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Słowa Ewangelii według świętego Marka (Mk 13,24-32) 

Jezus powiedział do swoich uczniów: „W owe dni, po wielkim ucisku słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku. 
Gwiazdy będą padać z nieba i moce na niebie zostaną wstrząśnięte. Wówczas ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego 
w obłokach z wielką mocą i chwałą. Wtedy pośle On aniołów i zbierze swoich wybranych z czterech stron świata, od krańca 
ziemi aż do szczytu nieba. A od drzewa figowego uczcie się przez podobieństwo. Kiedy już jego gałąź nabiera soków 
i wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, że blisko jest, we 
drzwiach. Zaprawdę powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale 
moje słowa nie przeminą. Lecz o dniu owym lub godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec”.

Chrystus roztacza przed uczniami wizję końca świata nie po to, by wywrzeć na nich wrażenie. Ta opowieść o przyszłych zdarzeniach to 
troska Zbawiciela o to, jak każdy z nas przygotowuje się do ostatecznej chwili. Jezus między innymi po to przyszedł: by koniec ziemskiego 
świata oswoić, wyjaśnić i by pokazać, jak na ten moment czekać. Podkreśla, że zapowiedzi zbliżającego się dnia Sądu można dostrzec wokół 
niczym oznaki lata – wystarczy dobrze patrzeć i słuchać. Dziś pora zadać sobie pytanie: czy nie zamykamy naszych oczu i uszu na sprawy 
ostateczne? Czy nie boimy się dostrzegać, że żyjemy tylko w przygotowaniu do wieczności? I wreszcie: jak to nasze przygotowanie wygląda?

Chorał gregoriański

Śpiew od wieków jest wyrazem pobożności 
i gorliwości wobec Boga. Na szczególną uwagę 
zasługuje chorał gregoriański, który jest 
oficja lnym i  obowiązującym śpiewem 
liturgicznym Kościoła łacińskiego. Ten 
jednogłosowy śpiew głównie chórów męskich 
i chłopięcych narodził się w VIII wieku 
w Rzymie. Pracę nad nauką i udoskonalaniem 
chorału gregoriańskiego bardzo wcześnie 
podejmowały wspólnoty benedyktyńskie, czego 
owocem są licznie zachowane do dziś hymny, 
antyfony i  inne pieśni skomponowane 
w klasztornych skryptoriach przez mnichów.

Nie ulega również wątpliwości, że śpiew 
gregoriański, przesycony Pismem Świętym, 
stwarzał i stwarza najlepszą atmosferę do 
modlitwy i kontemplacji. W dzisiejszym świecie 
powszechnego pośpiechu, napięcia, krzyku 
i hałasu, śpiew chorału gregoriańskiego stanowi 
znak sprzeciwu i jawi się jako coś, co 
nieustannie napełnia serca Bożą obecnością 
i daje uczucie wytchnienia.

Chorał gregoriański charakteryzuje się 
między innymi jednogłosowością, śpiewem 
a capella, czyli bez akompaniamentu, tekstami 
głównie z Pisma Świętego w języku łacińskim. 
W chorale wyróżnia się psalmodie, antyfony, 
responsoria oraz ordinarium missae (Kyrie, 
Gloria, Credo, Sanctus, Agnus Dei).

Chorał tradycyjnie śpiewają chóry mężczyzn 
i chłopców w kościołach, a także kobiety 
i mężczyźni ze zgromadzeń zakonnych. Jest to 
muzyka rytu rzymskiego, wykonywana w czasie 
Mszy św. oraz godzin kanonicznych.

Źródło: benedyktyni.pl/choral

22 listopada - wspomnienie św. Cecylii
2 2  l i s t o p a d a  Ko ś c i ó ł  o b c h o d z i  w s p o m n i e n i e  j e d n e j 

z najsłynniejszych męczennic świętej Cecylii, która w młodości złożyła 
śluby czystości. Według podań, świadectwem swej wiary nawróciła na 
chrześcijaństwo nie tylko  narzeczonego, ale też kilkuset rzymskich 
żołnierzy. Poniosła śmierć męczeńską podczas prześladowań około 
180 roku. Jest patronką muzyki kościelnej, chórów, organistów 
i lutników. Legenda bowiem głosi, że grała na organach. Organy wodne 
były znane wówczas w Rzymie, ale były bardzo wielką rzadkością
(otrzymał je np. cesarz Neron w darze ze Wschodu). Nie wiadomo, czy Cecylia mogła 
grać na organach - prawdopodobne jest jednak, że grała na innym instrumencie. 
O� wczesne panie rzymskie kształciły się często w grze na har�ie.                  Z� ródło: brewiarz.pl

Światowy	Dzień	Ubogich

Światowy Dzień Ubogich został ustanowiony z listopadzie 2016 roku przez papieża 
Franciszka w Liście Apostolskim Misericordia et Misera, napisanym na zakończenie Roku 
Miłosierdzia. Obchodzony jest w XXXIII Niedzielę Zwykłą. Pierwszy raz dzień ten obchodzony 
był 19 listopada 2017 roku pod hasłem „Nie miłujmy słowem, ale czynem”. W tym roku 
przypada na 18 listopada i myślą przewodnią są słowa Psalmu 34: „Oto biedak zawołał, a Pan 
go wysłuchał”.

Obchody Światowego Dnia Ubogich w Archidiecezji Krakowskiej mają na celu pomoc 
osobom w kryzysie bezdomności a także uwrażliwienie i zachętę do codziennego niesienia 
pomocy ubogim.

Źródło: diecezja.pl

Naczynia liturgiczne (1) – melchizedek i kustodia

Melchizedek jest to specjalny uchwyt, zazwyczaj w kształcie 
półksiężyca, za pomocą którego umieszcza się Najświętszy Sakrament 
w pozycji pionowej w monstrancji lub kustodii. Nazwa nawiązuje do 
Melchizedeka – kapłana, który, jak podaje Księga Rodzaju (Rdz 14,18), 
wyszedł naprzeciw wracającego ze zwycięskiej bitwy Abrama i przyniósł 
dary ofiarne: chleb i wino. 

Kustodia jest małym naczyniem, w którym znajduje się melchizedek 
utrzymujący Hostię. Kustodia może mieć różne kształty, czasami 
przednia ścianka jest oszklona, co umożliwia adorację Najświętszego 
Sakramentu po otwarciu tabernakulum, bez konieczności wystawiania 
w monstrancji.

Melchizedeka i kustodię należy wykonać ze szlachetnego metalu. 
Jeśli zostały wykonane z metalu ulegającego korozji lub mniej 
szlachetnego od złota (na przykład z mosiądzu), to powinny być 
pozłocone. Decyzją Konferencji Episkopatu, zaaprobowaną przez Stolicę 
Apostolską, naczynia liturgiczne mogą być wykonywane także z innych 
trwałych materiałów i takich, które w powszechnym przekonaniu danego 
kraju są materiałami szlachetnymi, np. z kości słoniowej. Materiały te nie 
mogą ulegać łatwemu złamaniu lub zniszczeniu.

Melchizedek

Kustodia



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

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
XXXIII Niedziela zwykła – 18.11.2018

Z okazji przypadającego w tym tygodniu wspomnienia św. 
Cecylii, patronki muzyki, w sobotę (24.11) o godz. 18:00 Msza św. 
w intencji Orkiestry Echo z Michałowic, która przeżywa jubileusz 
70-lecia istnienia. Po Mszy św. w naszym kościele koncerty: 
Orkiestry Dętej Echo z Michałowic i organowy p. Krzysztofa 
Latały. Serdecznie wszystkich zapraszamy!

W przyszłą niedzielę (25.11), będziemy przeżywali uroczystość 
Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Po Mszy św.  o godz. 12:00 
wystawienie Najświętszego Sakramentu, Litania do Najświętszego 
Serca Pana Jezusa i akt poświęcenia. Za publiczne odmówienie aktu 
poświęcenia w Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata można 
uzyskać odpust zupełny. Będzie to ostatnia niedziela przed Adwentem. 

W przyszłą niedzielę (25.11) po Mszy św. o godz. 18:00 spotkanie 
Rady Parafialnej.

Pełna treść ogłoszeń na stronie .www.parafiamichalowice.pl

Z naszej wspólnoty parafialnej odeszła

śp. Maria Miska

Wieczne odpoczywanie racz Jej dać Panie...

INTENCJE MSZALNE 
 

Poniedziałek - 19.11.2018 – bł. Salomei, zakonnicy 
 18:00 + Za duszę śp. Władysława Broszkiewicza (greg. 9) 
Wtorek –  20.11.2018 –  św. Rafała Kalinowskiego, prezbitera 
 18:00 + Za duszę śp. Władysława Broszkiewicza (greg. 10) 
Środa – 21.11.2018 – Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny 
 7:00 + Za duszę śp. Wacława Ciaranka 

 20:00 

+ Za duszę śp. Władysława Broszkiewicza (greg. 11) 
+ Za dusze śp. Krystyny i Władysława Tochowicz 
+ Za duszę śp. Józefa Dyląga 
+ Za duszę śp. Marianny Kryus 
+ Za duszę śp. Wiesławy Bubki 
+ Za duszę śp. Władysława Rożka 

Czwartek – 22.11.2018 – św. Cecylii, dziewicy i męczennicy 
 18:00 + Za duszę śp. Władysława Broszkiewicza (greg. 12) 
Piątek – 23.11.2018 
 7:00 + Za duszę śp. Władysława Broszkiewicza (greg. 13) 
 18:00 + Msza Listopadowa za zmarłych 
Sobota – 24.11.2018  
 7:00 + Za duszę śp. Władysława Broszkiewicza (greg. 14) 

 18:00 
O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla członków Orkiestry 
z okazji 70 rocznicy istnienia 
+ Za duszę śp. Jerzego Morysia - kapelmistrza Orkiestry 

Niedziela – 25.11.2018 – Uroczystość Chrystusa Króla  
  Wszechświata 
 7:00 + Za duszę śp. Marianny Górki w 2. rocznicę śmierci 

 9:00 
+ Za duszę śp. Jana Kmity w 8. rocznicę śmierci 
+ Za duszę śp. Władysława Broszkiewicza (greg. 15) 

 10:30 
+ Za dusze śp. Zygmunta Wawrzyna, Heleny  
 i Andrzeja Kobos 

 12:00 W intencji Służby Liturgicznej Ołtarza w naszej parafii 
 18:00 + Za dusze śp. Wacława i Jerzego Kruczków 

 

11 listopada 2018 - 100-lecie 
odzyskania niepodległości

Podczas niedzielnej Eucharystii, 11 listopada o godz. 10:30, 
w intencji Ojczyzny modliła się wspólnota parafialna wraz 
z  ha rce rzami ,  uczn iam i  szko ł y  w  M icha łow icach 
i przedstawicielami Stowarzyszenia Pro Memoria. Po 
odśpiewaniu Te Deum oraz Boże coś Polskę przed naszą 
świątynią uroczyście został odśpiewany hymn Mazurek 
Dąbrowskiego. 

18 listopada - wspomnienie bł. Karoliny 
Kózkówny, dziewicy i męczennicy

Karolina urodziła się 2 sierpnia 1898 roku w podtarnowskiej 
wsi Wał-Ruda.  Była czwartym w kolejności  spośród 
jedenaściorga dzieci Marii i Jana Kózków. Do Pierwszej Komunii 
S�więtej przystąpiła w 1907 roku w Radłowie, a bierzmowana 
została w 1914 roku przez biskupa tarnowskiego Leona Wałegę 
w nowo wybudowanym kościele w Zabawie. W swojej para�ii 
była członkiem Towarzystwa Wstrzemięźliwości oraz
Apostolstwa Modlitwy 
i Arcybractwa Wiecznej 
Adoracji Najświętszego 
Sakramentu. Wrażliwa na 
p o t r z e b y  b l i ź n i c h , 
chętnie zajmowała się 
chorymi i  starszymi. 
Katechizowała swoje 
rodzeństwo i okoliczne 
dzieci. Zginęła w wieku 
1 7  l a t ,  z a b i t a  p r z e z 
c a r s k i e g o  ż o ł n i e r z a 
w dniu 18 listopada 1914 
r o k u .  J e j  d o c z e s n e 
szczątki zostały złożone 
w kościele w Zabawie.

Karolina Kózkówna 
została błogosławiona 10 
czerwca 1987 roku przez 
p a p i e ż a  ś w .  J a n a 
Pawła II.

Fot.: M. Ziółkowski


