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Oﬁarowanie Maryi w świątyni

«Podobnie jest z królestwem niebieskim jak z pewnym człowiekiem, który mając się udać w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im
swój majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, każdemu według jego zdolności, i odjechał. Po dłuższym
czasie powrócił pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi. Wówczas przyszedł ten, który otrzymał pięć talentów. Przyniósł drugie pięć
i rzekł: „Panie, przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie pięć talentów zyskałem”. Rzekł mu Pan: „Dobrze, sługo dobry i wierny! Byłeś
wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego Pana!”»
Można przeżyć życie ostrożnie, wpatrując się ciągle w to, co mamy - w swoje pieniądze, czas, w to, co myślą o nas inni. Drżąc, by czegoś
nie utracić, by ani odrobiny nie otrzymał ktoś inny. Można też inaczej - kochać, dawać, służyć swoimi talentami, obdarowywać hojnie swym
czasem i radością, nie kalkulując, ile pozostało. To takie życie prowadzi do wieczności - życie radosnego dawcy, nie skąpca. Tego, kto talenty,
czas, energię ma dla świata - nie po to, by je przed światem uchronić.

Dekalog - Przykazanie V

Pierwsze lekarstwo: Miłość

2

Drodzy Czytelnicy!
Chory jest człowiek, który ucieka do Emaus. Dlatego Jezus sam przybliża się do nas, jak ongiś do Kleofasa i drugiego ucznia, idzie
z nami i przynosi nam trzy lekarstwa na chorobę niewłaściwego patrzenia na skarb życia.
Pierwszym lekarstwem jest miłość – pokochajmy to życie, które dał nam Bóg. Popatrzmy jak fantastyczny to skarb. Możemy chodzić,
mówić, dotykać, myśleć, kochać, pracować, wypoczywać. Mamy w sobie życie! Tysiące wynalazków wyszło z rąk człowieka, ale życie jest
wynalazkiem Boga. „Pan sam daje życie” - mówi Biblia. Mamy coś, czego żaden człowiek dać nie może. Tysiące małżeństw, które nie
mogą mieć dzieci z wiadomych lub niewiadomych przyczyn mówi o tym, że ostatecznie to Bóg decyduje o życiu człowieku.
Żyjemy tylko raz. „Postanowione ludziom raz umrzeć – potem sąd” – mówi Biblia. Jedyna szansa na całą wieczność. Jesteśmy
niepowtarzalni. Nie ma takiego drugiego człowieka jak ty. Czy to nie jest piękne? A do tych, którzy zniechęceni życiem, Jezus mówi. Skoro
Bóg jest dawcą życia, to czy ten podarunek może być zły? Czy Bóg, nasz Ojciec może dać zły podarunek swoim dzieciom? Co to za ojciec,
który chce na złość zrobić swym dzieciom. Może twój, ale nie Ten, który jest w niebie.
Życie jest skarbem – o tym jeszcze powiedzą lekarze i pielęgniarki. Nie poświęca się tyle czasu małej wartości. Intensywna terapia,
karetki na sygnałach, setki kroplówek i ryzyko niejednej operacji mówi o tym, że życie jest skarbem, który już nigdy się nie powtórzy.
Podziękujmy w prywatnej modlitwie za dar życia...
ks. Norbert Sarota

Święto O iarowania Maryi –
21 listopada
Niepokalanie poczęta Maryja została
w sposó b szczegó lny o iarowana Bogu przez
swoich rodzicó w.
Rodzice Maryi, ś więci Joachim i Anna byli
bardzo poboż nymi ludź mi. Wielokrotnie
błagali Boga o potomstwo i nigdy nie
rezygnowali z gorących modlitw i hojnych
daró w dla ś wiątyni. Kiedy Swięty Joachim był
już w podeszłym wieku, nadal wielkie
pragnienie małż onkó w nie było spełnione.
W t r a d y c j i w c z e s n o c h r z e ś c i j a ń s k i e j
z n a j d z i e m y p i ę k n ą o p o w i e ś ć
o czterdziestodniowej wielkiej modlitwie, jaką
dziadek Pana Jezusa zanosił wó wczas do Boga
na miejscu pustynnym. Wszystko mogło
wskazywać na to, ż e Joachim umrze bez
potomstwa, ale on do koń ca wierzył w to, ż e
jest cenny w oczach Boga, ż e Bó g się o niego
troszczy i ż e nie zostawi jego modlitw bez
odpowiedzi. Wiemy, ż e ró wnie gorąco modliła
się o potomstwo Swięta Anna, któ ra nawet
obiecała, ż e dziecko, któ re się urodzi będzie
poś więcone Panu. Takiego o iarowania rodzice
Maryi dokonali, kiedy miała ona ok. trzech lat.

KULT MARYJNY NA ŚWIECIE
W stolicy Litwy – Wilnie, Maryja odbiera cześć w jedynym prawdopodobnie na świecie
„sanktuarium na ulicy”, którego ściany tworzą rząd domów i kamienic oraz ściana kościoła
św. Teresy od Jezusa. W kaplicy „zawieszonej” nad miejską bramą widnieje ikona
przedstawiająca pełen blasku wizerunek Matki Bożej Miłosierdzia z głową pochyloną
nieco w prawo, z rękoma skrzyżowanymi na piersiach. W odróżnieniu od większości
obrazów, Maryja przedstawiona jest bez Dzieciątka. Ściany kaplicy zdobi
ok. 8 tysięcy wotów dziękczynnych za otrzymane łaski Boże i uzdrowienia. Największym
i najcenniejszym jest duży półksiężyc, umieszczony tu w 1849 r.
Historia Ostrej Bramy
rozpoczyna się na przełomie
XV i XVI w. Podczas rozbudowy
otoczono Wilno ciągiem murów
obronnych z dziewięcioma bramami.
Na jednej z nich umieszczono
namalowany przez nieznanego autora
obraz Matki Bożej, który z czasem
uległ zniszczeniu. Obecny wizerunek
pochodzi z XVII w. i jest dziełem
krakowskiego artysty Łukasza
Porębskiego. W 1626 r. tuż przy
Ostrej Bramie osiedlili się karmelici
bosi. Wybudowali klasztor i kościół
św. Teresy oraz kaplicę nad Ostrą
Bramą. Ok. 1671 r. wizerunek Matki
Miłosiernej został przyozdobiony
srebrną, złoconą sukienką,
a uroczysta koronacja Madonny
odbyła się 2 lipca 1927 r.

Śladami bł. Karoliny Kózkówny

Ojciec Pio o Aniele Stróżu
„Niech Twój dobry Anioł Stróż zawsze dogląda Ciebie i będzie Twoim
przewodnikiem na trudnej ścieżce Twego życia. Niech zawsze utrzymuje Cię
w chwale Jezusa i niech utrzymuje w swych dłoniach, byś nogi na kamieniu nie
mogła zranić. Niech ochrania Cię pod swymi skrzydłami od wszelkich oszustw
tego świata i jego zła".
„Pocieszające jest wiedzieć, że mamy ducha, który od łona matki, aż po nasz
grób, nigdy nas nie opuści nawet na chwilę, nawet wtedy gdy jesteśmy skłonni do
grzechu. Ten niebiański duch prowadzi nas i chroni jak brata, przyjaciela.
Pocieszające jest również wiedzieć, że ten anioł modli się za nas nieustannie,
i przedstawia Bogu wszystkie nasze dobre uczynki, nasze myśli, nasze pragnienia,
jeśli tylko są czyste... nie zapominaj o tym niewidzialnym towarzyszu, zawsze
obecnym, zawsze skłonnym nas wysłuchać i zawsze gotowym pocieszyć".
INTENCJE MSZALNE
Poniedziałek – 16.11.2020 – Rocznica Poświęcenia
Rzymskich Bazylik Piotra i Pawła, Świętych Apostołów,
św. Małgorzaty Szkockiej, św. Gertrudy, dziewicy
18:00 + Za śp. Marię Miskę (greg. 23)
Wtorek – 17.11.2020 – św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy
18:00 + Za śp. Marię Miskę (greg. 24)
Środa – 18.11.2020 – bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy
i męczennicy
18:00 + Za śp. Jolantę Balawender w 1. rocznicę śmierci
W intencji obrony życia nienarodzonych, jako zadośćuczynienie za profanację i atak na wiarę i Kościół oraz
prośbę o odwagę i siłę abyśmy wytrwali w modlitwie
i nie stracili wiary, byśmy byli odważni w tych czasach
próby
Dziękczynna w dniu urodzin i imienin Janusza
Bińczyckiego z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę
Matki Bożej Królowej Polski
+ Za zmarłych z rodziny Nogieć: Waldemara, Elżbietę,
Antoninę i Jana
20:00 + Za śp. Stanisławę Machnik
+ Za śp. Roberta Stopińskiego
+ Za śp. Marię Miskę (greg. 25)
+ Za śp. Marię i Stefana Cyganków, Stanisława Kmitę,
Stefanię Bubak, Marię Kmita
+ Za śp. Kazimierza Sumera
+ Za śp. Halinę Cerek
+ Za śp. Barbarę Sumerę
+ Za śp. Anastazję Sieńko
+ Za śp. Tadeusza Ceglińskiego
Czwartek – 19.11.2020 – bł. Salomei, zakonnicy
18:00 + Za śp. Marię Miskę (greg. 26)
Piątek – 20.11.2020 – św. Rafała Kalinowskiego, prezbitera
7:00 + Za śp. Marię Miskę (greg. 27)
Msza św. Listopadowa za zmarłych
Dziękczynna w 1. rocznicę urodzin Leny i w 4. rocznicę
18:00
urodzin Blanki z prośbą o błogosławieństwo Boże,
opiekę Matki Bożej i Aniołów Stróżów
Sobota – 21.11.2020 – Oﬁarowanie NMP
7:00 + Za śp. Marię Miskę (greg. 28)
18:00 + Za śp. Jana Kmitę w 10. rocznicę śmierci
Niedziela – 22.11.2020 –Uroczystość Chrystusa Króla
Wszechświata, św. Cecylii, dziewicy i męczennicy
+ Za śp. Wiktorię Wesołowską w 24. rocznicę śmierci
7:00
i męża Franciszka, Lecha i Zoﬁę Wesołowskich
+ Za śp. Reginę Calik w 14. rocznicę śmierci i zmarłych
9:00
z rodziny Calik i Janas
+ Za śp. Wacława i Jerzego Kruczek
10:30
+ Za śp. Cecylię, Wacława i Zenona Górka
O błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski i opiekę św.
12:00
Cecylii dla Orkiestry "Echo" z Michałowic
18:00 + Za śp. Marię Miskę (greg. 29)

Zabawa to wieś w Polsce w woj. małopolskim,
w powiecie tarnowskim, w gminie Radłów.
We wsi znajduje się Sanktuarium bł. Karoliny
Kózkówny, która mieszkała w pobliskiej wsi Wał-Ruda.
Karolina Kózkówna zginęła śmiercią męczeńską z rąk
rosyjskiego żołnierza, mając zaledwie 16 lat. 10 czerwca
1987 roku Jan Paweł II ogłosił ją błogosławioną. Nazywa
się ją często Pierwszą Damą do Nieba, Prawdziwym
Aniołem, Kwiatem Polskiej Ziemi.
We wsi Zabawa warto odwiedzić sanktuarium
błogosławionej, gdzie znajduje się trumienka z jej
relikwiami. Na cmentarzu paraﬁalnym pozostało
miejsce pierwszego pochówka bł. Karoliny
w latach 1914-17. Warto też przejść stacje drogi
krzyżowej szlakiem jej męczeństwa, na której
18 dnia każdego miesiąca odprawiane jest przez
wiernych nabożeństwo Drogi Krzyżowej.
Każdego 10 dnia miesiąca w sanktuarium
odprawiana jest Msza św. w intencji jej
kanonizacji.
Bł. Karolina Kózkówna jest patronką polskiej
młodzieży, osób molestowanych oraz wielu
drużyn harcerskich.

Różnica między Namaszczeniem Chorych a Wiatykiem
Udzielając Sakramentu Namaszczenia Chorych, kapłan modli się
o szczególne łaski Ducha Świętego dla chorego, namaszcza go
i błogosławi mu. Chory może się wyspowiadać, a jeśli nie jest w stanie, to
sam sakrament zapewnia mu pokutę. Służy umocnieniu duchowemu,
psychicznemu, a także ﬁzycznemu - osób obciążonych chorobą
niepewnością, osamotnieniem, bólem ﬁzycznym czy rozłąką. Duch
Święty przynosi głęboki pokój, pogodzenie się z cierpieniem.
Eucharystia jako Wiatyk (via - droga) udzielana jest tym wiernym,
którzy kończą swoje ziemskie życie. To „pożywienie na drogę”, które
zapewnia zmartwychwstanie: „Ci, którzy spożywają moje Ciało i piją
moją Krew mają życie wieczne, a Ja ich wskrzeszę w dniu ostatecznym”
(J 6,54). Sakrament Namaszczenia Chorych oraz Komunię św. w formie
Wiatyku można przyjmować wielokrotnie.
Źródło: Niedziela. ks. M. Wieczorek

„Wyciągnij rękę do ubogiego!”
Pod tym hasłem już po raz czwarty przeżywamy Światowy Dzień
Ubogich. „Zawsze spotkanie osoby ubogiej jest dla nas wyzwaniem
i pytaniem: Co możemy zrobić, aby wyeliminować lub przynajmniej
zmniejszyć jej marginalizację i cierpienie?” – pytał w Orędziu na
tegoroczny Światowy Dzień Ubogich papież Franciszek. (...) „Krzyk
milczenia wielu ubogich musi docierać do Ludu Bożego będącego
zawsze i wszędzie w gotowości, by dać im głos, aby solidaryzować się
z nimi i bronić ich przed hipokryzją oraz wieloma obietnicami bez
pokrycia, a także by zaprosić ich do udziału w życiu wspólnoty” –
dodawał w dokumencie Ojciec Święty.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XXXIII Niedziela zwykła – 15.11.2020
Cicha adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji Kościoła
i Ojczyzny, w naszym kościele: poniedziałek, wtorek, czwartek,
sobota od godz. 17:30 – 18:00; w środę podczas nowenny do NMP
Królowej Polski o godz. 20:00, w piątek po Mszy św. o godz. 18:00
z Koronką do Miłosierdzia Bożego.
Poświęcenie książeczek do nabożeństwa dla dzieci, przygotowujących
się do przyjęcia Sakramentu Eucharystii na Mszy św.
o godz. 18:00: 17.11 – kl. 3a, 18.11 – kl. 3b, 20.11 – kl. 3c.
Spotkanie z rodzicami dzieci przygotowujących się do I Komunii
Świętej z klasy 3a - 22. 11 po Mszy św. o godz. 12:00.
W przyszłą niedzielę (22.11) wspomnienie św. Cecylii, patronki muzyki
kościelnej. Pamiętajmy w modlitwie o naszym Panu Organiście.
Msza św. o godz. 12:00 w intencji Orkiestry „Echo”
z Michałowic.
W piątek (20.11) o godz. 18:00 Msza św. Listopadowa za zmarłych.
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.

Do użytku
wewnętrznego

