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1. czytanie - Uboga wdowa karmi Eliasza
(1 Krl 17, 10-16)
Kim był Eliasz?

W dziejach religijnych starożytnego Izraela wielkie znaczenie 
mieli prorocy, ich nauczanie i przepowiadanie. Spośród nich 
wyróżnia się postać Eliasza, żyjącego w IX w p.n.e., powołanego 
przez Boga, aby doprowadzić lud do nawrócenia. Jego imię oznacza 
„Pan jest moim Bogiem”. Był on jednym z największych proroków 
Starego Testamentu. Nie jest znana historia jego narodzenia ani 
dorastania. W Księdze Królewskiej poznajemy go już jako 
dojrzałego mężczyznę. Historia Eliasza to historia walki o wiarę 
w narodzie Izraelskim w trudnych czasach, gdy zachwiana była 
czystość wiary w jedynego Boga. Odradzał się kult dawnych bożków 
kananejskich. Coraz więcej było niesprawiedliwości w społecznym 
życiu.

Syrach napisał o nim, że był „jak ogień, a jego słowo płonęło jak 
pochodnia". Eliasz po audiencji u króla Achaba skrył się na 
pustkowiu nad potokiem Keritna wschód od Jordanu. Tam kruki 
przynosiły mu pożywienie, lecz gdy z powodu suszy potok wysechł, 
Bóg posłał wtedy Eliasza do miasta Sarepta w okolicach Sydonu. 
Zamieszkał wtedy przez dwa lata w domu wdowy. W tym czasie 
prorok wskrzesił jej zmarłego syna.

Prorok Eliasz to także duchowy ojciec zakonów karmelitańskich. 
To właśnie na górze Karmel dokonał on cudu, dzięki któremu 
nawrócili się Izraelici. Rozstrzygnięciem sporu o prawdziwość Boga 
– Jahwe Eliasza i Baala Achaba – miały być publiczne o�iary 
całopalne na Górze Karmel. Bóg pozwolił Eliaszowi dokonać cudu, 
który przekonał Izraelitów o fałszywości bożka Baala. Wielu 
mnichów, którzy później przybywali na Górę Karmel, obierało go 
sobie za patrona. Jego postać obecna jest dziś również w stroju 
karmelitów, noszących białe „eliańskie” płaszcze: płaszcz, który 
nosił Eliasz, był oznaką jego prorockiej mocy i oddania serca na 
wyłączną służbę Bogu.

Eliasz w Nowym Testamencie jest jedną z najczęściej 
wspominanych postaci dawnych czasów. Szczególnym wątkiem jest 
oczekiwanie na powrót Eliasza, który ma przygotować przyjście 
Mesjasza.

Z� ródła: www.biblia.wiara.pl,		www.stacja7.pl/święci

Z niedzielnej liturgii Mszy Świętej

Ewangelia - Wdowi grosz (Mk 12, 38-44)
Monety w Biblii

● Miedziany	lepton — jedna z najmniejszych monet, jakich 
używano w I wieku w Palestynie. Dwa leptony otrzymywał 
robotnik za niecałe 15 minut pracy. Przypuszczalnie właśnie takie 
„dwa pieniążki” wrzuciła wdowa do świątynnej skarbony
(Mk 12:42).

● Srebrna	 drachma  — moneta grecka stanowiąca 
wynagrodzenie za niemal cały dzień pracy (Łk 15, 8-9). Dwie 
drachmy wynosił doroczny podatek świątynny płacony przez 
wszystkich żydowskich mężczyzn (Mt 17, 24).

● Srebrny	 denar — rzymska moneta, na której widniała 
podobizna Cezara. Idealnie więc nadawała się na „monetę podatku 
pogłównego”, ściąganego przez rzymskiego okupanta od 
wszystkich dorosłych Z�ydów płci męskiej (Mt 22, 19). Denar był 
zwyczajową zapłatą robotnika za 12-godzinną dniówkę 
(Mt 20, 2-14).

● Srebrny	sykl	— moneta z czystego kruszcu, bita w Tyrze. 
Była w obiegu w Palestynie podczas ziemskiej służby Jezusa. 
Niewykluczone, że „trzydzieści srebrników”, które Judasz otrzymał 
za zdradzenie Jezusa, to właśnie sykle z Tyru (Mt 26, 14-16).

Kardynał Stefan Wyszyński o Ojczyźnie…
Nienawiścią	 nie	 obronimy	 naszej	 Ojczyzny,	 a	 musimy	 jej	

przecież	 bronić.	 Brońmy	 jej	 więc	 miłością!	 Naprzód	 między	
sobą,	 aby	 nie	 podnosić	 ręki	 przeciw	 nikomu	 w	 Ojczyźnie,	
w	której	ongiś	bili	nas	najeźdźcy.	Nie	możemy	ich	naśladować.	
Nie	możemy	sami	siebie	poniewierać	i	bić.	Polacy	już	dosyć	byli	
bici	 przez	 obcych,	 niechże	 więc	 nauczą	 się	 czegoś	 z	 tych	
bolesnych	 doświadczeń.	 Trzeba	 spróbować	 innej	 drogi	
porozumienia	 -	 przez	 miłość,	 która	 sprawi,	 że	 cały	 świat,	
patrząc	na	nas,	będzie	mówił:	„Oto,	jak	oni	się	miłują".	Wtedy	
dopiero	 zapanuje	 upragniony	 pokój,	 zgoda	 i	 wzajemne	
zaufanie     (kard.  St. Wyszyński , Niepokalanów, kwiecień 1969 r.)

Droga	Młodzieży!	Jeśli	umiesz	patrzeć	w	przyszłość	-	a	my	
jesteśmy	narodem	ambitnym,	który	nie	chce	umierać!	-	musisz	
sobie	 postawić	 wielkie	 wymagania.	 Musisz	 wychowywać	 się	
w	duchu	o�iary	i	do	o�iar	się	uzdalniać.	Może	bowiem	przyjść	
taka	chwila,	w	której	tylko	o�iarą	będzie	można	zagwarantować	
wolność	naszej	Ojczyźnie!

(kard. St. Wyszyński, Warszawa, 24 czerwca 1966 r.)

11 listopada
Narodowe Święto Niepodległości

Z tradycji dnia św. Marcina

11 listopada to Narodowe Święto Niepodległości, ale także 
wspomnienie św. Marcina. Z tym dniem, szczególnie w Wielkopolsce, 
wiąże się bardzo ciekawa tradycja pieczenia gęsi oraz rogali 
marcińskich. Jedna z historii o św. Marcinie głosi, że gdy chciano nadać 
mu sakrę biskupią – on tego odmówił. Ukrył się przed wysłannikiem 
papieża, ale jego kryjówkę zdradziła swoim gęganiem gęś. Za wydanie 
św. Marcina ludowi, gęsi swą karę ponoszą do dziś. To od tej opowieści 
pochodzi zwyczaj pieczenia gęsi na 11 listopada.

Na św. Marcina zwyczajowo piecze się różnej wielkości 
rogale, z nadzieniem makowym, marcepanowym, 
orzechowym lub z powidłami. Rogale mogą być 
wykonane z ciasta drożdżowego lub kruchego. 
Dawniej w tym dniu, dziewczęta obdarowywały 
swoich wybranych dorodnymi rogalikami. Rogaliki 

marcińskie, naśladują podkówki konia św. Marcina. Zwyczaj wypieku  
dorodnych rogali, szczęśliwie przetrwał do dziś i jest praktykowany 
w Wielkopolsce i na Śląsku.

Z BOŻEJ APTECZKI PIERWSZEJ POMOCY

Strach
Jak możemy radzić sobie ze strachem? Wierząc Bożym obietnicom. 
Biblia mówi: „Nie lękaj się, bo Ja jestem z tobą; nie trwóż się, bom 

Ja twoim Bogiem. Umacniam cię, jeszcze i wspomagam, podtrzymuję 
cię moją prawicą sprawiedliwą.” (Iz 41,10)

Gdy się boisz, nie zapominaj o Bogu. Biblia mówi: „Czyż ci nie 
rozkazałem: Bądź mężny i mocny? Nie bój się i nie lękaj, ponieważ 
z tobą jest Pan, Bóg twój, wszędzie, gdziekolwiek pójdziesz” (Joz 1,9) 

Nie musimy bać się Boga. Biblia mówi: „W miłości nie ma lęku, lecz 
doskonała miłość usuwa lęk, ponieważ lęk kojarzy się z karą. Ten zaś, 
kto się lęka, nie wydoskonalił się w miłości.” (1 J 4, 18)

Nie bój się ludzi. Biblia mówi: „Śmiało więc mówić możemy: Pan 
jest wspomożycielem moim, nie ulęknę się, bo cóż może mi uczynić 
człowiek?” (Hbr 13, 6)



Parafia pw. 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

Do użytku
wewnętrznego

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA 
XXXII NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ – 07.11.2021

Dzisiaj (07.11) i jutro (08.11) po Mszy św. o godz. 18:00 różaniec 
z wypominkami za zmarłych.

W czwartek 11 listopada będziemy świętowali Narodowe Święto 
Niepodległości –103. rocznicę odzyskania niepodległości przez 
Polskę. Podziękujmy Bogu za odzyskaną wolność i niepodległość 
oraz prośmy o dobre jej wykorzystanie.

W czwartek po Mszy św. o godz. 18:00 nowenna do św. Józefa.
W piątek 12.11 o godz. 18:00 Msza św. Listopadowa za zmarłych 

i Koronka do Miłosierdzia Bożego.
Pouczenie przedchrzcielne dla rodziców i chrzestnych będzie 

w piątek (12.11) o godz. 19:00.
Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w zbiórkę starych 

telefonów komórkowych. Zebrano 226 sztuk. Przekazano je na 
wsparcie działalności zakonu sercanów w Tanzanii.

Kontynuujemy zbiórkę artykułów do paczek bożonarodzeniowych 
dla rodzin, których dzieci są podopiecznymi hospicjum Alma 
Spei. Można podarować: pościel dziecięcą i dla dorosłych, ręczniki, 
kocyki i koce, kawę, herbatę, słodycze, gry planszowe, środki 
czystości i środki do pielęgnacji dzieci. Artykuły można przynosić do 
22 listopada (od poniedziałku do piątku) – do Szkoły Podstawowej;   
ponadto dary można złożyć w kościele dziś oraz w najbliższą 
niedzielę 14 listopada po każdej Mszy Św.

Pełna treść ogłoszeń na stronie .www.parafiamichalowice.pl

ZAKONY MĘSKIE W POLSCE – KAMEDULI

Historia Kamedułów rozpoczęła się we Włoszech. Benedyktyński 
mnich św. Romuald zapragnął prowadzić życie bardziej surowe 
i samotne. Wkrótce założył kilkanaście eremów-pustelni dla swoich 
naśladowców, w tym w 1012 r. najbardziej znany w miejscowości 
Camaldoli, od której pochodzi nazwa „kameduli”. Nowy zakon został 
zatwierdzony w 1072 r. przez papieża Aleksandra II. Na początku XVI w., 
we wspólnocie przebywał Paweł Giustiniani, który postanowił 
zreformować ją ku jeszcze ściślejszej ascezie i odosobnieniu. Ponieważ 
jego działania skończyły się niepowodzeniem, opuścił wspólnotę w 1520 
r. i założył nowy erem w Monte Corona (Górze Koronnej). Obecnie 
istnieją nadal dwie Kongregacje Kamedułów: Kongregacja Kamedulska 
Zakonu św. Benedykta oraz obecna w Polsce Kongregacja Eremitów 
Kamedułów Góry Koronnej.  Do Polski kameduli  przybyli 
w 1603 r. Ich pierwsza pustelnia istniejąca do dziś, znajduje się na 
krakowskich Bielanach.  Są obecni jeszcze w Bieniszewie koło Konina. 

Kameduli są zakonem o jednej z najsurowszych reguł. Żyją 
w milczeniu i samotności, nie utrzymują kontaktów ze światem 
zewnętrznym. Są całkowicie nastawieni na zjednoczenie z Bogiem 
w ustawicznej modlitwie i kontemplacji. Zamieszkują oddzielnie, 
w surowo wyposażonych celach (domkach pustelniczych). Nie mają 
radia, telewizji, urlopów, nie przyjmują potraw mięsnych. Noszą 
charakterystyczne białe habity i długie brody. 

Kameduli posiadają obecnie 9 klasztorów na całym świecie, 
w których przebywa około 80 mnichów (niemal połowa to Polacy).

Z naszej wspólnoty parafialnej odeszła

śp. Krystyna Leszczyńska

Wieczne odpoczywanie racz Jej dać Panie...

Akcja dziergania czapek dla potrzebujących

Stowarzyszenie Nadzieja Michałowic serdecznie zaprasza 
w sobotę 13 listopada o godz. 10:00 do sali parafialnej wszystkie 
osoby, które potrafią szydełkować lub robić na drutach, do 
wspólnego dziergania czapek dla  panów bez domu, 
podopiecznych Dzieła Pomocy Św. Ojca Pio.

Zapisy przyjmuje Dorota Smoleń - nr tel. 504 202 625..?

CYTAT TYGODNIA: 

„Miłość Boża nie chroni mnie nigdy od wszelkiego 
cierpienia, chroni mnie jednak we wszelkim 
cierpieniu”.

Hans Kung

W ubiegłym tygodniu do wieczności odszedł

śp. Józef Marzec

Wieczne odpoczywanie racz Mu dać Panie...

INTENCJE MSZALNE 
 

Poniedziałek – 08.11.2021  
 7:00 + Za śp. Jadwigę Trzaskę (greg. 9) 
 18:00 + Za śp. Marię Kmitę 
Wtorek – 09.11.2021 –  Święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki 
   Laterańskiej 
 7:00 + Za śp. Jadwigę Trzaskę (greg. 10) 
 18:00 + Za śp. Gabriela Miernika 
Środa – 10.11.2021 – Św. Leona Wielkiego, papieża i doktora 
   Kościoła 
 18:00 + Za śp. Jadwigę Trzaskę (greg. 11) 

 20:00 

+ Za zmarłych z rodziny Buczków, Gurbielów, 
 Massalskich i Szewczyków 
+ Za śp. Bogdana Morysia 
+ Za śp. Józefa Jaskółkę 
+ Za śp. Andrzeja Janasa 
+ Za śp. Helenę i Wacława Ciaranek, Zenona Zębalę 
+ Za śp. Huberta Michalczyka w 4. rocznicę śmierci 
+ Za śp. Waldemara Nogcia w 1. rocznicę śmierci i żony 
 Elżbiety 
+ Za śp. Mariannę Kolarską 
+ Za śp. Adama Nogcia 
+ Za śp. Zbigniewa Kowackiego 
+ Za śp. Danutę Sochę 
+ Za śp. Stefana Pateckiego 
+ Za śp. Stefana Sochę 
+ Za śp. Helenę Molendę 

Czwartek – 11.11.2021 – Św. Marcina z Tours, biskupa 
    Narodowe Święto Niepodległości 
 18:00 + Za śp. Jadwigę Trzaskę (greg. 12) 
Piątek – 12.11.2021 – Św. Jozafata, biskupa i męczennika 
 7:00 + Za śp. Jadwigę Trzaskę (greg. 13) 
 18:00 Msza Święta listopadowa za zmarłych 
Sobota – 13.11.2021 – Świętych Benedykta, Jana, Mateusza,  
  Izaaka i Krystyna, pierwszych  
  męczenników Polski 
 7:00 + Za śp. Jadwigę Trzaskę (greg. 14) 
 18:00 + Za śp. Marię Miskę w 3. rocznicę śmierci 
Niedziela – 14.11.2021  
 7:00 + Za śp. Jadwigę Trzaskę (greg. 15) 

 9:00 
+ Za śp. Stanisława Jurkowskiego, żonę Mariannę  
 i zmarłych synów 

 10:30 

Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę 
Matki Bożej i Anioła Stróża dla Mileny w 1. rocznicę 
urodzin 
+ Za śp. Waleriana, Pelagię, Zdzisława i Tadeusza 
 Kozłowskich 

 12:00 W intencji dzieci, rodziców i chrzestnych 

 18:00 
+ Za śp. Honoratę w 10. rocznicę śmierci i Stanisława  
 w 28. rocznicę śmierci Fundament 

 


