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Słowa Ewangelii według świętego Łukasza (Łk 20,27-38) 

Podeszło do Jezusa kilku saduceuszów, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i zagadnęli Go w ten sposób: 

«Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał: „Jeśli umrze czyjś brat, który miał żonę, a był bezdzietny, niech jego brat pojmie 

ją za żonę i niech wzbudzi potomstwo swemu bratu”. Otóż było siedmiu braci. Pierwszy pojął żonę i zmarł bezdzietnie. Pojął 

ją drugi, a potem trzeci, i tak wszyscy pomarli, nie zostawiwszy dzieci. W końcu umarła ta kobieta. Przy zmartwychwstaniu 

więc którego z nich będzie żoną? Wszyscy siedmiu bowiem mieli ją za żonę». Jezus im odpowiedział: «Dzieci tego świata 

żenią się i za mąż wychodzą. Lecz ci, którzy uznani zostaną za godnych udziału w świecie przyszłym i w powstaniu 

z martwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. Już bowiem umrzeć nie mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi 

Bożymi, będąc uczestnikami zmartwychwstania. A że umarli zmartwychwstają, to i Mojżesz zaznaczył tam, gdzie jest mowa 

o krzewie, gdy Pana nazywa „Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba”. Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz 

żywych; wszyscy bowiem dla Niego żyją».

Saduceusze rozmawiają z Jezusem - dwie strony, które mają zupełnie inny pogląd na sprawę. Czy jesteś szczerze zainteresowany drugim 

człowiekiem?  Zależy ci, żeby go zrozumieć, poznać jego argumenty i motywy, czy chcesz pokazać, że to ty masz rację?

„Dlatego dwie uszy, jeden język dano, iżby mniej mówiono, a więcej słuchano." ― przysłowie staropolskie

22 maja
wspomnienie 

św. Rity

KRAINY BIBLIJNE – Dolina Jozafata

Od wieków ludzi nurtuje pytanie: jak będzie wyglądał koniec 
świata? W tradycji judeochrześcijańskiej mówią o tym 
przypowieści biblijne, opisy objawień, a także dzieła plastyczne 
umieszczane w kościołach.

Tradycja głosi, że Sąd 
Ostateczny będzie miał 
m i e j s c e  w  D o l i n i e 
Jozafata. Nie wiadomo, 
o  k t ó r e  d o k ł a d n i e 
miejsce chodzi. Jedni 
wskazują dolinę potoku 
C e d r o n  w  p o b l i ż u 
J e r o z o l i m y,  a  i n n i 
miejsce, w którym król 
judzki Jozafat panujący 
w IX wieku p.n.e. stoczył
jedną z bitew i świętował ze swoim ludem zwycięstwo.

Dolina Cedronu przebiega pomiędzy Górą Oliwną a Górą 
Moria, na której jest Plac S�wiątynny. W niej zgromadzą się żywi
i umarli, czekając na Czasy Ostateczne. Mesjasz otworzy Złotą 
Bramę i będzie zapraszał poprzez nią na Sąd Ostateczny. Brama 
Złota posiada dwa łuki. Północny nazywany jest Łukiem Z� alu, 
południowy Łukiem Miłosierdzia. Część cmentarza od strony 
Góry Oliwnej, to cmentarz żydowski. Po drugiej stronie Doliny 
Cedronu, od zewnętrznej strony bramy, znajduje się cmentarz 
muzułmański. 

O Darach Ducha Świętego - cz. 1

Na zakończenie roku duszpasterskiego poświęconego roli 
i działaniu Ducha Świętego w życiu Kościoła, chcemy przypomnieć jak 
ważne są Dary i Owoce Ducha Świętego.

Prorok Izajasz (Iz 11,2) wylicza 
siedem darów Ducha Świętego, 
którymi są: dar bojaźni Bożej, 
pobożności, rady, męstwa, rozumu, 
umiejętności i mądrości. Poprzez 
dary Ducha dostępujemy wspólnoty 
z Bogiem, udziału w Jego życiu, 
w  J e g o  p o t ę d z e ,  m ą d r o ś c i 
i świętości. Stajemy się dziećmi

Bożymi. Dary Ducha Świętego są specjalnymi uzdolnieniami, które 
pozwalają nam żyć w sposób godny ucznia Jezusa Chrystusa oraz 
kształtują duchowość chrześcijańską. 

Dar bojaźni Bożej uświadamia wielkość i miłość Boga oraz buduje 
postawę zawierzenia, dziękczynienia i uwielbienia Stwórcy. 

Dar pobożności nieustannie odnawia więź z Jezusem, sprawiając, 
że posłuszeństwo nauce Chrystusa wynika z zaufania, a nie z nakazu. 
Kolejny dar to Dar rady - w konkretnych sytuacjach pomaga on 
obiektywnie i bez wątpliwości podjąć właściwą decyzję. Podpowiada 
najlepszy sposób postępowania, by plany ludzkie były zgodne z tym, 
czego Bóg oczekuje.

 Źródła: adonai.pl, opoka.org.pl

PIERWSI POLSCY MĘCZENNICY – wspomnienie    
13 listopada

Pierwsza wyprawa misyjna eremitów benedyktyńskich na ziemie 
polskie oraz ich śmierć męczeńska w 1003 r. stanowią dziejowe 
wydarzenie w historii Kościoła i Polski. Święci męczennicy: Benedykt, 
Jan, Mateusz, Izaak i Krystyn krwią swoją uświęcili początki wiary
w narodzie polskim.

W nocy z 10 na 11 listopada 1003 r. zostali napadnięci przez zbójców 
i wymordowani. Pierwsze ciosy mieczem otrzymał Jan, po nim zginął 
Benedykt. Izaaka zamordowano w celi obok. Mateusz zginął przeszyty 
oszczepami, gdy wybiegł z celi w stronę kościoła. Mieszkający 
oddzielnie Krystyn próbował jeszcze bronić klasztoru, ale i on podzielił 
los towarzyszy. Prawdopodobnie powód napadu był rabunkowy, 
ponieważ zakonnicy otrzymali od Chrobrego środki w srebrze na 
prowadzenie misji.

W 1004 r. papież Jan XVIII bez wahania zaliczył ich w poczet 
świętych męczenników. Kult Pięciu Braci Męczenników stawał się 
coraz bardziej powszechny, rozszerzał się na kolejne kraje Europy.
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Do użytku
wewnętrznego

Kobiety w Biblii...

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
XXXII Niedziela zwykła – 10.11.2019

Dziś przeżywamy w Kościele w Polsce XI Dzień Solidarności 
z Kościołem Prześladowanym. W tym roku pragniemy zatrzymać 
się nad sytuacją chrześcijan zamieszkujących najmłodsze państwo 
świata – Sudan Południowy. Tam cierpienie ma twarz milionów 
umierających z głodu naszych braci i sióstr. To twarz ludzi, którzy 
nieustannie obawiają się o swoje życie w związku z ciągle 
trwającymi wewnątrz kraju konfliktami zbrojnymi.

Jutro (11.11) przypada 101 rocznica odzyskania przez Polskę 
niepodległości. Pamiętajmy w modlitwie o naszej Ojczyźnie.

Spotkanie uczniów kl. VII – grupa dziewcząt w ramach przygoto-
wania do sakramentu bierzmowania będzie w piątek (15.11) 
o godz. 16:45 w salce na plebanii.

Spotkania Oazy Dzieci Bożych w niedzielę po Mszy św. o godz. 12:00
w salce na plebanii.

Pełna treść ogłoszeń na stronie .www.parafiamichalowice.pl

Z naszej wspólnoty parafialnej odeszła

śp. Anna Klich

Wieczne odpoczywanie racz Jej dać Panie...

Z naszej wspólnoty parafialnej odeszła

śp. Krystyna Świder

Wieczne odpoczywanie racz Jej dać Panie...

INTENCJE MSZALNE 
 

Poniedziałek – 11.11.2019 – św. Marcina z Tours, biskupa 
Narodowe Święto Niepodległości 

 18:00 + Za śp. Marię Krynicką (greg. 2) 
Wtorek – 12.11.2019 – św. Jozafata,  biskupa i męczennika 
 18:00 + Za śp. Marię Krynicką (greg. 3) 
Środa – 13.11.2019 – Świętych Benedykta, Jana, Mateusza,  
   Izaaka i Krystyna, pierwszych  
   męczenników Polski 

 7:00 
+ Za śp. Zofię i Feliksa Cieśla, Kazimierę i Mariana 
 Ślusarczyk 

 20:00 

Dziękczynna za otrzymane łaski 
O zdrowie i potrzebne łaski dla Haliny 
+ Za śp. Jana Bajorskiego 
+ Za śp. Jarosława Piotrowskiego 
+ Za śp. Mariana Nogcia 
+ Za śp. Marię Krynicką (greg. 4) 
+ Za śp. Marię Miska w 1. rocznicę śmierci 
+ Za śp. Otylię, Stanisława i Macieja Banaś, Teofilę  
 i Piotra Pateckich 
+ Za śp. Stanisławę Mendel w rocznicę śmierci i zmarłych 
 z rodziny: Mendlów i Łopatków 
+ Za śp. Zofię Kawalec 

Czwartek – 14.11.2019  
 18:00 + Za śp. Marię Krynicką (greg. 5) 
Piątek – 15.11.2019 – św. Alberta Wielkiego, biskupa i doktora 

Kościoła 
 7:00 + Za śp. Marię Krynicką (greg. 6) 

 18:00 
+ Msza św. Listopadowa za zmarłych 
+ Za śp. Mariannę i Mieczysława Kawula 

Sobota – 16.11.2019 –  Rocznica Poświęcenia Rzymskich Bazylik 
  Świętych Apostołów Piotra i Pawła 
  św. Małgorzaty Szkockiej, św. Gertrudy 
 7:00 + Za śp. Marię Krynicką (greg. 7) 
 18:00 + Za śp. Jerzego Massalskiego w rocznicę śmierci 
33. Niedziela Zwykła – 17.11.2019 – św. Elżbiety Węgierskiej 
 7:00 + Za śp. Matyldę o spokój duszy 

 9:00 
+ Za śp. Marię Krynicką (greg. 8) 
+ Za śp. Władysławę i Edmunda Socha oraz zmarłych  
 z rodziny 

 10:30 
+ Za śp. Stefana Chwalik, Franciszka Kilmer, Anielę  
 i Michała Fus 

 12:00 + Za śp. Stefanię Dyląg w 40. rocznicę śmierci i męża Jana 

 18:00 
+ Za śp. Czesława Wołowczyk w 3. rocznicę śmierci, 
 Grzegorza Wołowczyk 

 

Rachela - żona Jakuba

Kiedy Jakub, syn Izaaka i Rebeki musiał uciekać przed swym 
bliźniaczym bratem Ezawem, udał się na wschód do Charanu, gdzie 
mieszkał jego wuj Laban. Będąc niedaleko celu wędrówki, spotkał przy 
studni dziewczynę, która przyszła napoić swoje stado owiec. Była to 
Rachela, córka Labana, brata Rebeki. Jakub pokochał Rachelę i zawarł 
z wujem układ: „Będę ci służył przez siedem lat za twą młodszą córkę 
Rachelę”. Po siedmiu latach Laban wyprawił ucztę weselną, ale 
podstępnie nie dał Jakubowi młodszej Racheli, lecz starszą Leę. Żeby 
móc poślubić Rachelę, zdecydował się pracować u Labana przez 
następne siedem lat.  

Lea urodziła Jakubowi synów, którzy dali początek dwunastu 
pokoleniom Izraela. Rachela będąc bezpłodna, zazdrościła swej siostrze 
potomstwa. Z wyrzutem powiedziała do Jakuba: „spraw, żebym miała 
dzieci, bo inaczej umrę”, na co rozgniewany Jakub odpowiedział, że 
Bóg wciąż odmawia jej potomstwa. Wtedy zdecydowała się użyć 
sposobu wypróbowanego przez babkę Jakuba - Sarę. Dała swoją 
niewolnicę Bilhę za żonę Jakubowi, aby dzięki niej mieć potomstwo. 
Urodzili się następni synowie Jakuba, jednak rywalizacja między 
siostrami nie ustała. W końcu Bóg dał Racheli syna Józefa. Wówczas 
jeszcze raz poprosiła Boga o syna. I tym razem Jahwe wysłuchał jej 
prośby; urodziła Beniamina, sama jednak zmarła podczas porodu. 

Do końca życia była umiłowaną żoną Jakuba. 

Pieśni pogrzebowe...

„Przybądźcie	z	nieba” – to pierwsze słowa katolickiej pieśni 
śpiewanej podczas uroczystości pogrzebowej. Pieśń ma charakter 
pożegnalny i mówi o odejściu duszy do nieba. S�piewający proszą 
Jezusa Chrystusa o zbawienie dla duszy i opiekę nad nią. 
Początkowo wykonywana była w ramach liturgii pogrzebowej, a od 
roku 1614 śpiewana jest w momencie włożenia trumny do grobu, 
bądź też na krótko przed.

W Polsce pieśń została włączona do katolickiej liturgii 
pogrzebowej po Soborze Watykańskim II.

Do przemyślenia...

Niebo, czyściec i piekło to stany, które znajdują się poza 
granicami czasu i przestrzeni. Niebo jest stanem, w którym 
człowiek jest całkowicie ogarnięty wszechogarniającą 
miłością. (…)

Czyściec stanowi preludium zbawienia. Z czyśćcem jest 
podobnie jak z zaproszeniem na przyjęcie. Zanim się zasiądzie 
do stołu, trzeba umyć ręce. Z wejściem należy jednak zaczekać 
na swoją kolej. Ważne jest jednak to, że zostało się 
zaproszonym. (…)

Piekło jest odejściem od Boga. Czasem trzeba przejść 
piekło, by dostąpić nieba. Dosięgnąć dna, by odbić się 
i zobaczyć Boga.

ks. Jan Twardowski: O	niebie,	czyśćcu	i	piekle

Chodzi	po	czyśćcu	tam	i	z	powrotem
Miłości	ludzkiej	grzeszny	baranek
Szepce	po	cichu	nieśmiałe	słowa
Jeszcze	do	nieba	spory	kawałek

ks. Jan Twardowski: Chodzi


