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Ewangelia według św. Łukasza (Łk 21, 25-28. 34-36)
Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec huku morza i jego nawałnicy.
Ludzie mdleć będą ze strachu w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi. albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte.
Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, nadchodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą. A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha
i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie.
Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie
spadł na was znienacka jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi.
Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem
Człowieczym”.
Chrystus daje nam konkretne wskazówki, jak czekać na Jego powtórne przyjście. Ważne, by mieć lekkie serce - nie nosić ciężaru grzechów,
które utrudniają życie. Wtedy można z radością patrzeć w górę - ku Bogu, oczekując Go z tęsknotą i radością. Czuwanie nad swoim sercem
i modlitwa o taką lekkość - czyż to nie obiecująca droga na rozpoczynający się Adwent?

Święty Mikołaj

Rorate caeli desuper…

Święty Mikołaj żył w początkach IV wieku
w Azji Mniejszej. Według apokryfów
Mikołaj pochodził z zamożnej rodziny.
Rozgłos przyniosły mu historie
o trzech niesłusznie uwięzionych
oficerach, których wypuszczono po
jego interwencji, o trzech ubogich
pannach wydanych za mąż dzięki
posagom, które w tajemnicy
przed
innymi
dostarczył
święty i
wreszcie historia
o uratowanych żeglarzach na
morzu dzięki wstawienniczej
modlitwie świętego biskupa. Na
przestrzeni wieków powstało
wiele opowiadań i legend, ale
nie umniejsza to faktu, że dobroć,
miłosierdzie
Mikołaja
stały
się dla wielu pokoleń inspiracją
do naśladowania w dzieleniu się
z potrzebującymi.
Święty Mikołaj zmarł 6 grudnia około
345-353 roku.
Kult świętego szybko rozprzestrzenił się
niemal w całej Europie. O jego pomoc proszą:
żeglarze, panny, żacy, jeńcy, więźniowie a także pielgrzymi. Do
niego uciekają się także ludzie proszący w modlitwie o odzyskanie
skradzionej rzeczy.
W dniu świętego Mikołaja powinniśmy modlić się za wszystkie dzieci,
które z różnych powodów doznają cierpienia.

Roraty to msze ku czci Najświętszej Maryi Panny odprawiane
w Adwencie. Ich nazwa pochodzi od pierwszych słów pieśni śpiewanej na wejście „Rorate caeli desuper, et nubes pluant iustum” – (Niebiosa spuście Sprawiedliwego…). Jest to modlitwa proroka Izajasza,
błagająca Boga o rychłe przyjście Zbawiciela.
W Polsce historia rorat sięga XIII wieku i wiązana jest ze św. Kingą,
żoną Bolesława Wstydliwego, która przyniosła zwyczaj z Węgier.
Pierwsze ślady tej liturgii znajdują się w księgach śląskich cystersów.
W XIV wieku msza była znana w całej Polsce, powstawały pierwsze
bractwa rorantystów, które uroczyście odprawiały msze roratnie
głównie w Adwencie, a w niektórych rejonach Polski przez cały rok.
W XVI wieku Zygmunt Stary założył bractwo rorantystów przy
Kaplicy Zygmuntowskiej na Wawelu. Odprawiali oni mszę roratnią
przez cały rok, raz w tygodniu. Przed rozpoczęciem mszy do ołtarza
podchodzili kolejno przedstawiciele wszystkich stanów (król, prymas,
senator, szlachcic, żołnierz, kupiec oraz chłop) i wkładali w stojący
na nim siedmioramienny lichtarz świece, mówiąc przy tym: „Sum
paratus ad adventum Dei” – „Jestem gotowy na przyjście Pana”.
Prawdopodobnie z tej tradycji wywodzi się tzw. roratka – świeca
ozdobiona niebieską lub białą wstążką zapalana w czasie rorat, jako
symbol Maryi. Z czasem, fundacje rorantystów zaczęły podupadać,
przede wszystkim z braku funduszy i trudnej sytuacji Kościoła
w czasie zaborów. Odprawianie rorat z powrotem zaczęło się ograniczać
do okresu Adwentu. Ale nawet do tego, by móc ją odprawiać przez
cały Adwent, potrzebna była zgoda Watykanu. Przez kilka wieków
poszczególne diecezje na terenie ziem polskich uzyskiwały różne
przywileje dotyczące odprawiania rorat. Praktyka dla całego kraju
została ujednolicona dopiero przez kard. Stefana Wyszyńskiego. Od
II Soboru Watykańskiego roraty mogą być odprawiane jedynie w dni
powszednie.

Modlitwa dziecka do świętego Mikołaja

Czy wiecie, że…

Przybądź święty Mikołaju,
Zejdź z niebieskich wzgórz.
Grzeczne dzieci Cię czekają,
Choć posnęły już.
Przy łóżeczku anioł Boży,
Czuwa Anioł Stróż.
On ci lekko drzwi otworzy,
A Ty dary złóż.

• tradycja rozdawania upominków sięga XIII wieku, kiedy to
w szkołach rozdawano zapomogi dla biednej młodzieży;
• p rezentami ofiarowanymi np. w XVIII wieku były: obwarzanki,
pierniki, obrazki, drewniane zabawki i ciepła odzież;
• o becnie w Polsce jest około 230 kościołów pod wezwaniem
św. Mikołaja.

Wieniec adwentowy

Adwent

Zaczyna się Adwent – czas przygotowania do świąt Bożego
Narodzenia. Od wieków był to okres wyciszenia, oderwania się od
doczesności i przygotowania na przyjście Zbawiciela. W dobrym
przeżywaniu tego czasu pomagały dziś już zapomniane tradycje:
wspólne wieczorne modlitwy, obrzędy związane z adwentowymi
wieńcami, świecami i pełnieniem dobrych uczynków. Trudno bez
nich głębiej przeżywać Adwent i święto Narodzenia Pańskiego.

Początkiem roku liturgicznego w Kościele jest Adwent. Słowo
to pochodzi z łacińskiego adventus, co oznacza czas radosnego
oczekiwania na przyjście Chrystusa.
Dawniej Adwent trwał 40 dni (podobnie jak Wielki Post) i rozpoczynał się we wspomnienie św. Marcina (11 listopada). W tym czasie
obowiązywał zakaz urządzania zabaw, a nawet prowadzenia wojen.
Obecnie trwa przez cztery tygodnie poprzedzające Boże Narodzenie.
Jest to czas, który pomaga człowiekowi przygotować się na przyjście
Jezusa, dlatego powinien być czasem wyciszenia. W liturgii szczególne miejsce zajmuje Maryja, która jest przykładem radosnego
i całkowitego zaufania wobec Boga i Jego planów.
Symbolem okresu adwentu jest światło. Chrystus przychodząc do
całej ludzkości przynosi światło. W tym czasie jest ono wyrażane
poprzez świece lub lampiony roratnie.

Wieniec adwentowy służy temu, by w jego środku ustawić cztery
świece reprezentujące cztery niedziele Adwentu. Powinny mieć
one kolor szat liturgicznych tego okresu, a więc trzy fioletowe
i jedna różowa – na trzecią niedzielę zwaną Gaudete. Innym rozwiązaniem są
świece czerwone lub jeszcze innego
koloru wyrażającego radość oczekiwania. Wieniec wykonuje się np.
z gałązek drzew iglastych, można
zawiesić go na czterech wstążkach
pod sufitem albo położyć na tacy
na stole. Świece mogą płonąć podczas wspólnej rodzinnej modlitwy
lub posiłków.

INTENCJE MSZALNE
Poniedziałek - 03.12.2018 – św. Franciszka Ksawerego,
prezbitera
18:00 + Za duszę śp. Władysława Broszkiewicza (greg. 23)
Wtorek – 04.12.2018 - św. Barbary
18:00 + Za duszę śp. Władysława Broszkiewicza (greg. 24)
Środa – 05.12.2018
+ Za dusze śp. Stanisławy Mendel w rocznicę śmierci oraz
18:00
zmarłych z rodziny Mendel i Łopatków
+ Za duszę śp. Władysława Broszkiewicza (greg. 25)
+ Za dusze śp. Adama, Mieczysława i Andrzeja oraz za
wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące
20:00
+ Za dusze śp. Stefana Duś w 25. rocznicę śmierci
i zmarłych z rodziny
+ Za duszę śp. Zofii Obrusik
Czwartek – 06.12.2018 – św. Mikołaja, biskupa
7:00 + Za duszę śp. Władysława Broszkiewicza (greg. 26)
18:00 + Za duszę śp. Mariana Chwastka w 2. rocznicę śmierci
Piątek – 07.12.2018 – św. Ambrożego,
biskupa i doktora Kościoła
7:00 + Za duszę śp. Władysława Broszkiewicza (greg. 27)
+ Za dusze śp. Zofii i Feliksa Cieśla oraz Kazimiery
18:00
i Mariana Ślusarczyk
Sobota – 08.12.2018 – Uroczystość
Niepokalanego Poczęcia NMP
7:00 + Za duszę śp. Władysława Broszkiewicza (greg. 28)
9:00 + Za duszę śp. Andrzeja Dyląga (imieninowa)
18:00 + Za duszę śp. Marii Robak
Niedziela – 09.12.2018 – 2. Niedziela Adwentu
7:00 + Za duszę śp. Władysława Broszkiewicza (greg. 29)
9:00 + Za dusze śp. Romana i Janusza Szydło
O wszelkie potrzebne łaski i błogosławieństwo Boże
10:30 w wypełnianiu kapłańskiego powołania oraz opiekę NMP
Królowej Polski dla Księdza Proboszcza z okazji imienin
12:00 W intencji dzieci, rodziców i chrzestnych
+ Za dusze śp. Ireny Kmity w 6. rocznicę śmierci
18:00
i Waldemara Kmity

Modlitwa Anioł Pański
Anioł Pański (łac. Angelus Domini) to modlitwa maryjna, w której rozważamy zwiastowania Maryi przez Archanioła Gabriela
i wcielenie Jezusa Chrystusa. W zależności od lokalnych zwyczajów
odmawiana jest o godz. 6:00, 12:00 i 18:00 przez cały rok z wyjątkiem okresu wielkanocnego. W Watykanie niedzielną modlitwę
Anioł Pański zwyczajowo celebrje papież.
Powstanie tej modlitwy datuje się na XI-XIV wiek. W średniowieczu
o zmierzchu dzwoniono w naczynia do przechowywania ognia, co
pokrywało się w czasie z odmawianiem modlitwy „Zdrowaś Maryjo”.
Na początku XIII w. Grzegorz IX zarządził, by Pozdrowienie
Anielskie odmawiane było rano i wieczorem, zawsze na dźwięk
dzwonu, co potwierdził Synod w Kolonii w roku 1279. Zwyczaj
odmawiania w południe został wprowadzony w 1456 r. przez papieża
Kaliksta III w celu uproszenia u Maryi ratunku dla oblężonego przez
Turków Belgradu, który był ostatnią naddunajską twierdzą broniącą
drogi do serca Europy. Tradycja tej niedzielnej modlitwy papieża
trwa do dzisiaj i gromadzi tysiące wiernych.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
NA I NIEDZIELĘ ADWENTU – 2.12.2018
• D
 ziś I Niedzielą Adwentu – rozpoczynamy nowy rok liturgiczny
z nowym Programem Duszpasterskim „W mocy Ducha Bożego”.
• Na Mszy św. o godz. 7:00 zostały poświęcone opłatki na stół
wigilijny w naszych domach. Poświęcone opłatki roznosić będą
do naszych domów przedstawiciele Rady Parafialnej. Złożone przy
tej okazji ofiary pieniężne zostaną przeznaczone na ogrzewanie
i utrzymanie kościoła oraz nowe inwestycje.
• Roraty przez cały Adwent od poniedziałku do piątku o godz. 18:00,
a w sobotę o godz. 7:00. Zapraszamy dzieci z lampionami, młodzież
i dorosłych. Tegoroczne roraty przybliżą uczestnikom Trzecią Osobę
Trójcy Przenajświętszej.
• W tym tygodniu I piątek miesiąca (7.12). Okazja do spowiedzi od
godz. 16:30.
• Od dziś (2.12) można nabywać świece Caritas Wigilijne Dzieło
Pomocy Dzieciom. Dzięki akcji na polskich stołach wigilijnych
zapłoną świece, a hojność ludzi wielkich serc pozwoli na pomoc dla
tysięcy dzieci z ubogich rodzin.
•	Spotkanie Maksistrantów w przyszłą niedzielę (9.12) po Mszy
św. o godz. 10:30.
• Pouczenie przedchrzcielne dla rodziców i chrzestnych w piątek
(8.12) po Mszy św. o godz. 18:00.
• W sobotę (8.12) Uroczystość Niepokalanego Poczęcia
Najświętszej Maryi Panny. Msze św. w naszym kościele o godz.
7:00, 9:00 i 18:00.
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.
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wewnętrznego

