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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.

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».

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza (Mt 5, 1-12a) 

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

Obowiązki rodziców – modlitwa, dobroć i miłość 8

Sanktuarium La Salette leżące we francuskich Alpach na wysokości 1820 m 
n.p.m. można określić jako położone najbliżej nieba. Nad bezmiarem 
majestatycznych krajobrazów góruje masywna Bazylika. Miejsce Objawienia leży 
niewiele poniżej, w ukryciu niecki, w głębi której nieprzerwanie od dnia Objawienia 
bije cudowne źródełko.

Przesłanie z La Salette jest nieustannie aktualne. Ma burzyć destrukcyjną 
obojętność, budzić z zapomnienia o Bogu oraz prowadzić do oparcia naszego życia 
na Chrystusie.

La Salette, 19 września 1846 roku. Melania Calvat (15 lat) i Maksymin Giraud 
(11 lat), pracują jako pasterze na zboczach Alp. Nagle zauważają unoszącą się 
„świetlistą kulę”. Z jej wnętrza wyłania się siedząca, prześliczna kobieta, a na jej 
piersi jaśnieje krucyfiks. „Piękna Pani” podchodzi i zaczyna rozmawiać z dziećmi 
o przytłaczającym ją bólu doznawanym przez jej Syna, powodowanym obojętnością 
ludzi wobec Boga i Maryi, brakiem modlitwy, przeklinaniem Stwórcy. Błaga 
o szczerą codzienną modlitwę oraz uczestnictwo w Mszy świętej, bo to jedyna 
szansa na ocalenie ludzkości. Po twarzy Maryi przez cały czas spływają łzy… 
Dokładnie 5 lat później, po dogłębnych badaniach, biskup z Grenoble orzeka 
o prawdziwości Objawienia. 

Za miłość, dobroć, przekazaną wiarę, mądrość życiową

DZIĘKUJEMY NASZYM BABCIOM I DZIADKOM

Panie Jezu, narodziłeś się z Maryi Dziewicy, córki 
świętych Anny i Joachima. Patrz z miłością na 
dziadków na całym świecie. 
Ochraniaj ich! Oni są bogactwem dla rodzin, dla 

Kościoła i dla całego społeczeństwa. 

Maryjo, Matko wszystkich żyjących, nieustannie 
otaczaj opieką dziadków, bądź z nimi podczas 
ziemskiej pielgrzymki, i niech za sprawą Twoich 
modlitw wszystkie rodziny spotkają się kiedyś 
w niebieskiej ojczyźnie, gdzie Ty czekasz na 
wszystkich ludzi, by ich przygarnąć w wielkim 
uścisku życia bez końca. Amen.

Panie Jezu, pomagaj rodzinom i społeczeństwu 
doceniać obecność i rolę dziadków. Spraw, by nigdy 
nie byli zaniedbywani ani wykluczani, ale zawsze 
znajdowali szacunek i miłość. (...)

słowami modlitwy Benedykta XVI:

Wspieraj ich! Kiedy przybywa im lat, niech wciąż 
będą dla swojej rodziny mocnymi filarami wiary 
ewangelicznej, stróżami szlachetnych wartości 
rodziny, żywymi skarbcami trwałych tradycji 
religijnych. (...)

Drodzy Parafianie,

Za wszystkie rodziny, które przyjęły kapłana 
będziemy się modlić podczas Mszy Świętej, która 
zostanie odprawiona 2 lutego o godz. 10:30.

W imieniu swoim i księdza Norberta bardzo 
serdecznie dziękuję wszystkim za przyjęcie do 
swoich domów, dziękuję za życzliwość wyrażoną 
w oczekiwaniu nawet do późnych godzin, 
zapewnieniu transportu, miłej rozmowie, 
poczęstunku oraz złożonych ofiarach na cele 
archidiecezji i utrzymanie kapłanów.

ks. Proboszcz

Tegoroczna wizyta duszpasterska dobiega 
końca. Dla nas księży był to bardzo ważny czas, 
gdyż mogliśmy powitać wielu nowych parafian, 
bliżej poznać rodziny i ich troski, a także 
porozmawiać o naszej wspólnocie. Cieszy fakt, 
że wiele naszych rodzin stara się żyć w zgodzie
z chrześcijańskimi wartościami i nie ulega 
medialnej wrogiej narracji skierowanej na 
Kościół i kapłanów. 

Dekalog - Przykazanie IV

Z naszej wspólnoty parafialnej odszedł

Wieczne odpoczywanie racz Mu dać Panie...

śp. Tadeusz Warchoł

KULT MARYJNY NA ŚWIECIE

Dzień zmarłych w dalekich zakątkach świata

W Ekwadorze rodziny zasiadają 
do wspólnego bies iadowania 
i wspominają bliskich. Spożywany 
jest chleb guagua i pita jest colada 
morada (napój z jeżyn i fioletowej 
kukurydzy). Ekwadorscy Indianie 
odwiedza ją  groby  zmar łych . 
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 robach .  To  swois ty  sposób 
rozmowy ze zmarłymi. 

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.

Źródło: Ilustrowany przewodnik po Biblii, red. naczelny J. Fronczak

Większa część Starego Testamentu powstała w języku hebrajskim. 
Wyjątek stanowią: Księga Ezdrasza i Księga Daniela. Zostały one 
napisane w zbliżonym do hebrajskiego języku aramejskim, którym 
posługiwano się powszechnie zarówno w imperium babilońskim, jak i 
perskim. Żydzi używali go na co dzień po powrocie z babilońskiego 
wygnania, w czasach, gdy powstały Księgi Ezdrasza i Daniela. 
Gdzieniegdzie te języki przeplatają się wzajemnie (np. w Księdze 
Rodzaju czy w Księdze Jeremiasza). 

W JAKIM JĘZYKU NAPISANO BIBLIĘ?

Oryginał Nowego Testamentu został napisany po grecku, chociaż 
niektóre słowa Jezusa (w tym Jego ostatnie słowa na krzyżu według św. 
Mateusza i św. Marka) są przytoczone po aramejsku, którym posługiwał 
się obok hebrajskiego. Listy św. Pawła również cytują wyrażenia w 
języku aramejskim.

Siostry	i	Bracia,

Mam	 nadzieję,	 że	 Siostra	 Faustyna	 obecna	 w	 cząstce	
relikwii,	będzie	prowadziła	nas	wszystkich	do	głębokiej	relacji	
z	 Panem	 Jezusem	 i	 otworzy	 nas	 na	 doświadczanie	 Jego	
Miłosiernej	Miłości.

z	radością	informuję,	że	nasza	para�ia	otrzymała	relikwie	św.	
Siostry	 Faustyny.	 Wierzę,	 że	 obecność	 tej	 Wielkiej	 Świętej	
przyczyni	 się	 do	 głębszego	 poznania	 tajemnicy	 Bożego	
Miłosierdzia.

Uroczyste	 przyjęcie	 św.	 Siostry	 Faustyny	 w	 znaku	
relikwii	odbędzie	się	w	przyszłą	niedzielę	podczas	Mszy	
Św.	o	godz.	10:30.	Chciałbym,	aby	najbliższy	tydzień	stał	się	
czasem	duchowego	przygotowania	na	to	wydarzenie.	Toteż	
jutro	(5	października)	we	wspomnienie	św.	Siostry	Faustyny	
odmówimy	Koronkę	Miłosierdzia	przed	Mszą	św.	wieczorną	
o	 godz.	 17:45.	 Zachęcam	 też	 do	 podjęcia	 zobowiązania	
codziennej	 lektury	 fragmentu	Dzienniczka	 lub	 odmówienia	
Litanii	do	Bożego	Miłosierdzia.

ks.	Proboszcz	Wiesław	Kiebuła

Ostatnie słowo Boga 
w sprawie ludzkiego losu 
to nie śmierć, lecz życie; 
nie rozpacz, lecz nadzieja.

DEKRET PENITENCJARII APOSTOLSKIEJ

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.

2	listopada	-	Dzień	Zaduszny



Kancelaria czynna we wtorki i piątki po wieczornej Mszy św. za wyjątkiem świąt i 1. Piątku miesiąca.

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 Do użytku

wewnętrznego

Co nieco o klimacie Ziemi Świętej

Najzimniejszym miesiącem jest styczeń, a najcieplejszym 
sierpień. W lecie dni są krótsze niż w Polsce, a w zimie dłuższe. 
Słońce w najdłuższym dniu (21 czerwca) świeci 14 godzin, zaś 
w najkrótszym (22 grudnia) 10 godzin. Charakterystyczne jest 
krótkie trwanie zmierzchu, po zachodzie słońca prawie natychmiast 
zapada noc. Ziemia Święta ma tylko dwie pory roku: suchą (lato) 
i deszczową (zima). Pora zimowa rozpoczyna się w październiku 
i trwa do kwietnia. Największe ulewy występują w grudniu i styczniu. 
Istnieją tu trzy strefy klimatyczne: klimat śródziemnomorski 
w strefie przybrzeżnej, z łagodną zimą i gorącym latem, ze średnią 
temperaturą w skali roku 20°C; klimat umiarkowany na 
płaskowyżu i w górach ze średnią temperaturą 17°C oraz klimat 
tropikalny w dolinie Jordanu ze średnią temperaturą 25°C.Wiatry 
z i m n e  i  s u c h e ,  k t ó r e 
w  l e c i e  w i e j ą  z  p ó ł n o c y 
i z północnego wschodu, łagodzą upały tej pory roku. W zimie 
n a t o m i a s t  w i e j e  w i a t r 
z południowego zachodu, który łącząc się z wiatrem zachodnim (od 
morza) przynosi deszcz. Góra	Hermon

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. 

Cudowne uratowanie wzroku

Za radą ojca paulina, pątniczka udała się z dziewczynką do lekarza, 

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. 

Z JASNOGÓRSKIEJ KSIĘGI CUDÓW I ŁASK...

Pełna treść ogłoszeń na stronie .www.parafiamichalowice.pl

Nabożeństwo Pierwszych Sobót miesiąca i zmianka tajemnic 
różańcowych w sobotę (07.11) o godz. 17:00. 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
XXXI Niedziela zwykła – 01.11.2020

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.

Do 8 listopada po Mszy św. wieczornej różaniec za zmarłych 
wypominanych w naszym kościele.

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.

Wypominki roczne, półroczne, jednorazowe i na Msze św. Listopadową 
za zmarłych można składać po każdej Mszy św. w kancelarii lub 
zakrystii.

Z naszej wspólnoty parafialnej odeszła

śp. Wiesława Ziętara

Wieczne odpoczywanie racz Jej dać Panie...

- 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.

     Bruno Ferrero

- Powiedziano mi, że jesteś cały pokiereszowany, ale pomimo to 
wszystkim dodajesz otuchy. Jak to robisz?

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

- Przychodzę pomodlić się - odpowiedział chłopak.

„Wizyta”

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

- To dzięki Komuś, Kto przychodzi odwiedzić mnie w południe.
Pielęgniarka przerwała mu: Tu nikt nie przychodzi w południe...

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.

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.

Do przemyślenia...

26	stycznia	-	Niedziela	Słowa	Bożego

Zrozumieć Mszę Świętą, 
aby pełniej w niej uczestniczyć... (cz. 4)

To publiczne odczytanie Słowa Bożego. Chrześcijanie od początku 
zaczynali liturgię czytaniem Słowa Bożego. Słowo poucza, 
Eucharystia daje moc do wypełniania nauki. Słowo Boże wskazuje 
człowiekowi właściwą drogę. Na tej drodze człowiek powinien się 
oprzeć.

Alleluja - to hebrajskie słowo, które znaczy Chwała Panu. Chwalimy 
Pana za Jego obecność, za Słowo Jezusa, które dane nam jest 
w Ewangelii.

LITURGIA SŁOWA (następuje po obrzędach wstępnych)

„Gdy Kościół czyta Słowo Boże, sam Bóg mówi do swego ludu.”

Psalm responsoryjny – to odpowiedź Bogu na Jego Słowo. To znak, 
że przyjmujemy Słowo Boga i Słowem chwalimy Boga. To dialog 
z Bogiem. Psalmy są wzorem modlitwy bardzo osobistej i szczerej. 
Uczą, że modlitwa to przyjście do Boga z tym, co piękne i z tym, co 
słabe.

Zapraszamy
Wszystkich	Wiernych	naszej	Para�ii, 

którzy pragną lepiej rozumieć czytane Słowo Boże 

na	pierwsze	spotkanie	Kręgu	Biblijnego

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

ks.	Norbert	Sarota

O TAJEMNICACH ŚWIATŁA

śp. Sylwia Genzels

Wieczne odpoczywanie racz Jej dać Panie...

Z naszej wspólnoty parafialnej odeszła

„Są ludzie, którzy umierają za życia i tacy, którzy żyją nawet po 
śmierci” - Agnieszka Lisak

„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

„Trzeba zawsze postępować tak, żeby śmierć w jakiejkolwiek 
godzinie by nie przyszła, zawsze znalazła nas gotowych” - Jan Bosko

 „Miłość, która jest gotowa oddać życie, nie zginie” - Jan Paweł II

„Śmierć nie jest przeciwieństwem życia a jedynie jego 
dopełnieniem” - Haruki Murakami

„Nikt nie żyje samotnie i nikt samotnie nie umiera. Wczoraj do 
ciebie nie należy. Jutro niepewne… Tylko dziś jest Twoje” - 
Jan Paweł II

O śmierci i życiu po śmierci...

INTENCJE MSZALNE 
 

Poniedziałek – 02.11.2020 – Wspomnienie wszystkich  
   wiernych zmarłych 
 07:00 + Za śp. Marię Miskę (greg. 9) 

 09:00 
+ Za śp. Jana Górkę w 12. rocznicę śmierci, Wandę, 
 Władysława i Tadeusza Góra 

 18:00 
+ Za śp. Andrzeja Kuklę, matkę Irenę i siostrę 
 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 

 20:00 

+ 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 
+ 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) 

 18:00 
Msza św. Listopadowa za zmarłych 
+ Za śp. Gabriela Miernika 

Sobota – 07.11.2020  

 7:00 
O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla klientów 
„Formuły wino” 

 18:00 + Za śp. Marię Miskę (greg.14) 
Niedziela – 08.11.2020  
 7:00 + Za śp. Marię Miskę (greg. 15) 

 9:00 
+ Za śp. Janinę Nika w rocznicę śmierci, Władysława 
 męża oraz zmarłych z ich rodzin 

 10:30 

O błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski dla 
młodzieży, która w tym roku przyjęła sakrament 
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 

Kochany aniele,  wiele czy 
niewiele czasu jest przede mną,

o perłę, perełkę choćby najskromniejszą, najmniejszą.

i jak pies szczęśliwa u stóp Pana mego położę.

a piasku w klepsydrze z każdą chwilą szybciej ubywa.
Proszę, weź w rękę duszy mej muszelkę i pomódl się ze mną

Bez niej czas jak woda, jak świtu uroda odpływa,

Modlitwa do Anioła czasu

p o m ó ż  m i  w  p o w o d z i 
znikających godzin perłę 
znaleźć cenną.

Oddam za nią piasku ostatnie ziarenko, klepsydrę i morze

Wciąż jej poszukuję, szarpię się, nurkuję w życiowych odmętach.

(Ewa Stadtmüller)

Może już ją miałam, może nie poznałam, może... nie pamiętam.

Umarł w Mediolanie 3 listopada 1584 roku, gdy 
opiekował  s ię  ofiarami  wie lk ie j  zarazy. 
Kanonizowany w roku 1610 przez Papieża Pawła V.

Św. Karol Boromeusz

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.

Św. Karol ze szlacheckiej rodziny Boromeuszów urodził się w roku 
1538 we Włoszech. 

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.


