego przykładu. Dziecko przejmuje pewne postawy dorosłych przez naśladowanie. Wpływ 
rodziców jest tu bezspornie najsilniejszy. Stąd też każde zgorszenie dane dzieciom przez rodziców zasługuje na szczególnie surową karę
z ręki samego Boga. Jezus nie zawahał się powiedzieć: „Biada temu, przez którego przychodzą zgorszenia. Lepiej by mu było kamień 
młyński zawiesić na szyi i utopić go w głębi morza” (Mt 18, 6). Rodzicielstwo to nie partnerstwo. Bóg jest Ojcem, nie zawsze daje nam to o co 
prosimy bo wie, że to by nam nie posłużyło. Rodzice również winni nauczyć się odmawiać, ponieważ to także jest forma wychowywania. 
Gdy dziecko dorośnie nie dostanie od życia wszystkiego i popadnie w depresję, nie poradzi sobie – ponieważ wcześniej miało wszystko czego 
zapragnęło. Dziś zauważa się odwrotną i niepokojącą tendencję – to dzieci wychowują rodziców, nie rodzice dzieci.

Matka i ojciec mają nie tylko prawo, lecz i obowiązek upomnieć dziecko nawet wówczas, gdy ono jest już w pełni samodzielne 
i odpowiedzialne. Upomnienie nie zawsze jest skuteczne. Może się zdarzyć, że oddali ono dziecko od rodziców, a jednak mimo to musi być 
dane. Upomnienie takie winno być podyktowane miłością i wielką troską o wierność dziecka Bożemu prawu. Rodzice nie mogą nie 
reagować na wchodzenie dziecka w konflikt z przykazaniami Boga. Często ojciec lub matka są jedynymi ludźmi, którzy mogą zachować 
dziecko od fałszywego kroku lub wezwać je do powrotu z niewłaściwej drogi.

ks. Norbert Sarota

Dekalog - Przykazanie IV

                           Święty Ojciec Pio

Wśród świętych Kościoła jest wielu czcicieli różańca. 
Możemy uczyć się od nich zawierzenia Maryi i wręcz 
dziecięcej ufności w Jej matczyną opiekę. Święty Ojciec 
Pio szczególnie ukochał sobie modlitwę różańcową. 
Różaniec był wielkim pocieszeniem w jego życiu 
ofiarowywanym wciąż za innych. Mawiał: „Ledwie się 
obudzisz, nie pozostawiaj ani sekundy szatanowi, zaczynaj 
odmawiać Różaniec. Nawet wtedy, gdy pracujesz: myjesz 
naczynia czy cokolwiek innego robisz, módl się - bo wtedy

nie dajesz miejsca szatanowi, żeby pracował w twoich myślach. A poza tym 
kroczysz w wolności i zawsze jesteś spokojny. Z tą swoją bronią przeciwko 
atakom szatana nie rozstawaj się nigdy. Zawsze odmawiaj różaniec”.

Święty Ojciec Pio zasypiał z różańcem w dłoni. Ojciec Tarcisio da Cervinara 
tak wspominał świętego w swojej książce „Ukrzyżowany z Gargano”: 
„Dyżurując w pobliżu Ojca Pio, czuwałem nad nim jak matka nad dzieckiem. Na 
krótkie chwile zasypiał: po takich przepełnionych trudem dniach miał do tego 
pełne prawo. Wiele razy próbowałem wyjąć z ręki śpiącego różaniec i zastąpić 
go innym. A choć to brzmi nieprawdopodobnie, nigdy mi się to nie udało: nawet 
podczas snu ten święty człowiek nie przestawał ściskać w palcach, które przez to 
nabawiły się nawet odcisków, swojej „broni”, jak zwykle nazywał sznur 
różańcowych paciorków.” Sam o. Pio powiedział kiedyś „Kochajcie Maryję 
i starajcie się, by Ją kochano. Odmawiajcie zawsze Jej różaniec i czyńcie dobro. 
Dzięki tej modlitwie szatan spudłuje swe ataki i będzie pokonany, i to zawsze. 
Jest to modlitwa do Tej, która odnosi triumf nad wszystkim i nad wszystkimi”.
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Wielcy czciciele modlitwy różańcowej...O michałowickiej świątyni

Osoby podróżujące z Krakowa w kierunku Warszawy 
często zatrzymują wzrok na michałowickiej świątyni. 
I rzeczywiście już na pierwszy rzut oka robi ona wspaniałe 
wrażenie. Najważniejsze jednak jest to, że przepełniony 
harmonią i ładem bazylikowy styl, zachęca pewnym 
uporządkowaniem do skupienia i modlitwy, pozwalając 
wyczuwać tutaj pewien wymiar miejsca świętego.

Świątynia, której budowę rozpoczęto w 1958 roku, jest 
pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. 
W ołtarzu głównym widnieje rzeźba uwielbionego Chrystusa, 
a mozaiki widoczne w tle przedstawiają objawienia Syna 
Bożego po Zmartwychwstaniu. Patronka michałowickiej 
świątyni ma ołtarz po lewej stronie kościoła, gdzie spogląda 
na wiernych z obrazu, będącego wierną kopią wizerunku 
Jasnogórskiego. Wokół niego znowu widzimy mozaiki, które 
tym razem zabierają nasze serca na pielgrzymkowy szlak po 
całej ojczyźnie, ukazując najpiękniejsze miejsca kultu 
Maryjnego w naszym kraju. Po drugiej stronie kościoła jest 
ołtarz Świętego Brata Alberta, dobrego ojca biednych 
i opuszczonych. Ważnym miejscem w naszej świątyni jest też 
odnowiona niedawno kaplica Miłosierdzia Bożego. 
Przyzwyczajeni często do pełnej świątyni podczas 
niedzielnych nabożeństw, może to tutaj znajdziemy miejsce, 
które daje możliwość zawierzenia Bożemu Miłosierdziu 
swoich najtrudniejszych spraw.

27.10.1988 r. - Wspólna modlitwa w Asyżu zaproszonych 
przez Jana Pawła II przedstawicieli różnych religii



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

Jonasz
Pochodził najprawdopodobniej z północnej części Izraela, być 

może z Galilei. Z�ył w I połowie VIII w. przed Chr. Bóg posłał go, aby 
głosił wiarę narodu izraelskiego oraz nawracał na drogę skruchy 
i prawdy mieszkańców asyryjskiej stolicy - Niniwy. Obawiając się 
wypełniać polecenia Boga, Jonasz wsiadł na statek płynący 
w przeciwną stronę. Nagle na morzu zerwała się burza. Zgodnie
z ówczesnym zwyczajem marynarze rzucili losy, aby dowiedzieć 
się, co jest jej przyczyną. Los padł na Jonasza, który wyznał swój 
grzech i prosił, aby wrzucono go do morza. Tak też uczyniono. 
Proroka natychmiast połknęła wielka ryba, która po trzech dniach 
wyrzuciła go na brzeg. Gdy mężczyzna odzyskał przytomność, 
ujrzał Niniwę. Przez cały dzień chodził po mieście, nawołując ludzi 
do modlitwy i postu oraz przestrzegając ich, że w przeciwnym razie 
miasto zostanie zburzone. Mieszkańcy uwierzyli słowom proroka. 
Nawrócili się, czyniąc pokutę. Bóg przebaczył im winy, a Niniwa 
została ocalona. Bóg kolejny raz okazał swoje miłosierdzie i nie 
zniszczył miasta, ponieważ miłuje wszystkich ludzi i cieszy się, 
kiedy wracają na dobrą drogę, pragnie zbawienia dla wszystkich.

„Tobie	 żal	 krzewu,	 którego	 nie	 uprawiałeś	 i	 nie	wyhodowałeś,	
który	w	nocy	wyrósł	i	w	nocy	zginął.	A	czyż	Ja	nie	powinienem	mieć	
litości	nad	Niniwą,	wielkim	miastem,	gdzie	znajduje	się	więcej	niż	sto	
dwadzieścia	tysięcy	ludzi,	którzy	nie	odróżniają	swej	prawej	ręki	od	
lewej,	a	nadto	mnóstwo	zwierząt?”	(Jon 4,10-11)

Prorocy w Biblii...
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Nabożeństwo różańcowe w naszym kościele do soboty (31.10) po 
Mszy św. o godz. 18:00.  

W przyszłą niedzielę (01.11) UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH 
ŚWIĘTYCH. W naszym kościele Msze św. o godz. 7:00, 9:00, 
10:30 i 14:00. Nie będzie Mszy św. o godz. 12:00 i 18:00. Po Mszy 
św. o godz. 14:00 – procesja żałobna na cmentarz z modlitwą za 
zmarłych. Różaniec za zmarłych na cmentarzu o godz. 18:00.

Okazja do spowiedzi św. przed Uroczystością Wszystkich Świętych 
w środę (28.10) od godz. 19:00 do 20:00.

W poniedziałek (02.11) WSPOMNIENIE WSZYSTKICH 
WIERNYCH ZMARŁYCH (DZIEŃ ZADUSZNY). Msze św. 
w tym dniu o godz. 7:00, 9:00 i 18:00. Po Mszy św. o godz. 18:00 
różaniec za zmarłych z wypominek jednorazowych.

Wypominki roczne, półroczne, jednorazowe i na Msze św. 
Listopadową za zmarłych można  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 w dniach 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 o zapisywanie na 
przygotowanych kartkach, które są na stojaku przy wyjściu 
kościoła.W Uroczystość Wszystkich Świętych, przedstawiciele 
Rady Parafialnej będą kwestować na cmentarzu zbierając ofiary na 
utrzymanie cmentarza.

Spotkanie uczniów kl. VII w ramach przygotowania do sakramentu 
bierzmowania będzie: grupa dziewcząt w piątek (30.10) o godz. 
17:00, grupa chłopców w sobotę (31.10) o godz. 17:00 w kościele.

Pełna treść ogłoszeń na stronie .www.parafiamichalowice.pl

INTENCJE MSZALNE 
 

Poniedziałek – 26.10.2020 – bł. Celiny Borzęckiej, zakonnicy 
 18:00 + Za śp. Marię Miskę (greg. 2) 
Wtorek – 27.10.2020  
 18:00 + Za śp. Marię Miskę (greg. 3) 
Środa – 28.10.2020 –  Święto Świętych Apostołów Szymona  
  i Judy 
 18:00 + Za śp. Mieczysława Stopińskiego i Józefa Nowaka 

 20:00 

O zbawienie wieczne dla Dawcy i potrzebne łaski dla 
rodziców 
+ Za śp. Alicję Gumulę o łaskę wiecznego zbawienia 
+ Za śp. Anastazję Sieńko 
+ Za śp. Bogumiłę Pirek 
+ Za śp. Helenę i Michała Miś o radość życia wiecznego 
+ Za śp. Jadwigę w 20. rocznicę śmierci i Stefana 
 Tochowicz 
+ Za śp. Jana Dudka oraz Zofię i Henryka Wróbel  
+ Za śp. Kazimierza Sumera 
+ Za śp. Marię Miskę (greg. 4) 
+ Za śp. Roberta Stopińskiego 
+ Za śp. Tadeusza Sochę 
+ Za śp. Teofilę Dyląg, Tadeusza, Ryszarda, Małgorzatę 
 i Lesława 
+ Za śp. Wiesławę Ziętarę 

Czwartek – 29.10.2020  
 18:00 + Za śp. Marię Miskę (greg. 5) 
Piątek – 30.10.2020  
 7:00 + Za śp. Marię Miskę (greg. 6) 
 18:00 + Za śp. Juliannę i Piotra Szydło, Mikołaja syna 
Sobota – 31.10.2020  
 7:00 + Za śp. Marię Miskę (greg. 7) 
 18:00 + Za śp. Mariana Świerka 
Niedziela – 01.11.2020 – Uroczystość Wszystkich Świętych 
 7:00 + Za śp. Marię Miskę (greg. 8) 
 9:00 + Za śp. Mariana i Sewerynę Nogieć, Salomeę Nogieć 

 10:30 
+ Za śp. Teklę Sobotę w 21. rocznicę śmierci  
 i Stanisława Sobotę w 32. rocznicę śmierci 
+ Za śp. Urszulę Trojańską i zmarłych z rodziny 

 14:00 + Za śp. Tadeusza Sochę 
 18:00 Na cmentarzu - różaniec za zmarłych 

 

Z naszej wspólnoty parafialnej odszedł

śp. Tadeusz Cegliński

Wieczne odpoczywanie racz Mu dać Panie...

Z naszej wspólnoty parafialnej odeszła

śp. Barbara Sumera

Wieczne odpoczywanie racz Jej dać Panie...

Zrozumieć Mszę Świętą, 
aby pełniej w niej uczestniczyć...

Ewangelia –  jest centrum głoszenia Słowa. Ewangeliarz jest 
wnoszony w procesji, kładziony na ołtarzu i okadzany. Kapłan 
przed Ewangelią modli się „Wszechmogący	Boże	oczyść	serce	i	wargi	
moje,	abym		godnie	głosił	Twoją	Świętą	Ewangelię”.

Gesty przy czytaniu Ewangelii: a) czynimy 3 krzyżyki: na czole – 
bo chcemy zrozumieć Słowo; na ustach, bo chcemy głosić Je innym; 
na sercu – bo chcemy przyjąć Słowo i wypełniać Je swoim życiem. 
Po przeczytaniu kapłan całuje Ewangelię i wypowiada słowa: 
„Niech	Słowa	Ewangelii	zgładzą	nasze	grzechy”.

Homilia	– to słowo na temat wygłoszonej Ewangelii.
Wyznanie	 Wiary (po homilii) – po wysłuchaniu Słowa 

wyznajemy naszą wiarę. Wierzymy w to, co Bóg o sobie 
i o mnie powiedział, chcemy to przyjąć i wypełnić.

Dzisiejsza - ostatnia niedziela października - w kalendarzu 
liturgicznym obchodzona jest jako Rocznica Poświęcenia 
Kościoła Własnego, czyli oddania świątyni na wyłączną 
własność Panu Bogu. Dzisiaj dziękujemy za nasz parafialny 
wieczernik, w którym gromadzimy się na modlitwie, na liturgii, 
w którym sprawujemy Najświętszą Ofiarę i inne sakramenty. 
Tutaj umacniamy naszą wspólnotę z Panem Bogiem i braćmi. 
Ale z tym dzisiejszym dziękczynieniem wiąże się też 
zobowiązanie, abyśmy jako wspólnota odpowiednio dbali o to 
miejsce szczególnej obecności Pana Boga.


