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Słowa Ewangelii według świętego Łukasza (Łk 18,9-14)
Jezus powiedział do niektórych, co ufali sobie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili, tę przypowieść: «Dwóch ludzi przyszło
do świątyni, żeby się modlić, jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak się w duszy modlił: „Boże, dziękuję Ci,
że nie jestem jak inni ludzie, zdziercy, oszuści, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. Poszczę dwa razy w tygodniu, daję
dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam”. Natomiast celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił
się w piersi i mówił: „Boże, miej litość dla mnie, grzesznika”. Powiadam wam: Ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie
tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony».
Pycha ma wiele twarzy. Jedną z nich jest ocenianie siebie lepiej niż innych. Wcale nie tak łatwo zauważyć, że mnie to też dotyczy.
Popatrzyłeś kiedyś na kogoś z wyższością, bo jest mniej wykształcony, nie tak zaradny, gorzej ubrany, jest innej narodowości, ma inne
poglądy, wyznaje inną religię?
„Idź przez życie z podniesionym czołem, a nie z zadartym nosem.” [Magdalena Samozwaniec]

Prawdziwe szczęście
W swoim kazaniu na Górze Jezus wypowiada dwa
bardzo ważne słowa, które najpełniej wyrażają Jego
odniesienie do ludzi. Zwraca się najpierw do swoich
uczniów z tym pięknym określeniem: błogosławieni
jesteście. Jest to chyba najwspanialsze słowo, jakie
człowiek może usłyszeć od Boga. Biblia Poznańska używa
chyba bliższego nam słowa: szczęśliwi. Szczęśliwi są ci,
którzy mają błogosławieństwo od Boga. Dla Żydów
znakiem Bożego błogosławieństwa było życie szczęśliwe,
ob itujące w bogactwa, zdrowie, radość. Tymczasem
Jezus mówi, że szczęśliwi to ludzie ubodzy, głodni,
płaczący, prześladowani… Natomiast z najbardziej
surowym słowem, jakie mogło wyjść z ust Boga zwraca się
do ludzi bogatych, sytych, wesołych, chwalonych. Do
takich szczęśliwców mówi: biada wam. Warto to sobie
uzmysłowić w perspektywie zbliżającej się Uroczystości
Wszystkich Świętych, kiedy to zabrzmią na nowo
Jezusowe Błogosławieństwa.
Okazuje się, że inaczej wygląda szczęście w oczach
ludzi, a inaczej widzi je Chrystus. Dla Niego szczęśliwymi
są ci, którzy na coś jeszcze w życiu czekają, czegoś się
spodziewają, coś jeszcze mogą zdobyć i osiągnąć.
Szczęśliwi u Jezusa to ci, którzy żyją nadzieją. Dlatego na
kartach Ewangelii widzimy Chrystusa przygarniającego

Błogosławieni jesteście, którzy teraz łakniecie,
bo będziecie nasyceni.
Biada wam bogacze, bo macie swoją radość.
Łk 6, 21.24
do siebie dzieci i nakazującego nam, byśmy się stali jak
one, bo właśnie dziecko ma przed sobą przyszłość
i związaną z nią nadzieję. Człowiek tak długo jest młody,
jak długo ma jeszcze nadzieję, nawet gdyby był bardzo już
posunięty w latach. Zaś starcem może być nawet
kilkunastoletni młodzieniec, który jednak niczego już się
nie spodziewa, w którym zgasła ostatnia iskra nadziei.
Tak więc u Chrystusa szczęśliwi to tacy ludzie, którzy
mają przed sobą przyszłość, nawet gdyby dzisiaj mieli
bardzo niewiele. Swoje biada natomiast kieruje Chrystus
do tych, którzy już ich zdaniem mają wszystko: zdrowie,
pieniądze, radość, ludzki poklask i uznanie. Tacy ludzie
niczego nie potrzebują, oni już na nic nie czekają. Chcieliby
tylko, żeby ta obecna, dla nich szczęśliwa chwila, trwała
wiecznie. Ponieważ wszystko mają, nie potrzebują też ani
ludzi, ani Boga. Może mają bardzo wiele, ale nie trzeba im
tego zazdrościć. Im przecież brak tego co najważniejsze spojrzenia w przyszłość. Nie mając nadziei, nie mają też
prawdziwego szczęścia.

CIEBIE BOGA WYSŁAWIAMY - TE DEUM LAUDAMUS
Te Deum laudamus - dziękczynny hymn katolicki, przypisywany ś w.
Ambroż emu napisany prawdopodobnie z okazji chrztu Augustyna, któ rego
udzielił mu w 387 roku Ambroż y. Niektó rzy badacze uważ ają, ż e pieś ń ta
powstała z połączenia dwó ch (lub więcej) wcześ niejszych hymnó w: jednego
do Boga Ojca oraz drugiego do Boga Syna.
Hymn ten stanowi zarys wyznania wiary, rozpoczynając od wezwania
Boga. Wychwala on wszystkich tych, któ rzy wielbią i czczą Boga, począwszy
od hierarchicznie uporządkowanych istot niebieskich, poprzez chrześ cijan
będących już w niebie, aż po Koś ció ł rozproszony po całym ś wiecie.
Następnie wspomina narodzenie, męczeń stwo i zmartwychwstanie
Chrystusa. Ponawia modlitwę, zaró wno całego Koś cioła, jak i każ dego
wiernego z osobna, prosi o przebaczenie grzechó w, obronę przed pokusami
i wyraż a nadzieję na zjednoczenie się z Chrystusem.
Hymn pozostaje w ciągłym uż yciu przez Koś ció ł katolicki, znajduje się
w liturgii godzin i jest odś piewywany przy szczegó lnych waż nych
wydarzeniach koś cielnych.
Zró dła: dziedzictwo.ekai.pl
gloria.tv

Ks. Norbert Sarota

„Maryja wzięta do nieba poprzez wielorakie swoje
wstawiennictwo ustawicznie zjednuje nam dary zbawienia
wiecznego. Dzięki swej macierzyńskiej miłości opiekuje się nami,
póki nie zostaniemy doprowadzeni do szczęśliwej ojczyzny”
ś w. Jan Paweł II.
Ta , d o k t ó r e j z w ra c a my s i ę u f n i e
z błaganiem o matczyną opiekę nigdy nie
odmawia nam pomocy, szczegó lnie w chwili
naszej ś mierci. Sama w objawieniach
wielokrotnie przypominała ludziom, aby ci
oddawali się w jej opiekę. W Fatimie
namawiała do odmawiania Ró ż ań ca jako
gwarancji bezpiecznego przejś cia do nieba. W XIV wieku
natomiast Matka Boż a objawiła papież owi Janowi XXII, ż e
każ dego noszącego szkaplerz karmelitań ski wyciągnie z czyś ćca
w pierwszą sobotę po jego ś mierci.

„Czym jest śmierć? Jest drogą bez powrotu.
Podróżą w jednym tylko kierunku – do Boga.”
ks. J. Twardowski: Elementarz

INTENCJE MSZALNE
Poniedziałek – 28.10.2019 – Święto Świętych Apostołów
Szymona i Judy Tadeusza
18:00 + Za śp. Tadeusza Sochę
Wtorek – 29.10.2019
18:00 + Za zmarłych rodziców Helenę i Michała Miś
Środa – 30.10.2019
+ Za śp. Antoniego Bartusia w 27. rocznicę śmierci i żonę
18:00
Józefę
Dziękczynna w 35. rocznicę ślubu Ireny i Jerzego Nogciów
z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże, łaski i opiekę
Matki Bożej
O potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej dla Haliny
+ Za śp. Andrzeja Kuklę
20:00 + Za śp. Bronisława Golę
+ Za śp. Jana Bajorskiego
+ Za śp. Jana Nogcia
+ Za śp. Mariana Nogcia
+ Za śp. Zoﬁę Kawalec
+ Za śp. Zuzannę Nogieć
Czwartek – 31.10.2019
18:00 Dziękczynna w 65. rocznicę ślubu Emilii i Stefana Socha
Piątek – 01.11.2019 – Uroczystość Wszystkich Świętych
7:00 + Za śp. Jadwigę i Stefana Tochowicz
+ Za śp. Alfredę i Czesława Kwiatkowskich oraz zmarłych
9:00
z rodziny Kwiatkowskich, Koźmińskich i Nicków
10:30 + Za śp. Urszulę Trojańską i zmarłych z rodziny
14:00 + Za śp. Tadeusza Sochę w 3. rocznicę śmierci
Sobota – 02.11.2019 – Wspomnienie Wszystkich Wiernych
Zmarłych (Dzień Zaduszny)
7:00 + Za śp. Sewerynę i Mariana Nogciów oraz Salomeę
+ Za śp. Eleonorę i Władysława Gaworucha oraz Mariana
9:00
Bednarczyka
18:00 + Za śp. Helenę i Wacława Ciaranek oraz Zenona Zębalę
31. Niedziela Zwykła – 03.11.2019
+ Za śp. Reginę w 9. rocznicę śmierci i Franciszka
7:00
Kowalczyka w 20. rocznicę śmierci
9:00 + Za śp. Karola o spokój duszy
+ Za śp. Teklę Sobotę w 20. rocznicę śmierci i Jana
10:30
Gumuli
12:00 + Za śp. Eleonorę i Wincentego Król
18:00 + Za śp. Władysława i Irenę Dyląg

Ze statystyk michałowickiej paraﬁi - cz. 4
Liczba pogrzebów w latach 1949-2018
W ciągu 70 pierwszych lat istnienia paraﬁi w Michałowicach,
w Księdze Pogrzebów zapisano 1647 pogrzebów zmarłych. Od
20.03.1949 do 06.06.1976, gdy proboszczem był ks. Marian Pałęga
odbyło się 499 pogrzebów. Podczas gospodarzenia paraﬁą przez ks.
Alojzego Strączka odbyło się 128 pogrzebów (od 07.07.1976 do
23.06.1982). W czasie pełnienia funkcji proboszcza przez ks.
Kazimierza Tulika pochowano 337 zmarłych (od 02.07.1982 do
16.09.1994). Gdy proboszczem był ks. Władysław Dyrcz odbyło się 617
pogrzebów (od 13.10.1994 do 13.06.2016). Po objęciu funkcji
proboszcza przez ks. Wiesława Kiebułę do końca 2018 roku pochowano
96 zmarłych. Sumaryczną w ciągu pierwszych 70 lat istnienia paraﬁi
liczbę pogrzebów zmarłych w poszczególnych przedziałach wiekowych
przedstawiono na wykresie:
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Przedział wiekowy

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XXX Niedziela zwykła – 27.10.2019
Dzisiejsza niedziela obchodzona jest jako Rocznica Poświęcenia
Własnego kościoła paraﬁalnego.
W piątek (01.11) UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH.
Pamiętajmy, że w tym dniu mamy obowiązek uczestniczenia we
Mszy św. W naszym kościele Msze św. o godz. 7:00, 9:00, 10:30
i 14:00. 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.
Z racji uroczystości nie obowiązuje w tym dniu wstrzemięźliwość od
pokarmów mięsnych. 1 listopada to także Pierwszy Piątek
Miesiąca. Okazja do spowiedzi w środę (30.10) od godz. 17:00 do
18:00 i od godz. 19:00 do 20:00.
W sobotę (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.
Odwiedziny chorych z sakramentami św. w sobotę (2.11) po Mszy
św. o godz. 9:00.
Nabożeństwo Pierwszych Sobót Miesiąca i zmianka tajemnic
różańcowych o godz. 17:00.
Wierni, którzy nawiedzą kościół 1 i 2 listopada mogą dostąpić
odpustu zupełnego, który może być tylko oﬁarowany za
zmarłych jeden raz w ciągu dnia. W czasie nawiedzenia kościoła
należy odmówić Ojcze nasz i Wierzę 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.
W UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH, przedstawiciele Rady Paraﬁalnej będą kwestować na cmentarzu
zbierając oﬁary na poprawienie i umocnienie ogrodzenia.
Poświęcenie książeczek do modlitwy dla dzieci z kl. III,
przygotowujących się do I Komunii św. będzie w przyszłą niedzielę
(3.11) na Mszy św. o godz. 12:00. Po Mszy św. spotkanie z rodzicami
w kościele.
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
Kancelaria czynna we wtorki i piątki po wieczornej Mszy św. za wyjątkiem świąt i 1. Piątku miesiąca.

Do użytku
wewnętrznego

