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Czytanie I (2 Mch 7, 1-2. 9-14) 
Wiara braci męczenników w zmartwychwstanie

Ewangelia (Łk 20, 27-38)
Uduchowione życie zmartwychwstałych

W dzisiejszym I czytaniu i w Ewangelii pojawia się liczba siedem – 
siedmiu młodzieńców męczenników i siedmiu mężów pewnej kobiety. 

Jakie jest biblijne znaczenie liczby siedem?

Pierwsze użycie liczby 7 w Biblii odnosi się do tygodniowego aktu 
stworzenia w 1. rozdziale Księgi Rodzaju. Bóg spędza sześć dni, 
tworząc niebo i ziemię, a potem odpoczywa siódmego dnia. Siódmy 
dzień ma być „wydzielonym” dniem dla Izraela - szabas był świętym 
dniem odpoczynku.

Zatem już od samego początku Biblii, numer 7 był identyfikowany 
z czymś co jest „ukończone” czy „pełne”. Od tamtego czasu, 
to połączenie trwa, jako że liczba 7 często znajduje się w kontekstach 
dotyczących kompletności czy Boskiej doskonałości. Widzimy nakaz 

dla trędowatego Naamana, by umył się w rzece Jordan zanurzając się 
siedmiokrotnie, aby uzyskać całkowite oczyszczenie. Też nakaz dla 
Jozuego, aby obchodził Jerycho przez siedem dni (a siódmego dnia, aby 
obszedł je siedmiokrotnie), a siedmiu kapłanów miało dać w trąby na 
zewnątrz murów miasta.

Co ciekawe, człowiek został stworzony szóstego dnia stworzenia. 
W niektórych fragmentach Biblii liczba 6 jest związana z ludzkością. 
Jeśli liczba Boża to 7, to człowieka 6. Szóstce zawsze brakuje do 
siedmiu, tak jak „wszyscy zgrzeszyli i brakuje im chwały Bożej”. 
Człowiek nie jest Bogiem, tak jak liczba 6 nie jest liczbą 7.

W Biblii często pojawia się seria siedmiu rzeczy. Na przykład, 
znajdujemy siedem par każdego czystego zwierzęcia w arce, świecznik 
przybytku z siedmioma ramionami, siedem cech Mesjasza w Księdze 
Izajasza; siedem znaków w Ewangelii Św. Jana, siedem rzeczy, których 
Pan nienawidzi w Księdze Przypowieści Salomona, siedem 
przypowieści i siedem nieszczęść w Ewangelii Św. Mateusza.

W całej Biblii liczba 7 występuje ponad siedemset razy.

Z niedzielnej liturgii Mszy Świętej

Przed	Narodowym	Świętem	Niepodległości…

Modlitwa	do	Świętego	Judy	Tadeusza	
o	błogosławieństwo	dla	Ojczyzny

Święty	Judo	Tadeuszu,	potężny	orędowniku,	wyjednaj	u	Boga	
błogosławieństwo	 dla	 naszej	 ojczyzny.	 Wejrzyj	 na	 udręki	
niewinnych	i	skrzywdzonych,	na	błądzenie	ludzi	młodych,	na	
zagubienie	 nieznających	 Boga,	 na	 cierpienie	 chorych,	 na	
zagrożonych	 aborcją	 i	 eutanazją,	 na	 dzieci	 narażone	 na	
zgorszenie,	 na	 łzy	 rodziców	 cierpiących	 z	 powodu	 swych	
dzieci,	na	wszelkie	zgorszenie	i	zło	publiczne.	
Weź	 pod	 swą	 przemożną	 opiekę	 rozdarte	 rodziny,	 dzieci	
p ozbaw ione 	 m i ł o ś c i 	 i 	 o p i ek i 	 r odz i ców, 	 s t a r ców	
pozostawionych	 samych	 sobie,	 wszystkich	 niemających	
środków	do	życia.
Usuń	piętrzące	się	wokół	trudności	i	krzywdy,	deptanie	prawa	
Bożego.	 Usuń	 szatańskie	 zapory	 zagradzające	 drogę	 do	
pokoju,ładu,	sprawiedliwości	i	dobrobytu,	a	przede	wszystkim	
do	 Bożej	 prawdy	 i	miłości.	 Nie	 dopuść,	 aby	 zły	 duch	 pychy	
i	niezgody	spowodował	narastanie	zła,	egoizmu	i	prywaty.	
Spraw,	by	wszyscy	Polacy	i	Polki	poczuli	się	dziećmi	jednego	
Ojca	 Niebieskiego	 i	 przyjęli	 Ewangelię	 jako	 niezbywalną	
normę	całego	swego	życia.	Niech	króluje	w	naszej	ojczyźnie	
przemożne	 działanie	 Najświętszej	 Maryi	 Panny,	 Królowej	
Korony	Polskiej.	Amen.

Polskie nekropolie na świecie…

Na całym świecie rozsianych jest wiele polskich mogił, które nie 
powinny być w tym czasie zapomniane. Spoczywają w nich polscy artyści, 
emigranci, wygnańcy, żołnierze, obrońcy. Pamiętajmy o nich w naszych 
modlitwach.

Katyń, Miednoje (Rosja), Charków (Ukraina)
W Ostaszkowie i Katyniu zginęło w sumie 25 700 Polaków, którzy po 

17 września 1939 roku dostali się do 
niewoli radzieckiej. Pierwszą nekropolię 
upamiętniającą ofiary Katynia otwarto 
latem 2000 roku w Charkowie na Ukrainie. 
Cmentarz w Katyniu (Rosja) poświęcono 
tego samego roku pod koniec lipca. Trzeci 
cmentarz polskich ofiar  totalitaryzmu 
radzieckiego otwarto we wrześniu 2000 
roku w Miednoje (Rosja).

Monte Cassino (Włochy)
Monte Cassino rozsławione piosenką o czerwonych makach jest chyba 

najbardziej znaną polską nekropolią. Cmentarz, położony między 
klasztorem benedyktyńskim a wzgórzem „593”, stał się miejscem 
spoczynku dla 1070 polskich żołnierzy z 3. Dywizji Strzelców 
Karpackich, poległych w czasie walk we Włoszech. Przy wejściu znajdują 
s ię  dwie rzeźby polskich orłów, a  pośrodku wielkie  koło 
z wkomponowanym krzyżem Virtuti Militari i płonącym zawsze zniczem. 
Na wielkim marmurowym okręgu widnieje napis: „Przechodniu, powiedz 
Polsce, żeśmy polegli w jej służbie”.

NAGICH	PRZYODZIAĆ
Okrycie	ciała,	podobnie	 jak	 jedzenie	 i	picie,	 jest	podstawową	potrzebą	człowieka.	Odzienie	stanowi	ochronę	przed	chłodem,	

mrozem.	 Pozwala	 przeżyć.	 Wezwanie	 „nagich	 przyodziać”	 oznacza	 jednak	 znacznie	 więcej	 niż	 tylko	 zaspokoić	 tę	 podstawową	
potrzebę.	Zwłaszcza	w	obecnych	czasach,	kiedy	w	nawet	najbardziej	ubogich	krajach	nie	ma	już	nagich	ludzi,	a	odzież	produkowana	
w	ponadnormatywnych	 ilościach	 ląduje	 na	 wysypiskach	 i	 jest	 palona.	 Tu	 spotykamy	 się	 dziś	 w	 pewien	 paradoksalny	 sposób	
z	realnym	 obrazem„nagich	 przyodziać”.	 Za	 globalną,	 łatwą	 dostępnością	 odzieży	 i	 jej	 stosunkowo	 niską	 ceną,	 wynikającymi	
z	masowego	przeniesienie	produkcji	przez	odzieżowe	�irmy	europejskie	i	amerykańskie	do	Azji,	zapłacona	została	nieludzka	cena	
dramatycznych	warunków	pracy	i	poniżenia	w	azjatyckich	zakładach	produkcyjnych.	

„Nagich	przyodziać”	to	także	obdarzyć	godnością.	Można	darować	komuś	tak,	że	poczuje	się	dotknięty,	odarty	z	godności.	Ubrania,	
które	 przekazujemy	 np.	 podczas	 znakomitej	 akcji	 szlachetnej	 paczki	 czy	 pomagając	 uchodźcom,	 winny	 być	 oczywiście	 ciepłe	
i	praktyczne,	 ale	 też	 niezniszczone	 czy	 nowe,	 ładne.	 Ten,	 kto	 daje,	 musi	 być	 pokorny.	 Nie	 dajemy	 po	 to,	 by	 poprawić	 sobie	
samopoczucie.	Mamy	przede	wszystkim	darzyć	szacunkiem	tych,	którym	dajemy.	Nigdy	nie	wiemy,	jaka	historia	życia	stoi	za	nimi.	Nie	
ma	miłosierdzia	bez	szacunku	dla	człowieka.	

Uczynki miłosierne względem ciała - nieszablonowe rozważania z o. Kłoczowskim 

9 listopada - Święto rocznicy poświęcenia 
Bazyliki na Lateranie - Matki Kościołów



Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, erygowana w 1949 roku.
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Do użytku
wewnętrznego

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
na XXXII Niedzielę Zwykłą – 06.11.2022

Do	 wtorku	 (08.11)	 po	 Mszy	 S�w.	 o	 godz.	 18:00	 różaniec	
z	wypominkami	za	zmarłych.

Spotkanie	Róż	Różańcowych	–	we	wtorek	(08.11)	po	Mszy	S�w.	
o	godz.	18:00	–	Róża	Mężczyzn;	w	środę	(09.11)	o	godz.	19:15	-
Róże	Kobiet.

W	 najbliższą	 niedzielę,	 13	 listopada,	 przypada	 obchodzony	 od	
2009	roku	Dzień	Solidarności	z	Kościołem	Prześladowanym	
oraz	S�wiatowy	Dzień	Ubogich.	

Pouczenie	przedchrzcielne	dla	rodziców	i	chrzestnych	będzie	
w	piątek	(11.11)	o	godz.	19:00.

Spotkanie 	 ministrantów, 	 lektorów	 i 	 kandydatów	
na	ministrantów	w	sobotę	(12.11)	o	godz.	10:00.

Spotkania	Oazy	Młodzieżowej	w	piątki	o	godz.	19:00.
Spotkania	 Oazy	 Dzieci	 Bożych	 w	 niedzielę	 po	 Mszy	 S�w.	

o	godz.	12:00.
Spotkanie	uczniów	kl.	VI	 i	VII	rozpoczynające	przygotowanie	

do	sakramentu	 bierzmowania	 w	 poniedziałek	 14	 listopada	
o	godz.	17:00	w	kościele.

W	 najbliższe	 dwie	 niedziele	 (13.11	 i	 20.11)	 odbędzie	 się	
przedświąteczna	 zbiórka	 darów	 dla	 para�ii	 Św.	 Józefa	
Rzemieślnika	w	Szeginiach	w	Ukrainie.

Pełna	treść	ogłoszeń	na	stronie	 .www.para�iamichalowice.pl

Uczestnictwo świeckich w misji królewskiej Chrystusa
Właściwością stanu ludzi świeckich jest życie wśród świata i spraw 

doczesnych, dlatego wzywa ich Bóg, by ożywieni duchem 
chrześcijańskim, sprawowali swoje apostolstwo w świecie. Świeccy 
uczestniczą w kapłaństwie Chrystusa: coraz bardziej z nim zjednoczeni 
pomnażają łaskę chrztu i bierzmowania we wszystkich wymiarach 
życia osobistego, rodzinnego, społecznego i kościelnego. 
Urzeczywistniają w ten sposób powołanie do świętości, do której są 
wezwani wszyscy ochrzczeni. Dzięki swojej misji prorockiej świeccy 
są powołani do bycia świadkami Chrystusa w całej wspólnocie 
ludzkiej, zaś dzięki swej misji królewskiej mają moc zwyciężania 
w sobie i w świecie panowania grzechu przez wyrzeczenie się siebie 
oraz przez świętość życia.

Ukryte przed światem życie pustelnicze jest milczącym 
przepowiadaniem Chrystusa, któremu pustelnik oddał swoje życie, 
gdyż Jezus jest dla niego wszystkim. Pustelnicy nie zawsze składają 
publicznie profesję trzech rad ewangelicznych, ale przez surowe 
odsunięcie się od świata, milczenie, samotność, gorliwą modlitwę 
i pokutę poświęcają swoje życie na chwałę Boga i zbawienie świata.

Źródło: Katechizm Kościoła Katolickiego, PALLOTTINUM, Warszawa 1994.

Z naszej wspólnoty parafialnej do wieczności odszedł

śp. Janusz Dyląg

Wieczne odpoczywanie racz Mu dać Panie...

Z Katechizmu Kościoła Katolickiego (cz. XVI ) Polskie symbole narodowe. Dlaczego biel i czerwień?
Kolory krwi i chwały

Warto wspomnieć, że stosunkowo późno 
kolory biały i czerwony stały się naszymi 
barwami narodowymi. Mimo, że od setek lat 
były używane jako barwy królów polskich 
i identyfikowane jako barwy monarchii nad 
Wisłą, to jako barwy narodowe zostały 
przyjęte dopiero przez sejm Królestwa 
Polskiego 7 lutego 1831 roku. Natomiast 
flaga - jako symbol państwowy - została 
uznana dopiero po pierwszej wojnie 
światowej, w 1919 roku. 

Barwy naszej flagi pochodzą od herbu 
państwa. Górny pas, biały, wywodzi się od 
białego orła i białej, litewskiej Pogoni. Dolny 
zaś, czerwony, od pola tarczy herbowej. 
Wiadomo też ,  że  b ie l  w połączeniu 
z czerwienią jako symbole zaistniały 3 maja 
1792 r., kiedy to polskie patriotki, zamierzając uczcić pierwszą 
rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, przewiesiły białe szarfy 
przez czerwone suknie.  

Jakie jest chrześcijańskie znaczenie tych barw?
Biel wyraża między innymi radość, świętowanie i świąteczny 

nastrój, a także pokój, czystość, niewinność. Co więcej, 
do sprawowania kultu w jerozolimskiej świątyni wykorzystywano 
bisior, czyli delikatne, białe płótno. Także szata przemieniającego się 
na Górze Przemienienia Zbawiciela była biała jak światło. Białe szaty 
mieli też na sobie aniołowie „towarzyszący” zmartwychwstaniu 
i wniebowstąpieniu Pana. 

Kolor czerwieni może niepokoić, bo jest (także w sztuce) barwą 
płomieni ognia, buchających z wnętrza piekła. Jest ponadto kolorem 
krwi przelanej w walce, krwawej ofiary czy kolorem grzechu, ale 
i barwą płomiennego męstwa oraz pokuty. Kolor ten jest również 
znakiem siły czy młodości. Symbolizuje też ogień mówiący o mocy 
i dynamizmie Ducha Świętego, jest to zatem kolor łączony z trzecią 
Osobą Boską. 

Źródło: https://misyjne.pl/przerwa-artykul/
biel-i-czerwien-czy-to-tylko-symbole-wody-i-krwi/

Z naszej wspólnoty parafialnej odeszła

śp. Elżbieta Massalska

Wieczne odpoczywanie racz Jej dać Panie...

INTENCJE MSZALNE  
Poniedziałek – 07.11.2022  
 18:00 + Za śp. Tadeusza Mendel a 
Wtorek – 08.11.2022  
 18:00 + Za śp. Huberta Michalczyka w 5 . rocznicę śmierci 
Środa – 09.11.2022 – Rocznica poświęcenia Bazyliki  
   Laterańskiej  
 7:00 + Za śp. Jana i Zuzannę Kamińskich  

 20:00  

O błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski i opiekę 
Matki Bożej dla młodzieży, która w tym roku przyj ęła 
sakrament bierzmowania, świ adków i rodzin 
O szczęśliwy przebieg operacji i powrót do zdrowia córki 
Katarzyny, i opiekę Matki Bożej dla całej rodziny  
+ Za śp. Mariannę Herjan  
+ Za śp. Apolonię Sochę  
+ Za śp. Mariana Bednarczyka  
+ Za śp. Wojciecha Siarę  
+ Za śp. Jacka Dyląga  
+ Za śp. Edwarda Skarżyckiego  
+ Za śp. Wiesławę Sobolewską  
+ Za śp. Stanisława Kwietnia  w 12. rocznicę śmierci 
+ Za śp. Adama Zębalę  
+ Za śp. Małgorzatę Pateck ą w 9. rocznicę śmierci  
+ Za śp. zmarłych z Róży Róż ańcowej z Wilczkowic 
+ Za śp. Anię Zasadę  w 21. rocznicę śmierci i zmarłych 
 z rodziny 
+ Za śp. Władysławę Bednarczyk  
+ Za śp. Danielę Gajd ę w 1. rocznicę śmierci  
+ Za śp. Jadwigę Kopeć  
+ Za śp. Janusza Dyląg a 
+ Za śp. Emilię Sochę  
+ Za śp. Joannę Bubkę  

Czwartek – 10.11.2022 –  św. Leona Wielkiego, papieża  
   i doktora Kościoła  
 18:00 + Za śp. Marię Kmitę  w 5. rocznicę śmierci  
Piątek – 11 .11.2022 –  św. Marcina z Tours, biskupa  
   Narodowe Święto Niepodległości  

 7:00 
+ Za śp. Antoninę i Tadeusza Lusinę i zmarłych  
 z rodziny 

 18:00  Msza św. Listopadowa za zmarłych  
Sobota – 12.11.2022 – św. Jozafata, biskupa i męczennika  
 7:00 + Za śp. Alfreda i Adama  
 18:00  + Za śp. Gabriela Miernik a 
Niedziela – 13.11.2022 – Świętych Benedykta, Jana, Mateusza, 
      Izaaka i Krystyna, pierwszych męczenników Polski  
 7:00 + Za śp. Marka Tochowicz a 

 9:00 
+ Za śp. Stanisława Jurkowskiego, żony Marianny  
 i zmarłych synów  

 10:30  
+ Za śp. Justynę i Antoniego Stachurskich oraz 
 zmarłych z rodziny  

 12:00  
W intencji dzieci, rodziców i chrzestnych  
Dziękczynna z pro śbą o błogosławieństwo Boże i opiekę 
Matki Bożej dla Laury i Roberta z racji urodzin  

 18:00  + Za śp. Ks. Stanisława Czajkę  
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