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1. czytanie - Modlitwa Salomona w czasie poświęcenia świątyni (1 Krl 8, 22-23. 27-30)

31	PAŹDZIERNIKA	–	Rocznica	poświęcenia	własnego	kościoła.	W ciągu roku są dwa dni, szczególnie ważne dla każdej świątyni: dzień 
jej patrona i rocznica jej poświęcenia. Pierwszy z nich jest odpowiednikiem naszych imienin - w tym dniu w kościele obchodzona jest 
uroczystość odpustowa (często przenoszona - ze względu na możliwość uczestnictwa większej liczby wiernych - na najbliższą niedzielę). 
Dzień rocznicy poświęcenia kościoła jest analogią do wspomnienia dnia przyjęcia chrztu. Przez chrzest człowiek staje się dzieckiem 
Bożym; przez poświęcenie świątynia staje się budynkiem przeznaczonym do wyłącznej służby Bożej. Odtąd nie może on służyć żadnym 
świeckim celom.

Istnieją dwie liturgiczne formy oddania budowli do celów kultu. Pierwsza to pobłogosławienie kościoła. Druga - to jego 
poświęcenie	(dawniej zwane też konsekracją; obecnie termin ten jest używany wyłącznie w odniesieniu do ludzi). Błogosławi się tylko 
te kościoły, które nie są przeznaczone na stałe do kultu Bożego - na przykład gdy wiadomo, że kościół ulegnie rozbiórce po wybudowaniu 
nowego kościoła, albo w razie wybudowania kościoła z materiału nietrwałego. Poświęcenie jest formą uroczystszą - przewodniczy mu 
biskup, sprawujący bogate obrzędy. Od budowniczych otrzymuje on klucze do świątyni, po otwarciu drzwi jako pierwszy do niej 
wchodzi, wprowadzając lud. Podczas uroczystej Eucharystii kropi ołtarz i ściany wodą święconą, namaszcza też ołtarz i ściany 
(w czterech lub dwunastu miejscach - tzw. zacheuszkach). W ołtarzu umieszcza się ponadto relikwie świętych, zapala światła i okadza 
nową świątynię. Po raz pierwszy też umieszcza się Chleb Eucharystyczny w tabernakulum.

Z niedzielnej liturgii Mszy Świętej

Tradycja dnia Wszystkich Świętych

Obrządki związane z dniem Wszystkich S� więtych mają 
w chrześcijaństwie długą tradycję: pierwsze święta ku czci 
męczenników tej wiary zaczęto obchodzić już w IV wieku, czyli 
krótko po okresie prześladowań pierwszych wyznawców 
chrześcijaństwa w Imperium Rzymskim. Datę 1 listopada, jako 
dzień Wszystkich S� więtych, wprowadził w IX wieku papież 
Grzegorz IV.  

Komu	zawdzięczamy	Zaduszki?

To święto wprowadził opat Odilo z klasztoru w Cluny 
w Burgundii na wschodzie Francji w 993 roku. Pierwotnie, aby 
wznosić modły za zmarłych zakonników, ostatecznie – za 
wszystkich zmarłych wiernych. W Polsce ten zwyczaj przyjął się 
w XII stuleciu.

Święto Zmarłych na Dalekim Wschodzie
S�więto Zmarłych na Filipinach, znane jako Todos	Los	Santos, czy 

Undas, obchodzone jest 1 listopada i jest dniem wolnym od pracy. 
W dzień uroczystości, rodziny wspominają swoich zmarłych 
przodków. Filipińczycy udają się na cmentarze, odwiedzają groby 
swoich bliskich, składają na nich zapalone świece, kwiaty 
i pożywienie. Niektórzy dekorują groby barwnymi ozdobami, 
balonami. Wiele �ilipińskich rodzin spędza na cmentarzu cały 
dzień, a zdarza się także, że biesiadują przy grobach całą noc. 
W niektórych regionach, grupa ludzi zwana pangangaluluwa 
wędruje od domu do domu grając i śpiewając w imieniu tych, 
których nie ma wśród żywych. Proszą o jałmużnę oraz modlitwę 
w intencji zmarłych. Ten rodzaj obrzędów stał się na Filipinach 
bardzo popularny. 

Japońskie święto ku czci dusz zmarłych, znane jako O–bon lub 
Bon	(o–bon	matsuri) ma już 500–letnią tradycję. Obchodzone jest 
ku czci duchów zmarłych, które przybywają do swoich rodzin, 
witane latarniami zapalanymi u progów domów (tzw. mukaebi – 
„ognie powitalne”). Uroczystość, w zależności od regionu odbywa 
się w połowie lipca lub sierpnia i trwa zwykle trzy dni. Japończycy 
wierzą, że podczas Bon duchy zmarłych powracają na Ziemię, aby 
odwiedzić swoich bliskich. 

Według chińskiej tradycji siódmy miesiąc to Miesiąc Duchów, 
w którym duchy na 30 dni przybywają z zaświatów i odwiedzają 
żyjących. Obchody S�więta Duchów urządzane są na cmentarzach, 
a także w prywatnych domach. Powszechne jest puszczanie na 
wodę małych trzcinowych łódek z lampionami, które mają 
wyznaczać kierunek zagubionym duchom. 

Do tradycyjnych rytuałów związanych ze S�więtem Duchów 
należy palenie przed tabliczkami przodków papierowych imitacji 
pieniędzy, odzieży i innych przedmiotów codziennego użytku.

Z kalendarium parafii

1950 r. - rozpoczęcie starań o zezwolenie na budowę nowego kościoła.
1951 r. - Książę-Kardynał A. S. Sapieha ofiarowuje puszkę i pięć 
ornatów.
21.06.1959 r. - odbywają się obchody dziesięciolecia istnienia parafii. 
Przewodniczy im młody biskup Karol Wojtyła, sprawując Mszę św. 
w murach budującego się kościoła. 
08.09.1963 r. - do Michałowic przybywa biskup Karol Wojtyła, aby 
poświęcić nową świątynię na chwałę Bogu.
11-18.07.1965 r. - głoszone są pierwsze w dziejach parafii misje. Ich 
znakiem pozostał krzyż misyjny.
30.09-01.10.1968 r. - uroczystość Nawiedzenia Parafii. Znakiem 
obecności Matki Bożej była, po aresztowaniu kopii obrazu Matki 
Bożej przez milicję, zapalona świeca.
16.08.1970 r. - ks. kard. Karol Wojtyła Arcybiskup Metropolita 
Krakowski konsekruje nowy ołtarz i zamurowuje w nim relikwie św. 
Stanisława i bł. Wincentego Kadłubka.
19-20.02.1977 r. - ks. kard. Karol Wojtyła dokonuje biskupiej wizytacji 
parafii. Rok później zostanie następcą św. Piotra, przyjmując imię Jan 
Paweł II.
11.06.1995 r. - ks. kard. Franciszek Macharski dokonuje konsekracji 
michałowickiej świątyni.
14.12.1997 r. - ks. kard. Franciszek Macharski dokonuje konsekracji 
dzwonów, którym nadano imiona: Jan Paweł II i św. Bartłomiej.

1 listopada - Uroczystość Wszystkich Świętych



Parafia pw. 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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Dzisiejsza ostatnia niedziela października w kalendarzu liturgicznym 
obchodzona jest jako Rocznica Poświęcenia Własnego kościoła 
parafialnego, czyli oddania świątyni na wyłączną własność Panu 
Bogu. O godz. 10:30 będzie wystawienie Najświętszego sakramentu 
i hymn „Ciebie Boga, wysławiamy”.

Jutro uroczystość Wszystkich Świętych. W tym dniu mamy 
obowiązek uczestniczenia we Mszy Świętej. 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. Różaniec za zmarłych na cmentarzu o godz. 18:00.

We wtorek (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..

W tym tygodniu pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. Okazja 
do spowiedzi św. w piątek od godz. 16:30.

Nabożeństwo Pierwszych Sobót miesiąca w sobotę (06.11) 
o godz. 17:00.

Odwiedziny chorych z sakramentami św. po wcześniejszym 
zgłoszeniu przez rodzinę w sobotę (06.11) od ok. godz. 9:00. 

Spotkania Róż Różańcowych: 2 listopada (wtorek) po wieczornej Mszy 
św. – Róże Kobiet z Zerwanej i Wilczkowic; 3 listopada (środa) – trzy 
Róże Kobiet z Michałowic; 5 listopada  (piątek) – Róża Męska.

Poświęcenie książeczek dla dzieci z kl. III przygotowujących się do 
I Komunii św. będzie w przyszłą niedzielę (07.11) na Mszy św. 
o godz. 12:00. Po Mszy św. spotkanie z rodzicami w kościele.

Jesteśmy u progu zimowego czasu, zwracam się z ostatnią w tym roku 
prośbą o pomoc w porządkowaniu terenu wokół kościoła i plebanii. Na 
sobotę 6 listopada proszę parafian z Michałowic I.

Pełna treść ogłoszeń na stronie .www.parafiamichalowice.pl

Nasze parafialne Stowarzyszenie Nadzieja Michałowic i Szkoła 
Podstawowa w Michałowicach w ramach trwającej akcji miko-
łajkowej i świątecznej pragną pomóc dzieciom z krakowskiego 
hospicjum Alma Spei. 

Od jutra rozpoczynamy zbiórkę artykułów do paczek bożonaro-
dzeniowych dla rodzin, których dzieci są podopiecznymi 
hospicjum Alma Spei. Można podarować: pościel dziecięcą i dla 
dorosłych, ręczniki, kocyki i koce, kawę, herbatę, słodycze, gry 
planszowe, środki czystości i środki do pielęgnacji dzieci. Artykuły 
można przynosić do 21 listopada (od poniedziałku do piątku) – do 
Szkoły Podstawowej . Ponadto dary można złożyć w kościele w dwie 
najbliższe niedziele 7 i 14 listopada po każdej Mszy św. Już dziś 
bardzo dziękujemy wszystkim darczyńcom. Wasza postawa oddaje 
prawdziwość słów Jana Pawla II  „Człowiek jest wielki  nie przez to, co 
posiada, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”.

Prorok Achiasz
Proroka Achiasza widzimy w Biblii w dwóch scenach. W pierwszej 

spotyka Jeroboama - młodego nadzorcę robotników przymusowych króla 
Salomona. Przepowiada mu, że obejmie władzę nad dziesięcioma 
pokoleniami obecnego królestwa. Rozdziera przy tym swój nowy płaszcz 
na dwanaście części i dziesięć z nich daje Jeroboamowi. Ma to 
symbolizować podział na dziesięć pokoleń w przyszłym królestwie 
północnym i dwa w królestwie południowym. 

Jeroboam przygotowuje bunt przeciwko Salomonowi. Zyskuje 
zwolenników, bo ludzie są niezadowoleni z obciążeń pracami 
przymusowymi, jakie Salomon narzucił swoim poddanym. Salomon 
odkrywa jednak spisek i Jeroboam ucieka do Egiptu. Po śmierci Salomona 
Jeroboam powraca i doprowadza do odłączenia północnej części kraju 
spod panowania syna Salomona. Powstają dwa królestwa: na północy 
królestwo Izraela a na południu królestwo Judy. Zgodnie z proroctwem 
Achiasza, Jeroboam obejmuje władzę w królestwie Izraela. Drugi raz 
widzimy Achiasza już jako starca, kiedy Jeroboamowi ciężko zachorował 
syn. Wysyła on do proroka swoją żonę z zapytaniem, co będzie z ich 
synem. Achiasz ma dla niej bolesne wieści: nie dość, że syn umrze, to 
jeszcze potomkowie Jeroboama nie będą rządzić Izraelem. Miało to być 
konsekwencją tego, że postępowanie Jeroboama nie było zgodne 
z zamysłem Boga.

Relikwie Zachariasza
Tradycja prawosławna głosi, że Zachariasz został zamordowany 

przez żołnierza króla Heroda w czasie słynnej rzezi niewiniątek 
zarządzonej krótko po narodzinach Mesjasza. Według tegoż przekazu 
Elżbieta, aby ocalić maleńkiego Jana, ukryła się wraz z nim w górach, 
a jej mąż zginął, ponieważ nie chciał zdradzić żołnierzom miejsca ich 
pobytu.

Relikwie ojca Jana Chrzciciela zaginęły w pierwszych wiekach 
naszej ery, ale dość szybko je odnaleziono. Przekazy nie są jednak 
zgodne, co do daty ich odnalezienia. Jedne wskazują na 351 rok, 
w którym św. Epifaniusz miał ujrzeć w natchnionym śnie miejsce ich 
ukrycia i odnaleźć je razem ze szczątkami św. Symeona i św. Jakuba 
Apostoła Młodszego. Inne mówią o roku 415 i umieszczeniu ich 
w murach wzniesionej ku czci Zachariasza świątyni w stolicy 
Bizancjum. 

Obecnie czaszka ojca Jana Chrzciciela przechowywana jest w rzym-
skiej Bazylice św. Jana na Lateranie, natomiast relikwie pozostałych jego 
kości w kościele jego imienia w Wenecji. O relikwiach Elżbiety, nic nie 
wiadomo.

Źródło: A. Polewska, Najsłynniejsze relikwie chrześcijaństwa, 2012.

INTENCJE MSZALNE 
 

Poniedziałek – 01.11.2021 – Uroczystość Wszystkich Świętych 
 7:00 + Za śp. Barbarę i Kazimierza Sumera 
 9:00 + Za śp. Justynę i Antoniego Stachurskich 
 10:30 + Za śp. Jadwigę Trzaskę (greg. 2) 
 14:00 + Za śp. Tadeusza Sochę w 5. rocznicę śmierci 
 18:00 Różaniec za zmarłych na cmentarzu 
Wtorek – 02.11.2021 –  Wspomnienie wszystkich wiernych  
   zmarłych (Dzień Zaduszny) 

 7:00 
+ Za śp. Zdzisława Sobolewskiego, Wiktorię i Tomasza 
 Sobolewskich 

 9:00 
+ Za śp. Jana Górkę w 13. rocznicę śmierci, Wandę, 
 Władysława i Tadeusza Góra 

 18:00 + Za śp. Jadwigę Trzaskę (greg. 3) 
Środa – 03.11.2021 – Św. Marcina de Porres, zakonnika 
 18:00 + Za śp. Jadwigę Trzaskę (greg. 4) 

 20:00 

+ Za zmarłych z rodziny Buczków, Gurbielów, 
 Massalskich i Szewczyków 
+ Za śp. Bogdana Morysia 
+ Za śp. Józefa Jaskółkę 
+ Za śp. Andrzeja Janasa 
+ Za śp. Helenę i Wacława Ciaranek, Zenona Zębalę 
+ Za śp. Huberta Michalczyka w 4. rocznicę śmierci 
+ Za śp. Waldemara Nogcia w 1. rocznicę śmierci i żony 
 Elżbiety 
+ Za śp. Mariannę Kolarską 
+ Za śp. Adama Nogcia 
+ Za śp. Zbigniewa Kowackiego 
+ Za śp. Danutę Sochę 
+ Za śp. Stefana Pateckiego 
+ Za śp. Stefana Sochę 
+ Za śp. Helenę Molendę 

Czwartek – 04.11.2021 – Św. Karola Boromeusza, biskupa 
 18:00 + Za śp. Jadwigę Trzaskę (greg. 5) 
Piątek – 05.11.2021  
 7:00 + Za śp. Jadwigę Trzaskę (greg. 6) 
 18:00 Msza Święta listopadowa za zmarłych 
Sobota – 06.11.2021  
 7:00 + Za śp. Jadwigę Trzaskę (greg. 7) 

 18:00 
Dziękczynna w 20. rocznicę ślubu Justyny i Arkadiusza  
z prośbą o zdrowie i opiekę Matki Bożej dla małżonków 
oraz ich dzieci: Adama i Julii 

Niedziela – 07.11.2021  
 7:00 + Za śp. Zygmunta Domagałę 

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

 10:30 + Za śp. Jadwigę Trzaskę (greg. 8) 

 12:00 
O błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski, dary Ducha św. 
dla Julii w 18. rocznicę urodzin 
+ Za śp. Mariannę i Mieczysława Kawula 

 18:00 + Za śp. Karola o spokój duszy 

 


