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W nocy z 10 na
11 listopada 1003 roku
w klasztorze
benedyktyńskim
w Międzyrzeczu
zamordowano Benedykta,
Jana, Izaaka, Mateusza
i Krystyna - Pierwszych
Męczenników Polski

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza (Mt 25, 1-13)
Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść: «Podobne będzie królestwo niebieskie do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy
i wyszły na spotkanie pana młodego. Pięć z nich było nierozsądnych, a pięć roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły z sobą
oliwy. Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w swoich naczyniach. Gdy się pan młody opóźniał, senność ogarnęła
wszystkie i posnęły. Lecz o północy rozległo się wołanie: „Oto pan młody idzie, wyjdźcie mu na spotkanie!” Wtedy powstały wszystkie
owe panny i opatrzyły swe lampy. A nierozsądne rzekły do roztropnych: „Użyczcie nam swej oliwy, bo nasze lampy gasną”.
Odpowiedziały roztropne: „Mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie”. Gdy one szły kupić,
nadszedł pan młody. Te, które były gotowe, weszły z nim na ucztę weselną, i drzwi zamknięto. Nadchodzą w końcu i pozostałe panny,
prosząc: „Panie, panie, otwórz nam!” Lecz on odpowiedział: „Zaprawdę, powiadam wam, nie znam was”. Czuwajcie więc, bo nie znacie
dnia ani godziny».
Nierozsądne panny nie zdążyły wrócić na czas ze swoją oliwą. Szansa na spotkanie oblubieńca przepadła bezpowrotnie. Zauważyły to dopiero
wtedy, kiedy było już za późno. Są w życiu rzeczy, których nie da się nadrobić. Sytuacja sprawia, że ktoś akurat teraz, czy to w tej chwili czy
w jakimś okresie czasu, potrzebuje naszej uwagi. Później na nic mu się nie przydamy. To przeważnie pojawia się w niewłaściwym momencie:
akurat wtedy tyle mamy na głowie, akurat wtedy musimy coś skończyć, akurat wtedy... Może akurat wtedy nawet nie zastanawiamy się, czy
nie powinniśmy zmienić swoich planów. Za to, kiedy patrzymy z perspektywy czasu, sprawy wyglądają inaczej.

Dekalog - Wstęp do Przykazania V
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„Czy uciekam do Emaus?”

O co ludzie mieliby żal, gdyby byli uczniami zmierzającymi do Emaus. Ci uciekający z Jerozolimy nie mogli się pogodzić z rzeczywistością, że ich Mistrz pozwolił się zabić. A myśmy się spodziewali… Czego?
A myśmy się spodziewali, że życie będzie piękne – wołają samobójcy – zniechęceni życiem doczesnym.
A myśmy się spodziewali, że upijając się, utopimy w alkoholu nasze problemy.
A myśmy się spodziewali, że paląc papierosy czy biorąc narkotyki, będziemy szczęśliwi.
A myśmy się spodziewali, że opłaca się być uczciwym chrześcijaninem – wołają zniechęceni życiem duchowym
A myśmy się spodziewali – że przyjdzie ktoś zza światów, żeby nam udowodnić, że wieczne życie nie jest bajką – wołają zamknięci
w tym świece sceptycy, zniechęceni do wiary w zmartwychwstanie.
Kto popełnia samobójstwo – ucieka do Emaus.
Kto godzi się na eutanazję - ucieka do Emaus.
Kto wybiera aborcję - ucieka do Emaus.
Kto morderstwem załatwia porachunki - ucieka do Emaus.
Kto narzeka na życie - ucieka do Emaus.
Kto leczy swoje frustracje używkami - ucieka do Emaus.
Kto nie szanuje zdrowia swojego lub innych - ucieka do Emaus.
Kto przedkłada naukę i karierę, pracę i dom nad Boga - ucieka do Emaus.
Kto źle rozumie dar życia – ten ucieka do Emaus.
ks. Norbert Sarota

O, Panie, któryś jest na niebie,
Wyciągnij sprawiedliwą dłoń!
Wołamy z cudzych stron do Ciebie
O polski dach i polską broń.
O, Boże, skrusz ten miecz,
Co siekł nasz kraj.
Do wolnej Polski nam
Powrócić daj!
By stał się twierdzą
Nowej siły
Nasz dom, nasz kraj.
O, usłysz, Panie, skargi nasze,
O, usłysz nasz tułaczy śpiew!
Znad Warty, Wisły, Niemna, Sanu
Męczeńska do Cię woła krew!

Przed 102 rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości...
O pieśni „Modlitwa obozowa”
Utwó r ten został napisany w paź dzierniku 1939 roku przez kpt. Adama
Kowalskiego w obozie dla internowanych w Rumunii. Podczas pobytu w Bals
postanowił przelać częś ć swoich uczuć na papier, tworząc utwó r, do któ rego napisał
ró wnież melodię. Wkró tce opuś cił Rumunię i udał się do Francji, a potem do Wielkiej
Brytanii. Wraz z nim wędrowała pieś ń, któ rą podchwycili ż ołnierze, dorabiając
dodatkowo alternatywne wersje.
W drugą niedzielę
paź dziernika 1939 roku chó r
obozowy, złoż ony z ż ołnierzy
i o i c e ró w w yko n a ł p o ra z
pierwszy tę pieś ń . „Modlitwa
obozowa” dotarła do okupowanej
P o l s k i z a p o ś r e d n i c t w e m
cichociemnych. Zyskała szeroki
rozgłos, ś piewały ją wszystkie
formacje Polskich Sił Zbrojnych
na Zachodzie.

Zrozumieć Mszę Świętą, aby pełniej w niej uczestniczyć...
III. LITURGIA EUCHARYSTYCZNA
W darach o iarnych przynosimy chleb i wino, któ re są dziełem
pracy rąk ludzkich i wyraż ają naszą wiarę i pragnienie, aby na
ołtarzu stały się dla nas Pokarmem dającym ż ycie wieczne.
Procesja z darami – przynosimy to, co nasze, ż eby Bó g przemienił
w Ciało i Krew Chrystusa. Kawałeczek chleba i trochę wina same
w sobie niewiele są warte, ale o iarowane Bogu stają się
Chrystusem i wszystko, nawet najmniejsze o iarowane Bogu
zyskuje niesamowitą wartoś ć i sens. Natomiast bez Boga
największe dobra są niewiele warte.
INTENCJE MSZALNE
Poniedziałek – 09.11.2020 – Święto Rocznicy poświęcenia
Bazyliki Laterańskiej
7:00 + Za śp. Marię Miskę (greg. 16)
18:00 + Za śp. Huberta Michalczyka w 3. rocznicę śmierci
Wtorek – 10.11.2020 – św. Leona Wielkiego, papieża
i doktora Kościoła
7:00 + Za śp. Marię Miskę (greg. 17)
18:00 + Za śp. Małgorzatę Patecką w 7. rocznicę śmierci
Środa – 11.11.2020 – św. Marcina z Tours , biskupa
Narodowe Święto Niepodległości
7:00 + Za śp. Mariana Pietrzyka
W intencji naszej Ojczyzny
+ Za śp. Anastazję Sieńko
+ Za śp. Barbarę Sumera
+ Za śp. Bogumiłę Pirek
+ Za śp. Halinę Cerek
+ Za śp. Kazimierza Sumera
+ Za śp. Mariannę i Mieczysława Kawula
+ Za śp. Marię Miskę (greg. 18)
20:00 + Za śp. Roberta Stopińskiego
+ Za śp. Stanisława Banasia
+ Za śp. Stanisława Kubika w 24. rocznicę śmierci
i Antoninę Kubik
+ Za śp. Stanisławę Machnik
+ Za śp. Stefanię, Tadeusza, Eugeniusza, Mieczysława
i Irenę Kopeć
+ Za śp. Tadeusza Ceglińskiego
+ Za śp. Wiesławę Ziętarę
Czwartek – 12.11.2020 – św. Jozafata, biskupa i męczennika
18:00 + Za śp. Marię Miskę (greg. 19)
Piątek – 13.11.2020 – św. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka
i Krystyna, pierwszych męczenników
Polski
7:00 + Za śp. Marię Miskę (greg. 20)
Msza św. Listopadowa za zmarłych
18:00 + Za śp. Kazimierę Grudnik w 15. rocznicę śmierci
i Wincentego Grudnika
Sobota – 14.11.2020
7:00 + Za śp. Marię Miskę (greg. 21)
18:00 + Za śp. Stefanię i Jana Dyląg
Niedziela – 15.11.2020 – św. Alberta Wielkiego, biskupa
i doktora Kościoła
7:00 + Za śp. Marię Miskę (greg. 22)
Dziękczynna w 1. rocznicę urodzin Idy i Anastazji
z prośbą o opiekę Matki Bożej i Aniołów Stróżów
9:00
+ Za śp. Waleriana, Pelagii, Zdzisława i Tadeusza
Kozłowskich
+ Za śp. Władysławę i Edmunda Socha, Stanisławę
10:30
i Tadeusza Hejmo oraz zmarłych z rodziny
+ Za śp. Stanisława Jurkowskiego w 40. rocznicę
12:00
śmierci, żonę Mariannę i synów
+ Za śp. Zygmunta Wawrzyna w 10. rocznicę śmierci,
18:00
Helenę i Andrzeja Kobos

Prorocy w Biblii...
Aggeusz
Był jednym z niewielu prorokó w działających w Jerozolimie
już po powrocie z niewoli babiloń skiej. Widział Jerozolimę przed
zniszczeniem ś wiątyni i uprowadzeniem mieszkań có w w 586 r.
przed Chr. do niewoli. Widział dawne czasy ś wietnoś ci swojego
narodu. Izraelici upokorzeni wygnaniem do Babilonu, przez
siedem dziesięcioleci ż yli nadzieją powrotu. Kiedy wreszcie
wró cili rozpoczęli odbudowę ś wiątyni, ale dzieło ich przerosło
i przerwali pracę. Wó wczas pojawił się Aggeusz i ogłosił, ż e
trudnoś ci, z któ rymi się zmagali – brak poż ywienia, ubrania
i schronienia – to konsekwencja porzucenia odbudowy ś wiątyni.
Jego słowa pobudziły mieszkań có w Judy do wznowienia prac.
W zamian Bó g obiecał wylać na nich swoje błogosławień stwo.
Odbudowując ś wiątynię, ludzie stopniowo doś wiadczali ró wnież
duchowej przemiany. Przestali skupiać się na sobie i swoich
problemach, by poś więcić się sprawom Boż ym.
Prorok nie zostawił ich samych z tym przedsięwzięciem.
W trakcie prac budowlanych dalej do nich przemawiał,
pobudzając ich wyobraź nię wizją przyszłej chwały wypełniającej
ś wiątynię oraz zwycięstwa nad wrogami Boż ego ludu. Przesłanie
księgi pokazuje, ż e jeś li ludzie stawiają Boga na pierwszym
m i e j s c u , w s a m y m c e n t r u m i c h ż y c i a , d o ś w i a d c z ą
błogosławień stwa, jakie Bó g przeznaczył dla swojego ludu.

Czym różni się Biblia chrześcijańska od żydowskiej?
Poza tym, że Biblia chrześcijańska, w odróżnieniu od żydowskiej,
obejmuje Nowy Testament, istnieją zasadnicze różnice w układzie
Starego Testamentu obowiązującego w Kościele chrześcijańskim,
a treścią Biblii czytanej w synagogach.
Biblia żydowska dzieli się na trzy główne działy. Pierwszym jest
Tora, czyli pięć pierwszych ksiąg.To najstarsza część Biblii, a zarazem
jedyna, której porządek nie uległ zmianie w tradycji chrześcijańskiej.
Dział drugi, Prorocy, obejmuje tak zwanych Proroków Pierwszych lub
Wcześniejszych, Proroków Późniejszych oraz dwunastu Proroków
Mniejszych. Dział trzeci to Pisma lub Hagiografy.
Chrześcijański Stary Testament, oparty na greckim przekładzie
zwanym Septuagintą, układa księgi Starego Testamentu następującego
po Torze w innym porządku niż Biblia żydowska. Księgi Prorockie
znajdują się na końcu, tak iż ostatnie słowa Malachiasza, który
przepowiada powrót Eliasza – poprzednika Mesjasza, bezpośrednio
poprzedzają Nowy Testament: „Oto ja poślę wam proroka Eliasza (…).
I skłoni serce ojców ku synom, a serce synów ku ojcom”.
Źródło: Ilustrowany przewodnik po Biblii, red. nacz. J. Fronczak.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XXXII Niedziela zwykła – 08.11.2020
Przeżywamy dzisiaj w Kościele w Polsce XII Dzień Solidarności
z Kościołem Prześladowanym. W tym roku pragniemy zatrzymać
się wraz ze Stowarzyszeniem „Pomoc Kościołowi w Potrzebie” nad
sytuacją chrześcijan zamieszkujących Republikę Środkowej Afryki.
Tam cierpienie ma twarz milionów naszych braci i sióstr w wierze
umierających z głodu. Twarz tysięcy dzieci zmuszanych do
niewolniczej pracy w kopalniach diamentów i uranu. Tysięcy rodzin,
które z obawy przed rebeliantami muszą opuszczać swoje domy, by
chronić najbliższych.
W środę o godzinie 20:00 Msza św. zbiorowa i adoracja Najświętszego
Sakramentu, oraz nowenna do NMP Królowej Polski i Apel
Jasnogórski.
W piątek o godz. 18:00 Msza św. Listopadowa za zmarłych i koronka
do Miłosierdzia Bożego.
Bóg zapłać za złożoną w ostatnim tygodniu oﬁary na utrzymanie
cmentarza. Można także wpłacać oﬁary na konto cmentarne
nr 50 8589 0006 0180 0550 3681 0014. Serdeczne Bóg zapłać!
Pełna treść ogłoszeń na stronie www.paraﬁamichalowice.pl.
Z naszej wspólnoty paraﬁalnej odszedł

śp. Waldemar Nogieć
Wieczne odpoczywanie racz Mu 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

