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Słowa Ewangelii według świętego Łukasza (Łk 3,1-6)
Było to w piętnastym roku rządów Tyberiusza Cezara. Gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei,
brat jego Filip tetrarchą Iturei i kraju Trachonu, Lizaniasz tetrarchą Abileny; za najwyższych kapłanów Annasza i Kajfasza
skierowane zostało słowo Boże do Jana, syna Zachariasza, na pustyni. Obchodził więc całą okolicę nad Jordanem i głosił
chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów, jak jest napisane w księdze mów proroka Izajasza: „Głos wołającego na
pustyni: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego; każda dolina niech będzie wypełniona, każda góra
i pagórek zrównane, drogi kręte niech staną się prostymi, a wyboiste drogami gładkimi. I wszyscy ludzie ujrzą
zbawienie Boże”.
Obserwując czyjeś zachowanie, czasem z łatwością możemy powiedzieć: „Jesteś na najlepszej drodze na przykład do zawału, rozwodu,
samotności”. Patrząc na to, jak żyje, to jest dla nas do przewidzenia.
A co byś powiedział o swoim życiu? Czy twoje nawyki i przyzwyczajenia są prostą drogą do spotkania z drugim człowiekiem?
Wygospodarowałeś jakąś przestrzeń do bycia razem? Kiedy już się spotykacie, czy rzeczywiście są to spotkania - pokazywanie kim jestem,
uważne poznawanie drugiego - czy tylko płytkie, powierzchowne dialogi albo monologi?

Godzinki o Niepokalanym Poczęciu
Najświętszej Maryi Panny
To katolicka modlitwa wzorowana na liturgii godzin. Początki
t e g o n a b o ż e ń s t w a s i ę g a j ą ś r e d n i o w i e c z a - p o w s t a ł y
prawdopodobnie w XIV lub w XV wieku. Ich inicjatorem mó gł być
Leonard Nogarol, franciszkań ski teolog z Werony, któ ry ułoż ył
o icjum ku czci Niepokalanego Poczęcia Najś więtszej Panny Maryi.
Treś ć została zatwierdzona przez papież a Sykstusa IV w 1476 roku.
Według niektó rych badaczy o icjum przetłumaczono na język polski
jako Godzinki o Niepokalanym Poczęciu i pod tym tytułem znalazły
się w modlitewniku ułoż onym przez Wacława Ubogiego z Brodni pt.
Modlitwy Wacława. Według innych ź ró deł polski przekład
„Godzinek” wyszedł w druku po 1482 roku w „Modlitewniku”, któ ry
zawiera pieś ni autorstwa bł. Władysława z Gielniowa. Ksiądz
Wacław Schenk przypisuje autorstwo Godzinek Piotrowi
Rodriguezowi (1531-1617), a tłumaczenie na język polski
nieznanemu jezuicie krakowskiemu.
Obecny polski tekst Godzinek został prawdopodobnie
przetłumaczony przez tłumacza Pisma Swiętego, księdza Jakuba
Wujka. Publikacja tekstu mogła mieć miejsce w Krakowie już w 1596
roku. Jako potwierdzoną datę podaje się rok 1598.
Stolica Swięta zatwierdziła Godzinki w roku 1615. Łaciń ski tekst
aprobowany przez Stolicę Swiętą wyszedł z drukarni Kamery
Apostolskiej w roku 1838.
Godzinki, tak jak brewiarz, składają się z siedmiu częś ci: jutrzni,
prymy, tercji, seksty, nony, nieszporó w i komplety. Każ da z tych
częś ci zawiera wezwanie: „Boż e, ku wspomoż eniu memu wejrzyj”,
hymn, werset i responsorium, o iarowanie i antyfonę z modlitwą.

Z okazji Imienin życzymy
Księdzu Proboszczowi niesłabnącego
ducha wiary, a przede wszystkim opieki
Matki Bożej podczas realizacji wszelkich
zamierzeń i planów.
Paraanie

Święta Łucja
Według najstarszego przekazu datowanego na V w., święta
pochodziła ze znakomitej rodziny. Była przeznaczona dla równie
zamożnego młodzieńca. Kiedy jednak udała się z pielgrzymką do
grobu św. Agaty do pobliskiej Katanii, aby uprosić o zdrowie dla
matki, miała jej się ukazać ta święta i przepowiedzieć męczeńską
śmierć; radziła też przygotować się na czekającą ją oﬁarę. Kiedy
Łucja powróciła do Syrakuz, cofnęła obietnicę zamążpójścia,
rozdała swoje majętności i złożyła ślub dozgonnej czystości.
Niebawem wybuchło prześladowanie chrześcijan, najkrwawsze
w dziejach chrześcijaństwa. Wtedy niedoszły małżonek oskarżył
Łucję, że jest chrześcijanką i 13 grudnia ok. 304 r. została ścięta
mieczem; miała 23 lata.
Została pochowana we wczesnochrześcijańskich katakumbach,
nad którymi już w VI wieku, jak wspomina papież św. Grzegorz I
Wielki, wznosił się kościół i klasztor jej imienia, w obecnych
Nowych Syrakuzach. Tenże papież wprowadził imię św. Łucji do
kanonu Mszy św.
Początkowo czczono Łucję jako nieugiętą chrześcijankę, która
została wpisana w poczet świętych za trwałość w wierze.

Dogmat o Niepokalanym Poczęciu
Najświętszej Maryi Panny
Kościół katolicki obchodzi 8 grudnia uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi
Panny. Uroczystość ta mówi o tajemnicy zachowania Matki Bożej od grzechu pierworodnego od
pierwszej chwili Jej życia. Obchodzimy ten dzień w Adwencie, okresie przygotowania do Świąt
Bożego Narodzenia, aby podkreślić ten szczególny przywilej Matki Jezusa, Zbawiciela.
Święto istniało w Kościele już w XV stuleciu. Sam dogmat o niepokalanym poczęciu Matki
Jezusa został ogłoszony dużo później, przez papieża Piusa IX, 8 grudnia 1854 roku. Ogłaszając
dogmat, Pius IX podkreślił, że ta prawda wiary jest objawiona przez Boga i pochodzi z czasów
apostolskich.
Choć Pismo Święte nie mówi o niepokalanym poczęciu Maryi, to przekonanie o tym, że Matka
Syna Bożego została poczęta bez grzechu pierworodnego, było żywe w Kościele od początków
chrześcijaństwa.
Źródło: opoka.pl

Najświętsza Maryja Panna z Guadalupe

Adwentowe światło

12 grudnia 1531 roku Matka Boża ukazała się Indianinowi,
św. Juanowi Diego, do którego zwróciła się z prośbą
o wybudowanie świątyni.
Biskup Meksyku Juan de Zumárraga nie wierzył
Indianinowi, dlatego ten poprosił Maryję o jakiś znak, którym
mógłby go przekonać. I tak Juan nazbierał na szczycie wzgórza
naręcze róż (chociaż w grudniu one nie kwitną), a następnie
udał się do biskupa i w jego obecności rozwiązał rogi swojego
płaszcza. Na podłogę wysypały się kastylijskie róże, a na
rozwiniętym płaszczu zobaczono przepiękny wizerunek Maryi.
Płaszcz Juana Diego, wiszący do dziś w sanktuarium
wybudowanym w miejscu objawień, jest słynnym wizerunkiem
Matki Bożej z Guadalupe. Na obrazie nie ma znanych barwników ani śladów pędzla. Na
materiale nie znać upływu czasu, kolory nie wypłowiały, nie ma na nim śladów po
przypadkowym oblaniu żrącym kwasem.
24 grudnia 1531 r. biskup przeniósł płaszcz z wizerunkiem ze swojej rezydencji do
kaplicy wybudowanej w pobliżu wzgórza Tepeyac, spełniając tym samym życzenie
Maryi. Obecnie jest to największe sanktuarium maryjne świata, gdzie przybywa co roku
około 12 milionów pielgrzymów.
Największym cudem Maryi była pokojowa chrystianizacja meksykańskich Indian.
Pod wpływem objawień Aztekowie masowo zaczęli przyjmować chrześcijaństwo.
W ciągu zaledwie sześciu lat po objawieniach aż osiem milionów Indian przyjęło
chrzest. Dało to początek ewangelizacji całej Ameryki Łacińskiej.
3 maja 1953 roku kardynał Miranda y Gomez, ówczesny prymas Meksyku, na
prośbę polskiego Episkopatu oddał Polskę w opiekę Matki Bożej z Guadalupe. Do dziś
kopia obrazu z meksykańskiego sanktuarium znalazła się w ponad stu kościołach
w Polsce.
Źródło: brewiarz.pl

INTENCJE MSZALNE
Poniedziałek - 10.12.2018
18:00 + Za duszę śp. Władysława Broszkiewicza (greg. 30)
Wtorek – 11.12.2018
O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Róży
18:00
Różańcowej z Michałowic I i ich rodzin
Środa – 12.12.2018
18:00 + Za duszę śp. Eugeniusza Nogieć
O zdrowie i potrzebne łaski dla Haliny
+ Za duszę śp. Bronisławy i Stefana Obrusik
+ Za duszę śp. Ewy Socha
20:00
+ Za duszę śp. Marii Miska
+ Za dusze śp. Otylii i Mariana Massalskich
+ Za zmarłych z rodziny Pałka i Ostrowskich
Czwartek –13.12.2018 – św. Łucji, dziewicy i męczennicy
+ O błogosławieństwo Boże dla Matyldy w 5. rocznicę
18:00
urodzin i brata Macieja
Piątek – 14.12.2018 – św. Jana od Krzyża
+ O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski za przyczyną
św. Ambrożego dla Koła Pszczelarzy w Sułkowicach
18:00
+ Za dusze śp. Michaliny i Aleksandra Harmala
Sobota – 15.12.2018
+ Za dusze śp. Antoniny i Tadeusza Lusina oraz zmarłych
7:00
z tych rodzin
O zdrowie, błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej na
18:00
dalsze lata dla Jakuba w 18. rocznicę urodzin
Niedziela – 16.12.2018 – 3. Niedziela Adwentu GAUDETTE
+ Za dusze śp. Pawła Gołębiowskiego w 23. rocznicę
7:00
śmierci i żony Ireny
+ Za dusze śp. Edwarda Słabońskiego w 7. rocznicę
9:00
śmierci i żony Zoﬁi
O błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski i opiekę Matki
10:30
Bożej w dorosłym życiu dla Kamila w 18. rocznicę urodzin
+ Za dusze śp. Janiny Szymacha i Stanisława Makuły oraz
12:00
zmarłych z rodziny
O zdrowie, błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski i opiekę
18:00
Matki Bożej dla Moniki w 18. rocznicę urodzin

ŚWIECA MARYJNA - RORATKA
Zazwyczaj jest to wysoka świeca koloru
białego lub jasnożółtego, przewiązana białą
wstążką i udekorowana zielenią. W kościołach
umieszczana w środku wieńca adwentowego lub
na ołtarzu i zapalana w czasie roratnich Mszy
świętych. Symbolizuje Maryję, która w mroczny
czas adwentowy w swoim łonie niesie światu
Chrystusa - Światłość Prawdziwą. Zwyczaj
umieszczania jej na ołtarzu pochodzi z czasów
Bolesława Wstydliwego (XIII w.). Wówczas na
początku Adwentu przed ołtarzem w katedrze
stawali przedstawiciele wszystkich siedmiu
stanów - król, prymas, senator, szlachcic,
żołnierz, kupiec, chłop - i trzymając w dłoniach
zapalone świece każdy oznajmiał zebranym:
"Jestem gotów na sąd Boży".
LAMPIONY ADWENTOWE
Innym przejawem adwentowej
liturgii światła jest lampion.
Przygotowuje się go najczęściej
z brystolu lub kartonu w formie
czworoboku zamkniętego, którego
ścianki, podklejone od wewnątrz
kolorową bibułką, przypominają
gotyckie witraże z symbolami chrześcijańskimi lub
scenami biblijnymi. Wewnątrz umieszcza się świecę,
która zapalana jest na początku mszy roratniej. Idąc
na roraty, dzieci zabierają je ze sobą aby rozświetlały
mroki grudniowej nocy.

Chrześcijanin odradza się dzięki temu samemu
Duchowi, dzięki któremu narodził się Chrystus. Dzięki
temu samemu Duchowi dostępujemy odpuszczenia
grzechów, dzięki któremu Chrystus nie miał w ogóle
grzechu.
(św. Augustyn)

Człowiek zawsze może wstąpić na lepszą drogę – póki
żyje.
(Henryk Sienkiewicz)

Nawrócenie nie jest jedynie momentem, chwilą życia:
jest drogą.
(Benedykt XVI)

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
II Niedziela Adwentu – 09.12.2018
Dzisiaj przeżywamy drugą niedzielę Adwentu. Niech ten święty
czas mobilizuje każdego do duchowej odnowy, zacieśniania więzi
z panem Bogiem i braćmi.
Roraty nasze - adwentowe czuwanie z Matką Najświętszą od
poniedziałku do piątku o godz. 18:00, a w sobotę o godz. 7:00.
Zapraszamy dzieci z lampionami, młodzież i dorosłych.
W czwartek 13 grudnia, przypada kolejna rocznica wprowadzenia
w 1981 r. stanu wojennego w Polsce. Pamiętajmy o tych, którzy w tym
czasie cierpieli, a nawet oddali życie. Zapraszamy na Mszę św.
w intencji naszej Ojczyzny o godz. 18:00.
Od dziś (9.12) wolontariusze rozprowadzają świece Caritas
Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom.
Od niedzieli (16 grudnia) zachęcamy do odprawienia specjalnej
nowenny do Dzieciątka Jezus, która zakończy się 24 grudnia. W ten
sposób wyprośmy sobie czyste serce, głęboka wiarę i radość spotkania
z Bogiem wcielonym.
Pełna treść ogłoszeń na stronie www.paraﬁamichalowice.pl.
Z naszej wspólnoty paraﬁalnej odeszła

śp. Domicela Pawlik
Wieczne odpoczywanie racz Jej dać Panie...

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

