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Ewangelia (Łk 19, 1-10)
Zacheusz

Zacheusz jest człowiekiem humoru i fantazji. Pokonuje piętrzące się przeszkody (mały 
wzrost i tłum ludzi otaczający i przysłaniający Jezusa).  Wspina się, jak małe dziecko, na 
drzewo sykomory i niecierpliwie wypatruje Nauczyciela. Sykomora, będąc symbolem 
żywotności, uważana była przez Egipcjan za drzewo święte, natomiast w niektórych kręgach 
żydowskich uchodziła za drzewo bez wartości. Kontakt z nią uważano za czyn niehonorowy. 
Zacheusz nie dba o to. Nie dba również o reakcje i opinie innych. Wspinanie się na drzewo nie 
przystoi poważnemu obywatelowi, kłóci się z godnością człowieka, który sądzi, że osiągnął 
niemal wszystko; może wywoływać uśmiech i drwiny. Okazuje się, że  głębokie pragnienie jest 
silniejsze niż codzienna rutyna, ukształtowany latami tryb życia, konwenanse. Są w życiu 
chwile, kiedy trzeba przekraczać wiele krępujących konwenansów, a przede wszystkim 
fałszywy obraz siebie, by nie zmarnować łaski, daru spotkania z Jezusem.

Wejście na drzewo ma również znaczenie symboliczne. Zacheusz wznosi się ze swojej 
małości, wychodzi ze swego ciasnego kręgu, może miernoty, wspina się ponad banalność, 
którą było dotychczas wypełnione jego życie. Dzięki temu wyjściu ponad codzienność, która 
zasłania szeroki horyzont,  widzi Jezusa.

Ważniejsze jest jednak, że Jezus widzi jego.

Z niedzielnej liturgii Mszy Świętej

Papież Franciszek
30 października - Rocznica poświęcenia 

kościoła własnego

Modlitwa /nowenna/ za zmarłych

O	Niepokalana	Maryjo,	Matko	Miłosierdzia,	która	
widziałaś	 święte	 Ciało	 ukochanego	 Syna	 Twojego	
wzniesione	 na	 krzyżu,	 patrzyłaś	 na	 ziemię	
przesiąkniętą	 Jego	 Krwią	 i	 byłaś	 obecna	 przy	
okrutnej 	 Jego	 śmierci . 	 Polecamy	 Ci , 	 Matko	
Najświętsza,	 dusze	 cierpiące	 w	 czyśćcu	 i	 błagamy,	
racz	 wejrzeć	 na	 nie	 okiem	 miłosierdzia	 Twojego	
i	uproś	im	wybawienia	z	mąk.	Dla	uproszenia	Twej	
łaski,	 o	Matko	Niepokalana,	 przebaczamy	 szczerze	
i	 serdecznie	 tym	 wszystkim,	 którzy	 nas	 obrazili	
i	 przez	 Twoje	 wstawiennictwo	 prosimy	 Jezusa	
o 	 udz i e l en i e 	 im 	 wsze lk i ego 	 dobra , 	 ł a sk i	
i	 błogosławieństwa	 w	 zamian	 za	 zło,	 które	 nam	
wyrządzili	lub	którego	nam	życzyli.	Przez	Twoje	ręce,	
o	Panno	Święta,	o�iarujemy	Bogu	ten	akt	miłości	dla	
uproszenia	 miłości	 dla	 dusz,	 które	 poddane	 są	
oczyszczeniu.	Amen.	

1	listopada		-		 Za	współmałżonków,	dzieci,	rodziców…
2	listopada		-		 Za	krewnych	i	przyjaciół...
3	listopada		-		 Za	dobroczyńców
4	listopada		-		 Za	tych,	których	dobrze	nie	wspominam
5	listopada		-		 Za	zmarłych	kapłanów,	zakonników	

i	zakonnice
6	listopada		-		 Za	poległych	za	ojczyznę
7	listopada		-		 Za	o�iary	wojen
8	listopada		-		 Za	zmarłych	nagle
9	listopada		-		 Za	zmarłych	o	których	nikt	nie	pamięta

Ojcze,		nasz...,	Zdrowaś		Maryjo,	
Chwała	Ojcu…,	
Wieczne	odpoczywanie	….	Amen.

OJCIEC PIO

W ostatnich chwilach życia ojciec Pio nie 
pozostał bez opieki. W nocy z dnia 22 na 23 
września 1968 roku, w celi nr 1 w klasztorze 
San Giovianni Rotondo, gdzie żył ojciec Pio, 
znajdował się również Miscio - pielęgniarz 
z Casa Sollievo, który w tym czasie miał swoją 
zmianę w szpitalu.

Kilka godzin za zakonnika Miscio pobiegł 
do klasztoru w towarzystwie doktora

 Giovianniego Scarale, trzymając w rękach respirator, który miał 
pomóc oddychać świętemu z Pietrelciny.

W dniu śmierci oddech ojca Pio był na tyle słaby, że musiał 
korzystać z aparatu tlenowego. Miscio doglądał zakonnika przez 
cały dzień. „Byłem	bardzo	uważny	w	tym	czasie" - wspomina.

Dobiegała godzina 2 rano. W celi ojca Pio znajdował się jego 
lekarz dr Scarale, i kilku braci zakonnych. Ojciec Pio siedział na 
fotelu, jego oddech był ociężały, a twarz bardzo blada. Przed utratą 
przytomności powtarzał naprzemiennie: „Jezus, Maryja, Jezus, 
Maryja...". Umarł spokojnie w ramionach swojego doktora. 

Ostatnie chwile ziemskiego życia  ludzi świętych

Cmentarz Łyczakowski we Lwowie i Rossa w Wilnie

Cmentarz Łyczakowski, Lwów (Ukraina) - jest to największa 
polska nekropolia poza granicami naszego kraju. Wieczny spoczynek 
znalazło tutaj około 20 tysięcy znanych Polaków, wśród nich są m.in. 
Artur Grottger, Gabriela Zapolska, Maria Konopnicka. Częścią 
Łyczakowa jest Cmentarz Orląt, gdzie pochowani są młodzi ludzie, 
głównie studenci i uczniowie, którzy polegli w trakcie walki 
z Ukraińcami o Lwów w latach 1918-1919. Historycy oceniają, że na 
Cmentarzu Orląt spoczywa blisko 3 tysiące młodych żołnierzy.

Rossa, Wilno (Litwa) - na tym polskim cmentarzu spoczywa 242 
żołnierzy. Wśród wojskowych mogił centralne miejsce zajmuje grób 
matki Józefa Piłsudskiego, u której stóp spoczęło serce Marszałka. Taka 
była wola Piłsudskiego. 

Polskie groby na zagranicznych nekropoliach...
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Do użytku
wewnętrznego

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
na XXXI Niedzielę Zwykłą – 30.10.2022

Dzisiejsza ostatnia niedziela października w kalendarzu liturgicznym 
obchodzona jest jako Rocznica Poświęcenia Własnego kościoła 
parafialnego, czyli oddania świątyni na wyłączną własność Panu 
Bogu. Dzisiaj dziękujemy za nasz parafialny wieczernik, w którym 
gromadzimy się na modlitwie, na liturgii, w którym sprawujemy 
Najświętszą Ofiarę i inne sakramenty. Tutaj umacniamy naszą 
wspólnotę z Panem Bogiem i braćmi. Ale z tym dzisiejszym 
dziękczynieniem wiąże się też zobowiązanie, abyśmy jako wspólnota 
odpowiednio dbali o to miejsce szczególnej obecności Pana Boga.

Jutro, 31 października, ostatnie nabożeństwo różańcowe po Mszy św. 
o godz. 18:00. Dziękujemy wszystkim, którzy przez cały miesiąc 
gromadzili się na wspólnej modlitwie. 

We wtorek (01.11) przypada uroczystość Wszystkich Świętych. To 
radosny dzień, w którym Kościół upamiętnia wszystkich znanych 
i nieznanych Świętych i Błogosławionych. Oni osiągnęli już wieczną 
chwałę, a dziś są naszymi orędownikami przed Bogiem. 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.

Spowiedź św.  przed uroczystośc ią  Wszystkich  Świętych 
w poniedziałek (31.10) od godz. 17:00.

Listopad to miesiąc modlitewnej solidarności żyjących z pokutującymi 
w czyśćcu. Potrzebują oni modlitwy żyjących, aby skrócić okres 
pokuty i zjednoczyć się z Bogiem w niebie. Dusze po śmierci nie 
mogą już nic uczynić w swojej sprawie i dlatego potrzebują modlitwy 
żyjących. Zapisując imiona naszych bliskich zmarłych, a następnie 
je czytając, wierzymy, że są oni zapisani w księdze życia, o której 
wspomina Apokalipsa św. Jana. Wypominki są znakiem naszej  
miłości i modlitewnej pamięci o zmarłych. 

Rodzaje wypominków:
  * wypominki jednorazowe, są odczytywane na cmentarzu 

w uroczystość Wszystkich Świętych, na Mszach św. w Dzień 
Zaduszny oraz od 2 XI do 8 XI na Różańcu po Mszy św. 
wieczornej,

  * wypominki roczne i półroczne są odczytywane w każdą 
niedzielę przed Mszą Św. o godz. 7:00, 9:00, 10:30 i 18:00.

Ponadto w każdy piątek listopada o godz. 18:00 jest celebrowana  
Msza  św.  zbiorowa  za  zmarłych.

W środę (02.11) wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych (Dzień 
Zaduszny). Msze św. w tym dniu o godz. 7:00, 9:00, 18:00 i 20:00. Po 
Mszy św. o godz. 18:00 różaniec za zmarłych z wypominek 
jednorazowych.  

Wierni, którzy nawiedzą kościół 1 i 2 listopada mogą dostąpić odpustu 
zupełnego, który może być ofiarowany tylko za zmarłych. Według 
obowiązujących przepisów mogą uzyskać ten odpust tylko 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.   

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

W czwartek (03.11)  zapraszamy na Godzinę Świętą na  godz. 23:00.
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 (05.11) 

o godz. 17:00.
Odwiedziny chorych z sakramentami św. w sobotę (05.11) od 

ok. godz. 9:00. 
 Poświęcenie książeczek dla dzieci z kl. III przygotowujących się do 

I Komunii św. będzie w przyszłą niedzielę (06.11) na Mszy św. o godz. 
12:00. Po Mszy św. spotkanie z rodzicami w kościele.

Pełna treść ogłoszeń na stronie .www.parafiamichalowice.pl

  Tomasz a Kempis „O naśladowaniu Chrystusa”
Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech 

weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje (Mt 16,24). O tym, jak to 
przełożyć na życie codzienne, opowiada książka Tomasza a Kempis 
„O naśladowaniu Chrystusa”. Patrząc przez pryzmat tego, co 
przeczytamy, zupełnie zmienia nam się obraz sytuacji, które nam się 
przydarzają, i ludzi, którzy stają na naszej drodze. Przez to reagujemy
inaczej, z korzyścią dla siebie i innych. Komentarze 
na temat książki pokazują, że wywarła ogromny 
wpływ na czytelników. Piszą oni o uniwersalności, 
trafności i głębi przekazu, o przystępnym języku, 
o inspiracji i motywacji, jakie daje lektura. O tym, że 
wprowadzanie jej w życie ubogaca je i sprawia, że 
jest pełniejsze. Książka wychowała już wiele 
pokoleń chrześcijan na całym świecie. Pomimo 
upływu czasu nie traci na aktualności.

Warto przeczytać, warto zobaczyć…

INTENCJE MSZALNE 
Poniedziałek – 31.10.2022  
 18:00 + Za śp. Władysławę Bednarczyk 
Wtorek – 01.11.2022 – Uroczystość Wszystkich Świętych 

 7:00 
+ Za śp. Jana Górkę, Wandę, Władysława i Tadeusza 
 Górów 

 9:00 + Za śp. Mariana i Sewerynę Nogieć, Salomeę Nogieć 

 10:30 
+ Za śp. Czesława Wołowczyka w 6. rocznicę śmierci, 
 Grzegorza Wołowczyka 

 14:00 + Za śp. Tadeusza Sochę w 6. rocznicę śmierci 
Środa – 02.11.2022 – Wspomnienie wszystkich wiernych  
   zmarłych 

 7:00 
+ Za śp. Waldemara Nogiecia  w 2. rocznicę śmierci, 
 Elżbietę Nogieć 

 9:00 + Za śp. Józefa Marca w 1. rocznicę śmierci 
 18:00 + Za śp. Stanisławę i Adolfa Ryndak 

 20:00  

+ Za śp. Adama Zębalę 
+ Za śp. Krystynę Leszczyńską 
+ Za śp. Mariannę Herjan 
+ Za śp. Apolonię Sochę 
+ Za śp. Mariana Bednarczyka 
+ Za śp. Halinę Krawczyk 
+ Za śp. Władysławę Bednarczyk 
+ Za śp. Wojciecha Siarę 
+ Za śp. Jacka Dyląga 
+ Za śp. Edwarda Skarżyckiego 
+ Za śp. Wiesławę Sobolewską 
+ Za śp. Jadwigę Kopeć 
+ Za śp. Janusza Dyląga 
+ Za śp. Emilię Sochę 

Czwartek – 03.11.2022 – św. Marcina de Porres, zakonnika 

 18:00 
+ Za śp. Stanisławę i Tadeusza Mendel i zmarłych  
 z rodziny 

Piątek – 04.11.2022 –  św. Karola Boromeusza, biskupa 

 7:00 
+ Za śp. Jana Kamińskiego, żonę Zuzannę i zięcia Jana 
 Bajorskiego 

 18:00 Msza św. Listopadowa za zmarłych 
Sobota – 05.11.2022  
 7:00 Za dusze w czyśćcu cierpiace 
 18:00 + Za śp. Zofię Binczycką w 1. rocznicę śmierci 
Niedziela – 06.11.2022  
 7:00 + Za śp. Teresę, Janinę i Tadeusza Nowak  
 9:00 + Za śp. Karola 

 10:30 

+ Za śp. Irenę Dyląg, Władysława, Czesława i Andrzeja 
 Dyląg 
+ Za śp. Janinę Nika w rocznicę śmierci, męża 
 Władysława oraz zmarłych z rodziny 

 12:00 
+ Za śp. Waleriana i Pelagię, Zdzisława i Tadeusza 
 Kozłowskich 

 18:00 + Za śp. Stanisława Kużdżała 

 

Z naszej wspólnoty parafialnej odeszła

śp. Joanna Bubka

Wieczne odpoczywanie racz Jej dać Panie...


