Ostatnie słowo Boga
w sprawie ludzkiego losu
to nie śmierć, lecz życie;
nie rozpacz, lecz nadzieja.
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2 listopada - Dzień Zaduszny
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza (Mt 5, 1-12a)
Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi
słowami: «Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni, którzy płaczą, albowiem oni
będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości,
albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni
Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy
cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam
urągają i prześladują was, i gdy mówią kłamliwie wszystko złe na was z mego powodu. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza
nagroda w niebie».
Błogosławieni – szczęśliwi. Przepis na szczęście według Chrystusa nie ma w sobie ani ułamka obietnicy na życie doczesne. Nie ma mowy
o tym, że wierząc, będziesz podziwiany, lubiany, okrzyknięty dobrym i szlachetnym człowiekiem. Jest jedna obietnica, i to ona zawiera
w sobie całe szczęście: Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie. Stąd ma wynikać nasza radość, nasze szczęście –
z zapatrzenia się w obiecane nam niebo.

Dekalog - Przykazanie IV

Obowiązki rodziców – modlitwa, dobroć i miłość

8

Rodzice z racji swojej miłości do dzieci są obowiązani modlić się za nie możliwie często. Z reguły przyjmuje ten obowiązek strona
o głębszym zaangażowaniu religijnym. W Polsce jest to matka. Modlitwa matki może zdziałać cuda. Jeżeli za człowieka modli się ojciec
lub matka, to on nie zginie. Może dużo błądzić różnymi drogami, często pełnymi niebezpieczeństw, ale modlitwa rodziców go ocali.
Niejednokrotnie cała miłość rodziców zawarta jest w usilnej modlitwie za dziecko, doskonaląc więź krwi przez więź ducha, w której
obecny jest sam Bóg.
Jeżeli dziecko ma dobrych rodziców, to i ono – gdy dorośnie – chce być dobrym ojcem i matką. Jest mu łatwiej realizować ten ideał.
I ono chce stworzyć podobny dom, który nie składa się tylko z pięknych mebli i kolorowego telewizora. Dom to otwarte, kochające, dobre
serce. Dom to mądry wymiar sprawiedliwości; to czasami trudne, ale budujące upomnienie; to ciągle otwarte serce matki, serce ojca.
Dziecko, które w takim domu rośnie, potraﬁ otworzyć swoje serce. Ileż to dramatu, ile trudu przeżywają dzieci z domu dziecka, kiedy
zakładają swoje rodziny. Jakże często mówią: Ja tego nie umiem. Jak pragną na godzinę wejść do domu, gdzie jest dobra matka i dobry
ojciec, by odetchnąć tą atmosferą. U nas tego nigdy nie było. Ja tego nie znam. Jeżeli mamy odkryć mądrość czwartego przykazania, to
musimy zobaczyć je nie tylko od strony dzieci, ale i od strony rodziców. Dzieci się dopiero uczą, rodzice już dysponują doświadczeniem.
Łatwiej im odkryć mądrość, jaką Bóg ukrył w tym krótkim zdaniu: „Czcij ojca twego i matkę twoją”.
ks. Norbert Sarota

DEKRET PENITENCJARII APOSTOLSKIEJ

Dzień zmarłych w dalekich zakątkach świata

Penitencjaria Apostolska, na mocy specjalnego polecenia
Jego Świątobliwości Papieża Franciszka, ustanawia i określa,
że w tym roku, aby uniknąć zgromadzeń:
a. Odpust zupełny dla osób nawiedzających cmentarz
i modlących się za zmarłych przez poszczególne osiem dni,
zwykle ustanowiony jedynie na dni od 1 do 8 listopada, dla
pożytku wiernych może być przeniesiony na inne osiem dni
listopada. Dni te, dowolnie wybrane przez poszczególnych
wiernych, mogą być od siebie oddzielone.
b. Odpust zupełny związany z dniem 2 listopada,
ustanowiony na Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych
dla tych, którzy pobożnie nawiedzają i odmawiają tam „Ojcze
nasz” i „Wierzę w Boga”, może być przeniesiony na dowolny
dzień listopada, wybrany przez poszczególnych wiernych.
Osoby starsze i wszyscy, którzy z poważnych powodów
nie mogą opuścić domu, będą mogli uzyskać odpust zupełny,
jeśli tylko łącząc się duchowo z tymi wiernymi, którzy
pobożnie nawiedzają miejsca święte, odmówią pobożnie
modlitwy za zmarłych przed obrazem Pana Jezusa lub
Najświętszej Maryi Panny (na przykład: Różaniec, Koronkę
do Bożego Miłosierdzia i inne), albo jeśli podejmą
medytacyjną lekturę jednego z fragmentów Ewangelii lub też
jeśli wypełnią uczynki miłosierdzia poprzez oﬁarowanie Bogu
cierpień i niedogodności swego życia.

W Meksyku świętowanie zaczyna się 31 października. Jest to pierwsza
część Dia de los Muertos, która poświęcona jest zmarłym dzieciom zwanym
aniołkami. Na grobach dzieci kładzie się zabawki. Natomiast 1 i 2 listopada
wspomina się dorosłych. Dia de los Muertos jest radosną uroczystością.
W poprzedzający święto czas, domy są sprzątane specjalnie na okazję przyjścia
zmarłych. W sklepach można kupić specjalne słodycze i ﬁgurki w kształcie
szkieletów i trupich czaszek. Budowane są ołtarzyki, na których prócz zdjęć
zmarłej osoby, umieszcza się jej ulubione dania czy trunki. Popularnym
zwyczajem jest też biesiadowanie na grobach zmarłych, często przez całą noc.
W Ekwadorze rodziny zasiadają
do wspólnego biesiadowania
i wspominają bliskich. Spożywany
jest chleb guagua i pita jest colada
morada (napój z jeżyn i ﬁoletowej
kukurydzy). Ekwadorscy Indianie
odwiedzają groby zmarłych.
Przynoszą im ulubione potrawy. Jest
to związane z wierzeniami, iż
dopiero gdy zmarli się najedzą, sami
będą mogli ucztować. Innym
zwyczajem jest gra w kości na
g r o b a c h . To s w o i s t y s p o s ó b
rozmowy ze zmarłymi.

Św. Karol Boromeusz

Modlitwa do Anioła czasu
Kochany aniele, wiele czy
niewiele czasu jest przede mną,
pomóż mi w powodzi
znikających godzin perłę
znaleźć cenną.
Wciąż jej poszukuję, szarpię się, nurkuję w życiowych odmętach.
Może już ją miałam, może nie poznałam, może... nie pamiętam.
Bez niej czas jak woda, jak świtu uroda odpływa,
a piasku w klepsydrze z każdą chwilą szybciej ubywa.
Proszę, weź w rękę duszy mej muszelkę i pomódl się ze mną
o perłę, perełkę choćby najskromniejszą, najmniejszą.
Oddam za nią piasku ostatnie ziarenko, klepsydrę i morze
i jak pies szczęśliwa u stóp Pana mego położę.
(Ewa Stadtmüller)
INTENCJE MSZALNE
Poniedziałek – 02.11.2020 – Wspomnienie wszystkich
wiernych zmarłych
07:00 + Za śp. Marię Miskę (greg. 9)
+ Za śp. Jana Górkę w 12. rocznicę śmierci, Wandę,
09:00
Władysława i Tadeusza Góra
+ Za śp. Andrzeja Kuklę, matkę Irenę i siostrę
18:00
Małgorzatę
Wtorek – 03.11.2020
18:00 + Za śp. Marię Miskę (greg. 10)
Środa – 04.11.2020 – św. Karola Boromeusza, biskupa
18:00 + Za śp. Stanisławę Machnik
+ Za śp. Alicję Gumulę o łaskę wiecznego zbawienia
+ Za śp. Anastazję Sieńko
+ Za śp. Barbarę i Kazimierza Sumera
+ Za śp. Bogumiłę Pirek
+ Za śp. Halinę Cerek
+ Za śp. Leokadię w 7. rocznicę śmierci i Władysława
Glaz, Tadeusza i Stanisława Krokosz i zmarłych
z rodziny
20:00
+ Za śp. Marię Miskę (greg. 11)
+ Za śp. Michała Osińskiego
+ Za śp. Roberta Stopińskiego
+ Za śp. Stefanię i Stanisława Krawczyk, Zdzisława
Krawczyka i Jerzego Balika
+ Za śp. Tadeusza Ceglińskiego
+ Za śp. Wiesławę Ziętarę
Czwartek – 05.11.2020
18:00 + Za śp. Marię Miskę (greg. 12)
Piątek – 06.11.2020
7:00 + Za śp. Marię Miskę (greg. 13)
Msza św. Listopadowa za zmarłych
18:00
+ Za śp. Gabriela Miernika
Sobota – 07.11.2020
O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla klientów
7:00
„Formuły wino”
18:00 + Za śp. Marię Miskę (greg.14)
Niedziela – 08.11.2020
7:00 + Za śp. Marię Miskę (greg. 15)
+ Za śp. Janinę Nika w rocznicę śmierci, Władysława
9:00
męża oraz zmarłych z ich rodzin
O błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski dla
młodzieży, która w tym roku przyjęła sakrament
10:30
bierzmowania i dla ich rodzin
+ Za śp. Marię Kmitę w 3. rocznicę śmierci
12:00 + W intencji dzieci, rodziców i chrzestnych
18:00 + Za śp. Karola o spokój duszy

Św. Karol ze szlacheckiej rodziny Boromeuszów urodził się w roku
1538 we Włoszech.
Pilnie pracował dla dobra Kościoła: założył Akademię Watykańską,
jako papieski sekretarz stanu doprowadził do wznowienia Soboru
Trydenckiego i do pomyślnego jego ukończenia w roku 1563.
Założył w Mediolanie pierwsze na świecie seminarium duchowne,
odprawił pięć synodów prowincjonalnych i jedenaście diecezjalnych.
Wizytował klasztory i paraﬁe.
Św. Karol posiadał bardzo szczególne cechy charakteru, którymi
kierował się w życiu: siłę ducha i woli, jasny pogląd na rzeczywistość
i niezłomną wolę. Posiadał jeszcze jedną ważną cechę – pokorę –
wypracował ją z wielkim trudem pracy wewnętrznej. Podczas całego
swojego życia i pracy pasterskiej św. Karol
usiłował zjednoczyć w sobie dwie wartości – moc
i łagodność.
Podczas wielkiej zarazy w Mediolanie w roku
1576 sam nawiedzał chorych, zaopatrywał
umierających, przewodniczył ulicznym procesjom
pokutnym, boso, z powrozem na szyi i krzyżem
w ręku. Był surowy dla siebie, oddany całkowicie
wyczerpującej pracy duszpasterskiej. Majątek
osobisty rozdał ubogim.
Umarł w Mediolanie 3 listopada 1584 roku, gdy
o p i e k o w a ł s i ę o ﬁ a r a m i w i e l k i e j z a r a z y.
Kanonizowany w roku 1610 przez Papieża Pawła V.
O śmierci i życiu po śmierci...
„Są ludzie, którzy umierają za życia i tacy, którzy żyją nawet po
śmierci” - Agnieszka Lisak
„Miłość, która jest gotowa oddać życie, nie zginie” - Jan Paweł II
„Nikt nie żyje samotnie i nikt samotnie nie umiera. Wczoraj do
ciebie nie należy. Jutro niepewne… Tylko dziś jest Twoje” Jan Paweł II
„Ostatnie słowo Boga w sprawie ludzkiego losu to nie śmierć, lecz
życie; nie rozpacz, lecz nadzieja” - Jan Paweł II
„Dopiero życie zaczniesz, gdy umrzesz kochając” - Jan Twardowski
„Śmierć nie jest przeciwieństwem życia a jedynie jego
dopełnieniem” - Haruki Murakami
„Trzeba zawsze postępować tak, żeby śmierć w jakiejkolwiek
godzinie by nie przyszła, zawsze znalazła nas gotowych” - Jan Bosko

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XXXI Niedziela zwykła – 01.11.2020
Dzisiaj przeżywamy UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH.
W naszym kościele Msze św. o godz. 7:00, 9:00, 10:30 i 14:00. Po
Mszy św. o godz. 14:00 oraz o godz.18:00 – różaniec za zmarłych
w kościele.
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.
Do 8 listopada po Mszy św. wieczornej różaniec za zmarłych
wypominanych w naszym kościele.
Wypominki roczne, półroczne, jednorazowe i na Msze św. Listopadową
za zmarłych można składać po każdej Mszy św. w kancelarii lub
zakrystii.
W tym tygodniu pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. Okazja do
spowiedzi św. w piątek od godz. 17:00. Odwiedziny chorych
z Sakramentami św. w sobotę od godz. 9:00, po uprzednim
zgłoszeniu przez rodzinę.
Pouczenie przedchrzcielne dla rodziców i chrzestnych będzie w piątek
(06.11) o godz. 19:00 w salce na plebanii.
Nabożeństwo Pierwszych Sobót miesiąca i zmianka tajemnic
różańcowych w sobotę (07.11) o godz. 17:00.
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
Kancelaria czynna we wtorki i piątki po wieczornej Mszy św. za wyjątkiem świąt i 1. Piątku miesiąca.

Do użytku
wewnętrznego

