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Słowa Ewangelii według świętego Łukasza (Łk 19,1-10)

22 maja
wspomnienie
wspomnienie
św. Rity

4 listopada św. Karola Boromeusza

Jezus wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. A pewien człowiek, imieniem Zacheusz, który był zwierzchnikiem
celników i był bardzo bogaty, chciał koniecznie zobaczyć Jezusa, któż to jest, ale sam nie mógł z powodu tłumu, gdyż był
niskiego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wspiął się na sykomorę, aby móc Go ujrzeć, tamtędy bowiem miał przechodzić.
Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: «Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się
zatrzymać w twoim domu». Zszedł więc z pośpiechem i przyjął Go rozradowany. A wszyscy, widząc to, szemrali: «Do
grzesznika poszedł w gościnę». Lecz Zacheusz stanął i rzekł do Pana: «Panie, oto połowę mego majątku daję ubogim,
a jeśli kogoś w czymś skrzywdziłem, zwracam poczwórnie». Na to Jezus rzekł do niego: «Dziś zbawienie stało się udziałem
tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama. Albowiem Syn Człowieczy przyszedł odszukać i zbawić to, co zginęło».
Zacheusz wspina się na drzewo, by zobaczyć Jezusa. Nie po to, by zostać zauważonym, ale by widzieć upragnionego Mesjasza. Postawa
Zacheusza stawia nam pytanie: jak bardzo nam zależy na spotkaniu z Chrystusem? Czy chce nam się w to zaangażować? Podjąć wysiłek?
Szukać drogi, wchodzić na drzewa, wbiegać na góry, byle tylko Go zobaczyć? Uczmy się od Zacheusza zapału do relacji z Bogiem.

Paraﬁalna pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej
Szkaplerznej w Czernej i Centrum Jana Pawła II 26 października 2019 r.

Z „Elementarza” ks. Jana Twardowskiego
„Życie po śmierci jest jedną z największych tajemnic
wiary. W chwili śmierci chrześcijanin wszystko porzuca,
idzie za głosem Jezusa: «Pójdź za Mną». Choćby (człowiek)
nie był zakonnikiem, składającym śluby zakonne – jeśli
umiera po chrześcijańsku, spełnia trzy śluby zakonne:
czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Umiera czysty, bo tylko
Bóg jest jego miłością; ubogi, bo nie w skarbach doczesnych,
ale w Bogu pokłada nadzieję; posłuszny, bo z wiarą
przyjmuje chwilę śmierci, jaką wyznaczył mu Bóg”.

Najstarsze krakowskie nekropolie
Najstarszą zachowaną nekropolią w Krakowie i jednocześ nie
jedną z najstarszych w Polsce jest znajdujący się w dzielnicy
Kazimierz ż ydowski cmentarz Remu. Stanowi ona unikat pod
względem historycznym
i a r t ys t yc z ny m . G m i n a
zakupiła ten teren w 1533 r.,
ale pierwszych pochó wkó w
dokonano w 1552 r. Za
ogrodzeniem z ozdobnej
kraty widzimy jedyny gró b,
któ ry nie uległ zniszczeniu rabina Mojż esza Isserlesa,
zwanego Remu, Zydzi poczytują to za ogromną moc rabina. Na
grobach moż na zobaczyć kamyczki i karteczki, jako znak pamięci
i czci.
Pierwszy krakowski cmentarz, nazywany ‚,Starym
Cmentarzem Podgórskim” został założ ony w latach 1784-1794,
zaraz po nadaniu aktu lokacyjnego Podgó rza i wprowadzeniu
przez cesarza Jó zefa II zakazu pochó wkó w na
krakowskich cmentarzach przykoś cielnych. Jego
pierwotny obszar wynosił 1,5 ha. Spoczywają tu
między innymi bohaterowie polskiej historii:
Edward Dembowski, Fryderyk Zoll, Wojciech
Bednarski oraz wielu artystó w. W 1900 r.
cmentarz został zamknięty.
Cmentarz Rakowicki - głó wna nekropolia Krakowa - został
założ ony w latach 1801-1802, na gruntach należ ących do
Karmelitó w Bosych z Czernej. Kilkakrotnie powiększany, obecnie
zajmuje powierzchnię 42 ha. Znajduje się na nim około 75 tys.
grobó w. Najstarsza częś ć, zaprojektowana przez K. Kremera, ma
charakterystyczny plan bramy-symbol przejś cia do wiecznoś ci.
W centralnej częś ci znajduje się zabytkowa kaplica, od któ rej
alejki rozchodzą się w kształcie pó łkola, a przy nich spoczywają
między innymi prezydenci Krakowa: Jó zef Dietl i Juliusz Leo,
malarze: Jan Matejko, Jerzy Nowosielski, Kossakowie, aktorzy:
Helena Modrzejewska, Jerzy
Biń czycki, założ yciel kabaretu
„Piwnica pod Baranami”Piotr
Skrzynecki, piosenkarz Marek
Grechuta. Tutaj spoczywa
laureatka Literackiej Nagrody
Nobla Wisława Szymborska.
W wojskowej częś ci cmentarza,
utworzonej w 1920 r., znajduje
się gró b rodzinny Wojtyłó w.

Kobiety w Biblii...
Rebeka – żona Izaaka
Rebeka należała do rodziny Abrahama, zamieszkiwała ziemię
Charan. Pokochała Izaaka i zgodziła się zamieszkać z nim w ziemi
Kaanan. Jednak okazało się, że nie może dać mu potomstwa. Izaak nie
poddał się i wciąż modlił się za swoją żonę. Modlitwa była tak
skuteczna, że Bóg obdarzył ich bliźniętami. Synowie, którzy się
narodzili to Ezaw i Jakub. W ich wspólnym życiu jednak nadal
pojawiały się problemy. Kiedy nastał głód musieli wędrować do kraju
Filistynów, gdzie należało ukrywać fakt, że są mężem i żoną.
Opatrzność jednak czuwała, żeby nie stała im się krzywda. Izaak,
mając u swego boku wspierającą go Rebekę, przeżył najpiękniejsze
chwile swojego życia. Jednak synowie przysparzali im utrapień. Izaak
był ślepo zapatrzony w swojego pierworodnego syna Ezawa, który
był nieobliczalny i nie przestrzegał tradycji rodowych. Rebeka
natomiast kochała Jakuba i pomogła jemu zdobyć błogosławieństwo
ojca kosztem starszego brata. Aby uratować młodszego syna przed
gniewem Izaaka, posłała go do Charanu. Podstęp Rebeki odegrał
także kluczową rolę w realizacji Bożego planu. Potomstwo dwunastu
synów Jakuba tworzyło dwanaście plemion izraelskich.

„Jest uśmiech, co się nawet na cmentarzu kryje;
każdy świętej pamięci umiera, więc żyje.”
ks. J. Twardowski: Nieszczęście nie-nieszczęście

INTENCJE MSZALNE
Poniedziałek – 04.11.2019 – św. Karola Boromeusza, biskupa
18:00 + Za śp. Józefa Berdeckiego
Wtorek – 05.11.2019
18:00 + Za śp. Stanisławę i Adolfa Ryndak
Środa – 06.11.2019
7:00 + Za dusze w czyśćcu cierpiące
O błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski i opiekę Matki
Bożej dla pielgrzymów do Czernej i ich rodzin
+ Za śp. Andrzeja Kuklę
+ Za śp. Ignacego, Genowefę i Witolda Kałwa
+ Za śp. Jana Bajorskiego
+ Za śp. Jana Nogcia
+ Za śp. Jarosława Piotrowskiego
+ Za śp. Kazimierę Grudnik w 14. rocznicę śmierci
20:00
i Wincentego
+ Za śp. Kazimierza Kwietnia
+ Za śp. Mariana Nogcia
+ Za śp. Stefanię, Tadeusza, Eugeniusza, Mieczysława
i Zdzisława Kopeć
+ Za śp. Tadeusza i Stanisława Krokosz, Leokadię
i Władysława Glaz i zmarłych z rodziny
+ Za śp. Zoﬁę Kawalec
Czwartek – 07.11.2019
18:00 + Za śp. Marię i Stanisława Szatanek
Piątek – 08.11.2019
+ Msza św. Listopadowa za zmarłych
18:00
+ Za śp. Marię Kmitę w 2. rocznicę śmierci
Sobota – 09.11.2019 – Święto rocznicy poświęcenia Bazyliki
Laterańskiej
7:00 + Za śp. Annę Zasadę w 18. rocznicę śmierci
18:00 + Za śp. Gabriela Miernika
32. Niedziela Zwykła – 10.11.2019 – św. Leona Wielkiego, papieża
i doktora Kościoła
7:00 + Za śp. Kazimierę Barana
+ Za śp. Waleriana, Pelagię, Zdzisława i Tadeusza
9:00
Kozłowskich
+ Za śp. Janinę Nika w rocznicę śmierci i jej męża
Władysława oraz zmarłych z ich rodzin
10:30
+ Za śp. Małgorzatę Patecką w 6. rocznicę śmierci
12:00 W intencji dzieci, rodziców i chrzestnych
18:00 + Za śp. Marię Krynicką (greg. 1)

Kaplica Czaszek - najbardziej
niezwykłe miejsce Polsce
To jedno wielkie cmentarzysko zamknięte w czterech ścianach. Całe
wnętrze kaplicy wyłożono szczątkami ludzkimi - prawdziwymi
czaszkami i kośćmi. W sumie jest ich ponad 3 tysiące. W krypcie pod
podłogą spoczywa dalsze 21 tys. szczątków ludzi wypełniających ją do
wysokości ok. 2 metrów. Kaplica Czaszek w Kudowie-Zdroju jest
jedynym tego rodzaju zabytkiem w Polsce. Jej budowę w 1776 roku
rozpoczął proboszcz tutejszej paraﬁi Wacław Tomaszek, z pochodzenia
Czech. Pewnego dnia ksiądz Tomaszek zauważył w pobliżu starej
dzwonnicy w okolicy kościoła psy rozdrapujące ziemię. Z rozkopanych
dołów wystawały ludzkie czaszki i kości. Wraz z miejscowym
grabarzem i kościelnym zabezpieczyli wydobyte z ziemi kości. Okazało
się, że należą do okolicznych mieszkańców zmarłych na cholerę
w czasie epidemii panującej w okresie wojny 30-letniej (1618-1648)
i zabitych w czasie wojen śląskich (1756-1763). Później z inicjatywy
księdza zebrano jeszcze czaszki i kości zmarłych w rejonie Kudowy,
Dusznik i Polanicy Zdroju. Ludzkie szczątki wydobywane były
z płytkich grobów bądź też zbierane po polach. Proboszcz poruszony
ogromną ilością szczątków, postanowił znaleźć dla nich godne miejsce.
Najlepszym pomysłem było wybudowanie kaplicy.
Obok kapliczki znajduje się pomnik z trójjęzycznym napisem:
"Oﬁarom wojen ku upamiętnieniu, a żywym ku przestrodze 1914".
Wybudowana w stylu barokowym kaplica stała się unikatowym
dziełem kultury religijnej i jedynym tego rodzaju zabytkiem w Polsce.
Jest jedną z niewielu tego typu nekropolii na świecie.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XXXI Niedziela zwykła – 03.11.2019
Dzisiejsza listopadowa niedziela, jak wszystkie pozostałe w ciągu roku
liturgicznego, przypomina nam o Zmartwychwstaniu Pana Jezusa.
Nawet wpatrując się w mogiły naszych najbliższych, mamy
pewność, że nie idziemy ku śmierci, ale pełni życia w Chrystusie
Zmartwychwstałym. On nie jest Bogiem umarłych lecz żywych.
Do 8 listopada duszom w czyśćcu możemy oﬁarować dar odpustu
zupełnego za pobożne nawiedzenie cmentarza i spełnienie
pozostałych warunków odpustu: stan łaski uświęcającej, przyjęcie
Komunii św., odmówienie modlitwy w intencjach wyznaczonych
przez Ojca Świętego.
Do 8 listopada po Mszy św. wieczornej różaniec za zmarłych
wypominanych w naszym kościele.
Pouczenie przedchrzcielne dla rodziców i chrzestnych będzie w piątek
(8.11) o godz. 19:00.
Poświęcenie książeczek do modlitwy dla dzieci z kl. III,
przygotowujących się do I Komunii św. będzie dzisiaj (niedziela
3.11) na Mszy św. o godz. 12:00. Po Mszy św. spotkanie z rodzicami
w kościele.
Zapraszamy dzieci na spotkania Oazy Dzieci Bożych w niedziele po
Mszy św. o godz. 12:00.
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

