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28 października
Wspomnienie Świętych
Apostołów Szymona
i Judy Tadeusza

Z niedzielnej liturgii Mszy Świętej
I Czytanie (Jr 31, 7-9): Kim był patriarcha Jakub?

II Czytanie (Hbr 5, 1-6): Kim był Melchizedek?

Jakub nazywany też Izraelem, co po hebrajsku znaczy
„Walczący z Bogiem” był patriarchą, czyli praojcem biblijnym,
którego dzieje przedstawia Księga Rodzaju. Od niego pochodzą
poszczególne rody Izraela. Należał (wraz z Abrahamem
i Izaakiem) do podstaw systemu patriarchalnego, w którym rządzą
mężczyźni.
Biblia określa Jakuba jako człowieka spokojnego, a Ezawa jako zręcznego myśliwego. Pierworodny Ezaw był
faworyzowany przez ojca, a Jakub – przez matkę. Spokojny,
mieszkający w namiocie i ukochany przez matkę Jakub zwykł
wszystkie swoje trudne sprawy załatwiać na drodze negocjacji.
Jakub nigdy nie walczył z ludźmi, nie prowadził żadnej wojny ani
zbrojnej wyprawy.
Jedyną walką, jaką stoczył, było nocne zmaganie się z Bożym
aniołem (a może nawet z samym Bogiem?). Miał to być anioł,
który według komentarzy żydowskich nakłaniał go do tego, by nie
walczył z Ezawem, swoim bratem. Dlatego musiał stoczyć walkę
„duchową” nie tylko z Bogiem, ale i z człowiekiem, czyli samym
sobą. A walcząc z Bogiem zyskał od Niego nowe imię Izrael.
Jakub zmarł w Egipcie w wieku 147 lat i pochowany został
w jaskini Makpela.

Postać Melchizedeka pojawia się w Biblii po raz pierwszy w Księdze
Rodzaju (Rdz 14, 17-21), gdzie opisany jest jako kapłan Boga Najwyższego
i król Szalemu. Potem wspomina go Księga Psalmów (Ps 110, 4): Tyś
Kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka. W Nowym Testamencie to samo
sformułowanie przytoczone zostało w Liście do Hebrajczyków. Pismo
Święte nie podaje rodowodu Melchizedeka, a jego postać owiana jest
tajemnicą.
Choć niewiele o nim wiadomo, autor Listu do Hebrajczyków pisze: imię
jego najpierw oznacza króla sprawiedliwości, a następnie także króla
Szalemu, to jest Króla Pokoju (…). Bez ojca, bez matki, bez rodowodu, nie
ma ani początku dni, ani też końca życia, upodobniony zaś do Syna Bożego,
pozostaje kapłanem na zawsze (Hbr 7, 2-4). Teolog powie, że autor Listu
widzi w Melchizedeku preﬁgurację (zapowiedź) Chrystusa wiecznego
Kapłana. To, w jaki sposób jest przedstawiony, nabiera znaczenia dopiero
w świetle Ewangelii. Melchizedek zajmował wyższe stanowisko niż
Abraham, bo to Abraham oﬁarował kapłanowi dziesięcinę i otrzymał od
niego błogosławieństwo. Analogicznie Chrystus znajduje się wyżej niż
kapłani, którzy pełnili posługę w świątyni jerozolimskiej. Oni składali
oﬁary, on w oﬁerze złożył samego siebie. Wśród Ojców Kościoła popularna
była także interpretacja, zgodnie z którą chleb i wino przyniesione przez
Melchizedeka są zapowiedzą eucharystycznej Oﬁary Chrystusa.

Z ŻYCIA NASZEJ PARAFII...
W dniu 16 października nasi
para ianie (52 osoby) pod opieką
ks . P ro b o s z c z a u c z e s t n i c z yl i
w wyjeździe do Kalwarii
Pacławskiej słynącej z cudownego
wizerunku Matki Boż ej Słuchającej.
Pielgrzymi powierzali swe intencje
Matce Boż ej, modlili się na grobie
s ł u g i B o ż e g o W e n a n t e g o
Katarzyń ca oraz rozważ ali stacje
Drogi Krzyż owej na Wzgó rzu
Golgoty. W drodze powrotnej
odwiedzili Krasiczyn – rodzinną
posiadłoś ć Księcia Niezłomnego ks.
kard. A. S. Sapiehy.

17 października, na Mszy ś w. o godz. 12:00 dziękowaliś my
Bogu za oddanie do użytku nowoczesnego obiektu - Park &
Ride. Powstały w bezpoś rednim sąsiedztwie z naszą ś wiątynią
parking, w całoś ci s inansowany ze ś rodkó w samorządowych to
owoc dobrej wspó łpracy władz samorządowych i naszej Para ii.
We Mszy ś w. uczestniczyli przedstawiciele władz Gminy,
Starostwa Powiatowego i Urzędu Marszałkowskiego.
Eucharystii przewodniczył ks. kanonik Leszek Mirek,
Dyrektor Centrum Formacyjno–Szkoleniowego Księżówka
w Zakopanem. Po Mszy ś w. ks. Kanonik dokonał uroczystego
poświęcenia parkingu.

ZAKONY MĘSKIE W POLSCE

24 października 2021 r. - Światowy Dzień Misyjny

Historia Pallotynów wynosi zaledwie 186 lat. Rzymski ksiądz
św. Wincenty Pallotti (1795-1850) był zwyczajnym, pełnym
gorliwości apostolskiej kapłanem i mistykiem zatopionym w Bogu.
Pragnął nieść wszechstronną pomoc Kościołowi w ożywianiu wiary.
Wiedział, że samo duchowieństwo nie podoła, dlatego nawoływał do
apostolstwa katolickiego powszechnego, czyli zjednoczenia sił
duchownych i świeckich w ewangelizacji świata. Jego dążenie do
rozpalania wiary i miłości Bożej wśród wszystkich ludzi przybrało
konkretną formę w powołaniu w 1835 r. wspólnoty dzisiejszych
Pallotynów (właściwa nazwa: Stowarzyszenie Apostolstwa
Katolickiego; łac. Societas Apostolatus Catholici - SAC), a główne
jego myśli zostały oﬁcjalnie potwierdzone przez Sobór
Watykański II.
Pallotyni noszą czarną sutannę z pelerynką, przepasaną czarnym
pasem. Mottem zakonu są słowa św. Pawła „Miłość Chrystusa
przynagla nas”, a patronką Maryja, Królowa Apostołów. Obecnie
Pallotyni (ponad 2300 członków) są rozsiani po całym świecie jako
duszpasterze i aktywni misjonarze. W Polsce prowadzą 35 paraﬁi,
w tym 5 sanktuariów oraz dwa wydawnictwa: Apostolicum
i Pallottinum.
INTENCJE MSZALNE

Światowy Dzień Misyjny został ustanowiony 14 kwietnia 1926 r.
przez papieża Piusa XI i obchodzony jest każdego roku, we wszystkich
paraﬁach, w przedostatnią niedzielę października. Rozpoczyna ona
95. Tydzień Misyjny, w tym roku zatytułowany orędziem papieża
Franciszka: „Nie możemy nie mówić tego, cośmy widzieli i słyszeli”
(Dz 4, 20). Misje to różnego rodzaju przedsięwzięcia, w których wysłani
przez Kościół głosiciele Ewangelii, podejmują wysiłek ewangelizacji
wśród potrzebujących.
Obecnie na misjach w 99 krajach, na 5 kontynentach, służy 1883
polskich misjonarzy oraz 49 świeckich, co daje nam 6. miejsce
w świecie pod względem osób pracujących na misjach. Wyprzedzają nas
Hiszpanie (20 tys.), Francuzi (4 tys.), Niemcy (2,8 tys.), Kanadyjczycy
(2,6 tys.), Irlandczycy (2,3 tys.). Jedną z działalności misyjnych jest
wolontariat misyjny młodzieży, poprzez różne formy pomocy.
Każdego roku Polska przekazuje kwotę ponad 1 mld dolarów zebraną
podczas Niedzieli Misyjnej, co daje nam 8. miejsce w Europie pod
względem ﬁnansowego wspierania placówek misyjnych.

Poniedziałek – 25.10.2021
7:00 + Za śp. Zenobię Jaskółkę (greg. 25)
Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błogosła18:00
wieństwo Boże dla Wiktorii w 18 rocznicę urodzin
Wtorek – 26.10.2021 – Bł. Celiny Borzęckiej, zakonnicy
18:00 + Za śp. Zenobię Jaskółkę (greg. 26)
Środa – 27.10.2021
18:00 + Za śp. Stefana Pateckiego
O błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski i opiekę Matki
Bożej dla uczestników pielgrzymki do Kalwarii Pacławskiej
i ich rodzin
+ Za śp. Zenobię Jaskółkę (greg. 27)
+ Za śp. Annę, Mariana i Zdzisława Warszawskich,
Stanisławę Machnik
+ Za śp. Teoﬁlę Dyląg, Tadeusza Dyląga, Ryszarda,
Małgorzatę i Lesława Dylągów
+ Za śp. Mieczysława i Roberta Stopińskich
+ Za śp. Jadwigę Trzaskę
20:00
+ Za śp. Helenę Miś w rocznicę śmierci o radość życia
wiecznego
+ Za śp. Bogdana Morysia
+ Za śp. Stefana Sochę
+ Za śp. Tadeusza Ceglińskiego w 1 rocznicę śmierci
+ Za śp. Zoﬁę i Zenona Obrusików
+ Za śp. Adama Nogcia
+ Za śp. Danutę Sochę
+ Za śp. Zbigniewa Kowackiego
+ Za śp. Józefa Jaskółkę
Czwartek – 28.10.2021 – Święto Świętych Apostołów Szymona
i Judy Tadeusza
7:00 + Za śp. Zenobię Jaskółkę (greg. 28)
18:00 + Za śp. Tadeusza Sochę
Piątek – 29.10.2021
7:00 + Za śp. Jadwigę Trzaskę
18:00 + Za śp. Zenobię Jaskółkę (greg. 29)
Sobota – 30.10.2021
7:00 + Za śp. Zenobię Jaskółkę (greg. 30)
18:00 + Za śp. Marię i Joachima Zasadów
Niedziela – 31.10.2021 – Uroczystość Rocznicy poświęcenia
kościoła własnego
7:00 + Za śp. Jadwigę i Stefana Tochowiczów
9:00 Dziękczynna od rodziny Laskiewiczów za otrzymane łaski
10:30 + Za śp. Jadwigę Trzaskę (greg. 1)
Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę
12:00
Matki Bożej i Anioła Stróża dla Igi w 1 rocznicę urodzin
+ Za śp. Tadeusza Kmiecika w 10. rocznicę śmierci
18:00
i Bogdana Kmiecika

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XXX Niedziela Zwykła – 24.10.2021
Nabożeństwa różańcowe w naszej paraﬁi codziennie po wieczornej
Mszy św.
W poniedziałek (1.11) 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. Zapraszamy Orkiestrę
na Mszę św. i procesję. Różaniec za zmarłych na cmentarzu
o godz. 18:00.
Okazja do spowiedzi św. przed Uroczystością Wszystkich Świętych
w piątek (29.10) od godz.17:00 do 18:00.
We wtorek (2.11) 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.
Wierni, którzy nawiedzą kościół 1 i 2 listopada, mogą dostąpić odpustu
zupełnego, który może być oﬁarowany tylko za zmarłych. Według
obowiązujących przepisów można uzyskać ten odpust tylko jeden raz
w ciągu dnia. W czasie nawiedzenia kościoła należy odmówić Ojcze
nasz i Wierzę w Boga oraz trzeba wypełnić inne warunki, jak
spowiedź sakramentalna, Komunia św. i modlitwa według intencji
Ojca św. Wierni, którzy pobożnie nawiedzą cmentarz i przynajmniej
w myśli pomodlą się za zmarłych, zyskują odpust, który może być
oﬁarowany za dusze w czyśćcu cierpiące. Odpust ten w dniach od
1 do 8 listopada jest zupełny, a w inne dni roku - cząstkowy.
Z radością informuję, że są pierwsi chętni do tworzenia drugiej męskiej
Róży Różańcowej, której patronować będzie ojciec Maksymilian
Kolbe. Zapraszamy wszystkich, bo naprawdę opłaca się dać tak
piękne świadectwo wiary i umiłowania Matki Bożej.
Spotkania Róż Różańcowych: 02.11 (wtorek) po wieczornej Mszy św.
– Róże kobiet z Zerwanej i Wilczkowic, 03.11 (środa) – Trzy Róże
kobiet z Michałowic; 05.11 listopada (piątek) – Róża męska.
Z racji dni misyjnych Paraﬁalne Stowarzyszenie Nadzieja Michałowic
we współpracy ze Szkołą Podstawową w Michałowicach ogłasza
zbiórkę starych telefonów komórkowych (każdego typu).
Uzyskany dochód będzie wykorzystany do budowy studni
w Tanzanii. Udział w akcji nic nas nie kosztuje, ale może uratować
niejedno życie na afrykańskim kontynencie. Aparaty można składać
od poniedziałku 25.10 do piątku 31.10 na portierni w Szkole
Podstawowej oraz w najbliższą niedzielę 31.10 w przedsionku
kościoła po każdej Mszy św.
Pełna treść ogłoszeń na stronie www.paraﬁamichalowice.pl.
Z naszej wspólnoty paraﬁalnej odszedł

śp. Zygmunt Habryń
Wieczne odpoczywanie racz Mu dać Panie...

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
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