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Jakub zmarł w Egipcie w wieku 147 lat i pochowany został 
w jaskini Makpela.

I Czytanie (Jr 31, 7-9): Kim był patriarcha Jakub?

Biblia określa Jakuba jako człowieka spokojnego, a Ezawa - 
jako zręcznego myśl iwego.  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 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.

Podczas ostatniego spotkania Maryja poleciła Juanowi zebrać kwiaty kwitnące mimo 
mrozu na kamienistym szczycie wzgórza. Ułożyła je w jego płaszczu i poleciła zanieść 
hiszpańskiemu biskupowi jako znak, o który prosił. Kiedy z płaszcza posypały się kwiaty, 
ukazał się na nim obraz Maryi. Ten właśnie płaszcz, wiszący do dziś w sanktuarium 
wybudowanym w miejscu Objawień, jest słynnym wizerunkiem Matki Bożej 
z Guadalupe. Na materiale nie ma śladów pędzla, nie znać upływu czasu, kolory nie 
wypłowiały. Oczy Maryi posiadają nadzwyczajną głębię, a w źrenicy dostrzeżono niezwykle 
precyzyjny obraz dwunastu postaci.

Objawienia Maryi z Guadalupe „Depczącej Kamiennego Węża” przyczyniły się do 
chrystianizacji rdzennej ludności Meksyku. Aztekowie zaprzestali składania pogańskim 
bożkom krwawych ofiar z ludzi. Matka Boża z Guadalupe pozostaje dla ludzkości 
Obrończynią życia i Patronką życia poczętego. 

Kończył się rok 1531, kiedy cały Meksyk obiegła niespotykana nowina: w imperium 
Azteków, podbitym przez Hiszpanów, objawiła się Maryja! Ukazała się ubogiemu 
Indianinowi Juanowi Diego. Ubrana w różową tunikę i błękitny płaszcz, opasana czarną 
wstęgą symbolizującą Jej brzemienność zapewniła: Drogi synku, kocham cię. Jestem Maryja, 
zawsze Dziewica, Matka Prawdziwego Boga, który daje i zachowuje życie (…).

BIBLIA O FINANSACH

Szczęście opiera się na zdolności do osiągnięcia pożądanego 
poziomu życia. Wielu z nas zapewne chętnie podpisze się pod tym 
stwierdzeniem. A nawet jeśli teoretycznie uważamy inaczej, to i tak 
trudna rzeczywistość sprawia, że na pierwsze miejsce w naszym życiu 
wysuwają się działania związane z zarabianiem i wydawaniem 
pieniędzy. I to właśnie temu poświęcamy najwięcej czasu, sił 
i zdolności. Pojawia się pytanie, co o tej dziedzinie życia myśli Pan 
Bóg. Czy w Biblii znajdziemy wskazówki dotyczące tego, jak radzić 
sobie w dziedzinie finansów? Czy w swoim objawieniu Pan Bóg 
zapomniał o pieniądzach, bo to nie Jego sprawa? Czy Pan Bóg nie 
przewidział, z czym będziemy mieli największy problem? Dlaczego 
nauczyliśmy się traktować finanse jako dziedzinę życia, do której na 
ogół nie wpuszczamy Pana Boga? W Bibli i  jest  ponad 
2350 fragmentów dotyczących pieniędzy i używania rzeczy. Dla 
porównania, ok. 500 fragmentów mówi o wierze i podobna ilość 
o miłosierdziu. W cyklu ,,Biblia o finansach” będziemy przyglądać się 
temu, co objawienie mówi nam na temat zaciągania długów, 
poszukiwania porad finansowych, uczciwości, hojności w dzieleniu 
się z innymi, podejścia do pracy, inwestowania i wydawania pieniędzy. 
Szczęście bowiem, bardziej polega na stosowaniu w życiu biblijnych 
zasad, niż na osiągnięciu pożądanego poziomu życia.

KULT MARYJNY NA ŚWIECIE

„Chrystus	prawdziwie	zmartwychwstał	Alleluja!

								Wasi	duszpasterze:	

Jemu	chwała	i	panowanie	przez	wszystkie	wieki	Alleluja!”

Na	radosne	Święta	Zmartwychwstania	Chrystusa	życzymy	
wszystkim	Para�ianom	oraz	Ich	Rodzinom,	aby	ten	wyjątkowy	czas	
umacniał	wiarę	w	zwycięstwo	dobra	nad	złem	i	wlewał	w	serca	

nadzieję.	Cieszmy	się,	bo	nie	jesteśmy	już	pod	panowaniem	grzechu	
i	zła.	Zwyciężyła	Miłość,	Potężna	Miłość	Boga	do	każdego	z	nas.	

Niech	ta	radość	niedzielnego	poranka	nigdy	nie	zgaśnie!

ks.	Wiesław	Kiebuła,	ks.	Norbert	Sarota

Do	przemyślenia...	Opowieść	„Specjalny	anioł”

- Rzeczy nie zawsze są takie, na jakie wyglądają - odpowiedział starszy 
anioł. - Kiedy spędziliśmy noc w piwnicy rezydencji, zauważyłem, że w tej 
dziurze w ścianie było schowane złoto. Zakleiłem tę dziurę, by chciwy 
gospodarz nie mógł znaleźć złota. W noc, którą spędziliśmy w domu 
biednego farmera, Anioł S�mierci przyszedł po jego żonę. W zamian za nią 
dałem mu ich krowę. 

Następnej nocy aniołowie przybyli do biednego farmera. Ten oddał im 
własny pokój, gdzie mogli odpocząć. Nazajutrz aniołowie znaleźli farmera 
i jego żonę zapłakanych. Ich krowa, której mleko było dla nich jedynym 
dochodem, leżała martwa na polu. Młodszy anioł ze zdziwieniem 
i wyrzutem zapytał starszego towarzysza:

Rzeczy nie zawsze są takie, na jakie wyglądają.

- Rzeczy nie zawsze są takie, na jakie wyglądają.

Dwóch podróżujących aniołów poprosiło o gościnę pewną bogatą 
rodzinę. Dziwni goście z powodu egoizmu i chciwości gospodarzy dostali 
miejsce jedynie w małej, zimnej piwnicy. Po przygotowaniu sobie miejsca 
do spania na twardej podłodze, starszy anioł zobaczył dziurę w ścianie 
i naprawił ją. Kiedy młodszy zapytał go, dlaczego to zrobił, starszy 
odpowiedział:

- Jak mogłeś do tego dopuścić? Pierwsza rodzina była skąpa 
i  egoistyczna a  pomogłeś  im.  Druga rodzina miała niewiele 
i dzieliła się tym, co miała, a ty pozwoliłeś, żeby ich jedyna krowa padła.

Liczba trzy jest liczbą całości. Wszechświat 
składa się z nieba, ziemi i tego, co kryje się pod 
ziemią. Noe ma trzech synów, od których pochodzą 
wszyscy ludzie. Przybytek Arki Przymierza i 
świątynia miały trzy części: przedsionek, miejsce 
święte i wewnętrzne sanktuarium. Trzech było 
przybyszy, których Abraham gościł w Mamre, a 
przede wszystkim są trzy Osoby Boskie – Bóg 
Ojciec, Syn Boży i Duch S�więty.

Czwórka jest także liczbą całości. Ziemia ma 
cztery części i cztery strony. Cztery wiatry wieją na 
lądach i morzach. Cztery rzeki wypływają z ogrodu 
Eden, żeby nawadniać ziemię. Imię Boga, Jahwe, 
składa się w pisowni hebrajskiej z czterech liter 
(JHWH), a Jego tron otaczają cztery istoty żyjące. W 
Apokalipsie św. Jana czterech jeźdźców przynosi 
zagładę światu. W Księdze Zachariasza [6,1-8] 
opisane są cztery rydwany, oznaczające cztery 
wichry, „(…) które stawiły się przed Panem całej 
ziemi”.

Z� ródło: Ilustrowany	przewodnik	po	Biblii, 
red. naczelny J. Fronczak

LICZBY W BIBLII - część II

„Przekazanie znaku pokoju, które poprzedza 
komunię eucharystyczną, to gest szczególnie 
wymowny: wierni wykonują go, aby wyrazić 
aprobatę Ludu Bożego dla wszystkiego, co zostało 
dokonane w celebracj i  oraz  potwierdzić 
zobowiązanie do wzajemnej miłości, jakie 
podejmują, spożywając jeden Chleb, pomni na 
nakaz zawarty w słowach Chrystusa: Jeśli więc 
przyniesiesz swój dar przed ołtarz i tam wspomnisz, 
że Twój brat ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar 
swój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się 
z bratem swoim! Potem przyjdź i dar swój ofiaruj” 
(Jan Paweł II).

Od początku chrześcijaństwa przez długie wieki 
znakiem wspólnoty braterskiej był pocałunek 
(zwany „świętym pocałunkiem”). Obecnie po 
słowach Kapłana: „Przekażcie sobie znak pokoju”, 
wierni zwracają się do siebie nawzajem i wyrażają 
gotowość do pojednania w formie: podania ręki, 
życzliwego ukłonu lub objęcia. Kiedy przekazuje się 
znak pokoju można powiedzieć: Pokój Pański niech 
zawsze będzie z tobą lub Pokój z tobą. Na te słowa 
odpowiada się: Amen.

Znak pokoju

aby pełniej w niej uczestniczyć... (cz. 8)
Zrozumieć Mszę Świętą, 

(…)	Przy	najwyższej	godności,	jaką	Cię	Bóg	
zaszczycił,	 o	 Matko	 Zbawiciela	 naszego!	
zostałaś	 pokorną	 w	 Jego	 obliczu.	 Oto	 ja	
służebnica	Pańska!	rzekłaś	do	Anioła,	niech	mi	
się	stanie	według	słowa	Twego.	O!	Uprośże	mi	
tę	łaskę,	aby	mnie	Twój	przykład	nauczył	być	
pokornym	(…)	Uproś	mi,	o	Matko	litości!	abym	
mógł	 się	 stać	 sługą	 Boga,	 Jego	 wolę	 zawsze	
wiernie 	 wypełnić , 	 a 	 przez	 to	 stać	 s ię	
uczestnikiem	łaski	i	chwały	Jego.	Amen.

Bądź	 od	 nas	 pozdrowiona	 o	 Najświętsza	
M a r y j o 	 P a n n o ! 	 W 	 t y m 	 d n i u ,	
w	którym	Cię	niegdyś	pozdrowił	Anioł	z	nieba	
do	Ciebie	posłany.	(…)	Znalazłaś	łaskę	u	Boga	
nad	wszystkie	córki	ludzkie,	błogosławionaś	Ty	
między	 niewiastami.	 (…)	 Zostałaś	 obraną	 za	
Matkę	Temu,	który	jest	Synem	Najwyższego	od	
wieków	a	który	w	czasie	za	sprawą	Ducha	Św.	
jako	 człowiek	 począł	 się	w	 Twoim	 żywocie,	 i	
narodził	 się	 z	Ciebie.	 Szczególnie	w	 tym	dniu	
cieszymy	się	o	Najświętsza	Maryjo	o	Panno!	Z	
Twojej	godności	i	tej	tajemnicy	wcielenia	Syna	
Bożego,	na	której	się	zasadza	zbawienie	całego	
rodzaju	ludzkiego.	Dzięki	składamy	i	wielbimy	
Boga,	że	tak	wielkie	rzeczy	uczynił	Tobie	i	nam,	
przez	Pana	naszego	Jezusa	Chrystusa.	Amen.

Modlitwa	do	Najświętszej	Maryi	Panny,	
w	dzień	Jej	Zwiastowania	(z	1861	r.)

Świętami ruchomymi niezależnymi od daty 
Wielkanocy są: Święto Chrztu Pańskiego (niedziela po 
6 stycznia), Uroczystość Poświęcenia Własnego Kościoła 
(ostatnia niedziela października), Uroczystość Jezusa 
Chrystusa Króla Wszechświata (niedziela przypadająca 
między 20 a 26 listopada) oraz Uroczystość Świętej 
Rodziny (niedziela po 25 grudnia).

w kalendarzu liturgicznym Kościoła, cz. 1

W Kościele katolickim święta ruchome mogą być 
obchodzone w różnych dniach i miesiącach. Niektóre 
ważne dla katolików dni, święta lub uroczystości są 
uzależnione od daty Wielkanocy w danym roku. Należą do 
nich: Środa Popielcowa (pierwszy dzień Wielkiego Postu), 
Uroczystości Miłosierdzia Bożego, Wniebowstąpienia 
Pańskiego i Zesłania Ducha Świętego. Od daty Wielkanocy 
zależą też: Święto NMP Matki Kościoła, Uroczystość 
Trójcy Przenajświętszej, Uroczystość Ciała i Krwi Pańskiej 
(Boże Ciało), Uroczystość Najświętszego Serca Pana 
Jezusa oraz Wspomnienie Niepokalanego Serca NMP.

Święta ruchome 

Święty Hieronim - patron miłośników Pisma

Z niedzielnej liturgii Mszy Świętej

24	października	2021	r.	-	Światowy	Dzień	Misyjny	

Każdego roku Polska przekazuje kwotę ponad 1 mld, dolarów zebraną podczas 
Niedzieli Misyjnej, co daje nam 8 - miejsce w Europie pod względem �inansowego 
wspierania placówek misyjnych.

S�wiatowy Dzień Misyjny został ustanowiony 14 kwietnia 1926 r. przez papieża Piusa 
XI i obchodzony jest każdego roku, we wszystkich para�iach, w przedostatnią niedzielę 
października. Rozpoczyna ona 95 -Tydzień Misyjny, w tym rok - zatytułowany orędziem 
papieża Franciszka: „Nie możemy nie mówić tego, cośmy widzieli i słyszeli'' (Dz 4,20). 
Misje to różne 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 Hiszpani (20 tys), Francuzi (4 tys.) Niemcy (2,8tys.) 
Kanadyjczycy (2,6 tys.), Irlandczycy (2,3 tys.). Jedną z działalności misyjnych jest 
wolontariat misyjny młodzieży, poprzez różne formy pomocy. 

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.

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

28 października
Wspomnienie Świętych 
Apostołów Szymona 
i Judy Tadeusza

Z	ŻYCIA	NASZEJ	PARAFII...

17	 października, na Mszy św. o godz. 12:00 dziękowaliśmy 
Bogu za oddanie	do	użytku	nowoczesnego	obiektu	-	Park	&	
Ride. Powstały w bezpośrednim sąsiedztwie z naszą świątynią 
parking, w całości s�inansowany ze środków samorządowych to 
owoc dobrej współpracy władz samorządowych i naszej Para�ii. 
We Mszy św. uczestniczyli przedstawiciele władz Gminy, 
Starostwa Powiatowego i Urzędu Marszałkowskiego. 
Eucharystii przewodniczył ks.	 kanonik	 Leszek	 Mirek, 
Dyrektor Centrum Formacyjno–Szkoleniowego Księżówka 
w Zakopanem. Po Mszy św. ks. Kanonik dokonał uroczystego 
poświęcenia parkingu. 

W dniu 16	 października nasi 
para�ianie (52 osoby) pod opieką 
ks .  Proboszcza  uczestniczyl i 
w  wy j e ź d z i e 	 d o 	 K a lwa r i i	
Pacławskiej	słynącej z cudownego 
wizerunku Matki Bożej Słuchającej. 
Pielgrzymi powierzali swe intencje 
Matce Bożej, modlili się na grobie 
s ł u g i  B o ż e g o  W e n a n t e g o 
Katarzyńca oraz rozważali stacje 
Drogi Krzyżowej na Wzgórzu 
Golgoty. W drodze powrotnej 
odwiedzili Krasiczyn – rodzinną 
posiadłość Księcia Niezłomnego ks. 
kard. A. S. Sapiehy.



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
XXX Niedziela Zwykła – 24.10.2021

Nabożeństwa różańcowe w naszej parafii codziennie po wieczornej 
Mszy św.

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.

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. 

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.

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.

Okazja do spowiedzi św. przed Uroczystością Wszystkich Świętych 
w piątek (29.10) od godz.17:00 do 18:00.

Pełna treść ogłoszeń na stronie .www.parafiamichalowice.pl

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 wewnętrznego

Do użytku

Cudowne uratowanie wzroku

15 sierpnia 1950 roku Aleją NMP w Częstochowie, od dworca PKP 
w kierunku Jasnej Góry podążała boso matka trzymająca na ręku 
dwuletnią córeczkę. Dziewczynka była chora, a według lekarskiego 
orzeczenia miała w niedługim czasie utracić całkowicie wzrok. Dziecko 
podczas nieobecności matki urządziło sobie „kąpiel”, a będąc po 
szczepieniu ospy, przez zatarcie zaraziło oczy. 

Nie czekając na dalsze interwencje lekarzy, kobieta udała się do 
Częstochowy, wierząc w pomoc Matki Boskiej Jasnogórskiej. Podczas 
modlitwy przed Cudownym Obrazem, około godziny 16 matka 
zauważyła uspokojenie dziecka, które przestało cierpieć i zaczęło się 
wesoło bawić. 

Za radą ojca paulina, pątniczka udała się z dziewczynką do lekarza, 
którego zdziwiła zaistniała sytuacja. Oczy dziecka były uratowane. 

Z JASNOGÓRSKIEJ KSIĘGI CUDÓW I ŁASK...

Wieczne odpoczywanie racz Mu dać Panie...

Z naszej wspólnoty parafialnej odszedł

śp. Marek

„Wizyta”

Codziennie w południe pewien młody człowiek zjawiał się przy 
drzwiach kościoła i po kilku minutach odchodził. Proboszcz, trochę 
nieufny zapytał go kiedyś, po co tu przychodzi.

- To dzięki Komuś, Kto przychodzi odwiedzić mnie w południe.

     Bruno Ferrero

- Przychodzę pomodlić się - odpowiedział chłopak.

Pielęgniarka przerwała mu: Tu nikt nie przychodzi w południe...

- Pomodlić się... Jak możesz modlić się tak szybko?

W kilka dni później chłopak uległ wypadkowi i został przewieziony 
do szpitala z bardzo bolesnymi złamaniami. Po kilku dniach młodzi
i starzy spotykali się przy jego łóżku, a on miał uśmiech i słowo 
otuchy dla każdego. Przyszedł odwiedzić go również proboszcz.
- Powiedziano mi, że jesteś cały pokiereszowany, ale pomimo to 
wszystkim dodajesz otuchy. Jak to robisz?

- Och... codziennie zjawiam się w tym kościele w południe 
i mówię tylko: "Jezu, przyszedł Jim", potem odchodzę. To maleńka 
modlitwa, ale jestem pewien, że On słucha.

- O, tak! Przychodzi tu codziennie i stając w drzwiach mówi:
"Jim, to Ja, Jezus" - i odchodzi.

Zrozumieć Mszę Świętą, 
aby pełniej w niej uczestniczyć... (cz. 6)

LITURGIA EUCHARYSTYCZNA

„Pełne są niebiosa i ziemia…” - sprawy ziemskie i niebieskie łączą 
się i przenikają wzajemnie. Świętość Boga jest w nas, jesteśmy nią 
otuleni.  Hosanna na wysokości to powitanie Chrystusa wjeżdżającego 
do Jerozolimy.

Modlitwa Eucharystyczna - Prefacja rozpoczyna się od słów: 
„Pan z wami”. To już trzecie przypomnienie obecności Boga wśród nas. 
Bóg jest z nami niezależnie od tego, co myślimy.

„Dzięki składamy Panu Bogu naszemu…” – to modlitwa 
dziękczynna, odkrywanie dobra, które jest w nas i wokół nas. Forma 
„my” – wskazuje na to, że Eucharystia jest dziełem całego kościoła”.

„W górę serca, wznosimy je do Pana…” – to zaproszenie do 
wzniesienia się do góry, aby inaczej popatrzeć na swoje życie z Bożej 
perspektywy.

 W słowach „Święty, Święty, Święty…” - uwielbiamy Trójcę 
Świętą – Boga po trzykroć świętego. Już teraz uczestniczy w chwale 
nieba, włączamy się w modlitwę i liturgię trwającą wiecznie. 
Wyznajemy  świętość Boga. 

Zapraszamy

na	pierwsze	spotkanie	Kręgu	Biblijnego

 w sobotę 26.09.2020 roku na godz. 19.30. w salce 
na plebanii.

ks.	Norbert	Sarota

Wszystkich	Wiernych	naszej	Para�ii, 
którzy pragną lepiej rozumieć czytane Słowo Boże 

Z naszej wspólnoty parafialnej odeszła

śp. Stanisława 

Wieczne odpoczywanie racz Jej dać Panie...

Numer KRS: 0000406338

Zachęcamy do przekazania  na działalność1% podatku  
Stowarzyszenia Nadzieja Michałowic, które w 2021 roku pragnie 
nieść pomoc osobom zmagającym się z chorobą, biedą oraz 
samotnością.

Numer konta bankowego:
BSR KRAKÓW 57 8589 0006 0180 0550 5630 0001

Gdy urodził się Jezus Chrystus, w królestwie Judei panował Herod. 
Ten okrutny władca wydał rozkaz zamordowania wszystkich chłopców 
d o  d r u g i e g o  r o k u  ż y c i a  m i e s z k a j ą c y c h  w  B e t l e j e m 
i okolicach, gdy dowiedział się, że na świat przyszedł król żydowski. 
Tyle o Herodzie mówią ewangelie. Mimo przydomka Wielki, Herod jest 
postrzegany jako tyran, szaleniec i morderca. Urodził się około 
73 r. p.n.e. Był przebiegłym politykiem i popularnym królem. Zasłynął 
przede wszystkim jako znakomity budowniczy. Jego najwspanialszym 
dziełem była rozbudowa drugiej świątyni żydowskiej. Dzisiejsza Ściana 
Płaczu, jest ocalałą częścią świątyni zbudowanej przez Heroda, a nie 
Salomona. Twierdze, które wybudował, miały jemu oraz jego rodzinie 
zapewnić schronienie na wypadek wybuchu powstania. Pod koniec 
ż y c i a  H e r o d  z a p a d ł  n a  d z i w n ą ,  n i e u l e c z a l n ą  c h o r o b ę 
o strasznych objawach - dzisiejsi lekarze utożsamiają ją z rakiem jelit, 
połączonym z cukrzycą. Najczęściej za datę śmierci władcy przyjmuje 
się 4 r. p.n.e. W testamencie Herod podzielił swoje państwo między 
trzech synów: Archelausa, Heroda Antypasa i Filipa. Antypas kazał 
uwięzić, a potem ściąć Jana Chrzciciela oraz wydrwił Pana Jezusa, po 
tym jak został On odesłany przez Piłata do króla.

O okrutnym Herodzie

Zakon	Świętego	Benedykta - Ordo	Sancti	Benedicti,	OSB to 
najstarszy zakon katolicki, którego założycielem był św. Benedykt 
z Nursji. Zgromadzenie powstało o�icjalnie w 529 r., w opactwie na 
Monte	Cassino. Tu narodziła się reguła św. Benedykta, która do dziś 
stanowi fundament życia zakonu. Jej podstawą jest umiar – 
znalezienie złotego środka we wszystkim. Dewizą Benedyktynów 
jest hasło Ora	 et	 labora	 –	 módl	 się	 i	 pracuj. Reguła i tradycja 
benedyktyńska to również medytacja Pisma S� więtego oraz 
przyjmowanie gości, w których spotyka się Chrystusa.

Benedyktyni noszą czarny habit i z tego względu określano ich 
„mnichami czarnymi”. Słowo mnich (monos) oznacza kogoś, kto jest 
sam. Samotność ta ma stworzyć miejsce dla lepszego spotkania 
z Bogiem.

Benedyktyni dzięki swojej działalności przyczynili się do rozwoju 
ogrodnictwa, zielarstwa, piśmiennictwa, rzemiosła artystycznego, 
budownictwa sakralnego oraz szpitali.

Do Polski Benedyktyni przybyli na przełomie X i XI w. wraz ze św. 
Wojciechem, osiedlając się i zakładając pierwsze klasztory m.in. 
w S�więtym Krzyżu, Mogilnie, Tyńcu i Lubiniu. Obecnie największy 
klasztor benedyktyński znajduje się w Tyńcu.

ZAKONY MĘSKIE W POLSCE

Benedykt XVI

„Post pomaga nam uświadomić sobie, w jakiej sytuacji żyje wielu 
naszych braci. Dobrowolny post pomaga nam naśladować styl 
Dobrego Samarytanina, który pochyla się nad cierpiącym bratem 
i śpieszy mu z pomocą. Nasz wolny wybór, jakim jest rezygnacja 
z czegoś, aby pomóc innym, w konkretny sposób pokazuje, że bliźni 
przeżywający trudności nie jest nam obcy”.

Słowo na czas Wielkiego Postu...

Liczba 12 to nie tylko dwanaście pokoleń Izraela i dwunastu 
apostołów, ale także dwanaście miesięcy w roku i tyleż godzin 
w dniu: „Czyż	dzień	nie	liczy	dwunastu	godzin?” (J 11,9). Jak liczba 
7 stanowi sumę liczb 3 i 4, tak 12 jest iloczynem 3 i 4. Z�ydowski �ilozof 
Filon nazwał dwunastkę liczbą doskonałą.

Z� ródło: Ilustrowany	przewodnik	po	Biblii, red. naczelny J. Fronczak

Liczbą, która znalazła nadzwyczaj praktyczne zastosowanie jest 
10 (system dziesiętny wziął się zapewne z liczenia na palcach rąk), 
choć posiada ona również święte i symboliczne znaczenie w pismach 
apokaliptycznych. Jest sumą świętych liczb 3 i 7, a ponadto uosabia 
skończoną doskonałość, wyrażającą się poprzez Dziesięcioro 
Przykazań.

LICZBY W BIBLII

Ponieważ wszyscy kombinują, ty też możesz być nieuczciwy. Nikt 
nie policzy grzechów, dla których fundamentem jest nazywanie 
oszustwa, sprytem i zaradnością. Pismo Święte nie pozostawia nam 
złudzeń co do oceny wszelkiej nieuczciwości. „Wstrętne dla Pana 
dwojakie ciężarki i waga fałszywa niedobra” (Prz 20,23). I nieważna 
jest skala przestępstwa. Nawet najmniejsza nieuczciwość jest 
grzechem. „Kto w drobnej rzeczy jest nieuczciwy ten i w wielkiej 
nieuczciwy będzie” (Łk 16.10). Pozostaje tylko pytanie, dlaczego Pan 
Bóg tak brzydzi się tego rodzaju niewinną zaradnością. Okazuje się 
bowiem, że możemy każdego dnia modlić się słowami ,,Jezu ufam 
Tobie”, a nieuczciwość naszych czynów może wykrzykiwać Bogu coś 
zupełnie przeciwnego. Właśnie, że Ci nie ufam Jezu, bo nie jesteś 
w stanie lub nie chcesz zapewnić mi zaspokojenia moich potrzeb. 
Dlatego muszę radzić sobie sam czasem delikatnie oszukując. 
Nieuczciwością możemy także mówić Panu Bogu, że nie ma mocy ani 
ujawnić mojej nieuczciwości ani mnie skarcić. Dlatego Pan Bóg 
wymaga absolutnej uczciwości nawet w najmniejszych sprawach. 
Nawet jak wszyscy wokół kombinują.

Biblia o finansach - UCZCIWOŚĆ

Źródło: https://artursac.blokspot.com

W wielu zakątkach świata podczas Wielkiego Postu celebrowane 
są różne zwyczajowe obchody nawiązujące do ostatnich dni 
ziemskiego życia Jezusa. 

W miastach Brazylii wystawiane są Misteria Męki Pańskiej. Wiele 
osób przygotowuje się do odegrania ról nie tylko poprzez zapoznanie 
się ze scenariuszem i nauczeniem tekstu, ale i za pomocą postu, 
modlitwy i adoracji. 

Jednym z miejsc, gdzie Misterium Męki Pańskiej zmienia życie 
całego miasta jest Nova Jerusalem w stanie Pernambuco w Brazylii. 
To miasto-teatr, zbudowane z kamienia granitowego, jest trzykrotnie 
pomniejszoną repliką Jerozolimy z czasów Jezusa. W samym 
przedstawieniu uczestniczy ponad tysiąc osób. Główne role grane są 
przez czołowych brazylijskich aktorów. Jednak większość aktorów to 
mieszkańcy Nova Jerusalem, którzy od lat wcielają się w te same 
postacie. Całe miasto żyje przygotowaniami do Misterium Męki 
Pańskiej. W różnych jego częściach wybudowano specjalne budynki 
imitujące miejsca z Jerozolimy, w których rozgrywane są 
poszczególne sceny przedstawienia. Spektakl podzielony jest na 
dziewięć scen. W każdej z nich aktorzy używają innych strojów 
przygotowywanych przez mieszkańców. Co roku na czas Misterium 
do Nova Jerusalem zjeżdża około 70 tysięcy osób.

WIELKI POST W DALEKICH ZAKĄTKACH ŚWIATA

Przed rozpoczęciem publicznej działalności Chrystus pościł przez 
40 dni i zadał cios pokusie diabelskiej; była w Nim moc Ducha Św. 
(Mt 4,2; Łk 4,2).a początek ustanowienia w Kościele liturgii 
Wielkiego Postu.

POST W BIBLII

								

Z	okazji	29	rocznicy	Święceń	Kapłańskich	
życzymy

	Ks.	Kanonikowi	Wiesławowi	Kiebule
	zdrowia,	sił	oraz	radości	

	w	kolejnych	latach	pięknej	posługi	na	chwałę	Pana.

Z	okazji	29	rocznicy	Święceń	Kapłańskich	
życzymy

	Ks.	Kanonikowi	Wiesławowi	Kiebule
	zdrowia,	sił	oraz	radości	

	w	kolejnych	latach	pięknej	posługi	
na	chwałę	Pana

abc

Na wakacyjnych szlakach: Bazylika Mniejsza Nawiedzenia NMP w Bardzie

Z	okazji	Dnia	Św.	Floriana,
DZIĘKUJEMY	WSZYSTKIM	

STRAŻAKOM
za	ich	służbę	i	gotowość	do	

niesienia	pomocy	oraz	życzymy	
Bożego	błogosławieństwa	na	

każdy	dzień.

(Wadowice, 16 czerwca 1999)

„Kiedy patrzę wstecz, widzę, jak droga mojego życia poprzez 
środowisko tutejsze, poprzez para�ię, poprzez moją rodzinę, 
prowadzi  mnie do jednego miejsca ,  do chrzcielnicy 
w wadowickim kościele para�ialnym. Przy tej chrzcielnicy 
zostałem przyjęty do łaski Bożego synostwa i wiary Odkupiciela 

mojego, do wspólnoty Jego Kościoła 
w dniu 20 czerwca 1920 roku.” 
(Wadowice, 7 czerwca 1979)

Moje	miasto	Wadowice	–	wspomnienie	Jan	Pawła	II

„Po synowsku całuję próg domu 
rodzinnego, wyrażając wdzięczność 
Opatrzności Bożej za dar życia 
p r z e k a z a n y  m i  p r z e z  m o i c h 
Rodziców, za ciepło rodzinnego 
g n i a z d a ,  z a  m i ł o ś ć  m o i c h 
najbliższych, która dawała poczucie 
bezpieczeństwa i mocy, nawet 
wtedy, gdy przychodziło zetknąć się 
z doświadczeniem śmierci i trudami 
codziennego życia w nie-spokojnych 
czasach”. 

def

Biblia o finansach - CEL OSZCZĘDZANIA

Zgromadź wielką fortunę, a będziesz szczęśliwy. Kiedy będziesz 
bogaty, ludzie w końcu zaczną Cię szanować. Taki sposób 
pozyskania sobie szacunku innych, a nawet władzy nad bliźnim 
wydaje się w dzisiejszym świecie oczywisty. Kto ma kasę, ten rządzi 
i tyle. Innym niewłaściwym powodem oszczędzania jest sposób 
myślenia, którym kierował się zamożny człowiek, któremu dobrze 
obrodziło pole z przypowieści Pana Jezusa: I powiem sobie: masz 
wielkie zasoby dóbr na długie lata złożone; odpoczywaj, jedz pij i 
używaj. Lecz Bóg rzekł do niego: Głupcze jeszcze tej nocy zażądają 
twojej duszy od ciebie; komu więc przypadnie to coś przygotował? 
(Łk 12, 19-20). Czy istnieją więc jakieś dobre przesłanki 
oszczędzania. Na pewno trzeba powiedzieć o prozaicznych rzeczach 
przy oszczędzaniu krótkoterminowym, jak unikanie napięć, kiedy 
zepsuje się lub zużyje rzecz, z której na co dzień korzystamy. Przy 
oszczędzaniu długoterminowym wśród właściwych powodów 
oszczędzania należy wymienić głównie troskę  o zabezpieczenie 
bytu rodzinie. Pismo Święte zaleca jednak ostrożność przy 
przekazywaniu majątku dzieciom: Dziedzictwo w początku 
pospiesznie zgarnięte, na końcu jest bez błogosławieństwa 
(Prz 20, 21). 

CYTAT TYGODNIA:

św. Augustyn

„Bóg nie wymaga od człowieka rzeczy niemożliwych. 

Wymaga jednak czynić, co możesz. 

Wspiera, abyś mógł czynić, coś powinien 
 i nakazuje prosić o pomoc w czynieniu tego, 

czego sam nie potrafisz”. 

ZAKONY MĘSKIE W POLSCE

Historia  wynosi zaledwie 186 lat. Rzymski ksiądz Pallotynów
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 Societas Apostolatus Catholici - SAC; łac. ), 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.

Wieczne odpoczywanie racz Mu dać Panie...

Z naszej wspólnoty parafialnej odszedł

śp. Zygmunt Habryń

INTENCJE MSZALNE 

Poniedziałek – 25.10.2021  
 7:00 + Za śp. Zenobię Jaskółkę (greg. 25) 

18:00 
Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błogosła-
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 

 20:00 

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 
+ 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) 

 12:00 
Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę 
Matki Bożej i Anioła Stróża dla Igi w 1 rocznicę urodzin 

 18:00 
+ Za śp. Tadeusza Kmiecika w 10. rocznicę śmierci  
i Bogdana Kmiecika 

24 października 2021 r. - Światowy Dzień Misyjny 

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.


