Nr 38/2019 (84)
XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA
17 listopada 2019
Ewangelia według Świętego Łukasza (Łk 21, 5-19)
Gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest przyozdobiona pięknymi kamieniami i darami, Jezus powiedział: «Przyjdzie czas,
kiedy z tego, na co patrzycie, nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie był zwalony». Zapytali Go: «Nauczycielu, kiedy
to nastąpi? I jaki będzie znak, gdy to się dziać zacznie?» Jezus odpowiedział: «Strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono.
Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: „To ja jestem” oraz: „Nadszedł czas”. Nie podążajcie za nimi!
I nie trwóżcie się, gdy posłyszycie o wojnach i przewrotach. To najpierw „musi się stać”, ale nie zaraz nastąpi koniec».
Wtedy mówił do nich: «Powstanie naród przeciw narodowi” i królestwo przeciw królestwu. Wystąpią silne trzęsienia ziemi,
a miejscami głód i zaraza; ukażą się straszne zjawiska i wielkie znaki na niebie. Lecz przed tym wszystkim podniosą na was
ręce i będą was prześladować. Wydadzą was do synagog i do więzień oraz z powodu mojego imienia wlec was będą przed
królów i namiestników. Będzie to dla was sposobność do składania świadectwa. Postanówcie sobie w sercu nie obmyślać
naprzód swej obrony. Ja bowiem dam wam wymowę i mądrość, której żaden z waszych prześladowców nie będzie mógł
się oprzeć ani sprzeciwić. A wydawać was będą nawet rodzice i bracia, krewni i przyjaciele i niektórych z was o śmierć
przyprawią. I z powodu mojego imienia będziecie w nienawiści u wszystkich. Ale włos z głowy wam nie spadnie. Przez swoją
wytrwałość ocalicie wasze życie».
Chrystus stawia dziś przed nami obraz niełatwy: mogą przyjść trudności, zniszczenia, konflikty, może być tak, że wszystko zacznie się
walić… Chrześcijaństwo nie broni przed trudnymi momentami, lecz daje moc, by stawiać im czoła. Chrystus chce nas na to wszystko
przygotować: chce, byśmy widzieli w takich chwilach okazję, by dać świadectwo naszej wiary i byśmy polegali na Nim. Dla chrześcijanina
celem nie ma być brak cierpień i niewiadomych. Celem ma być to, byśmy przez swoją wytrwałość ocalili nasze życie.

20 listopada – wspomnienie św.
Rafała Kalinowskiego
Św. Rafał – Józef Kalinowski
– urodził się w 1835 r. w Wilnie w szlacheckiej rodzinie
ceniącej: wiarę, naukę i patriotyzm. Kształcił się na trzech
uczelniach. Dyplom inżyniera
i stopień porucznika uzyskał
w Szkole Inżynierii Wojskowej w Petersburgu. W tym
czasie przeżywał kryzys wiary.
Przestał regularnie chodzić do
kościoła, zaniechał przystępowania do sakramentów świętych. Jednocześnie, studiując
dzieła filozoficzne i teologiczne, poszukiwał sensu życia. Łaskę nawrócenia wyprosiła mu
cała rodzina, modląc się w jego intencji.
Za udział w powstaniu styczniowym został zesłany na 10 lat
na Syberię. To tam, prowadząc ascetyczne życie pełne
nadludzkiej cierpliwości i miłości do współwięźniów, zdecydował się zostać zakonnikiem. Po powrocie wstępuje do
Zakonu Karmelitów Bosych w Grazu (Austria) – gdzie rozpoczął studia filozoficzne i teologiczne. Święcenia kapłańskie przyjął w 1882 r. w Czernej i tu zasłynął jako „więzień
konfesjonału”. Zmarł 15 listopada 1907 r. w Wadowicach
w opinii świętości.
Beatyfikował go Jan Paweł II w 1983 r. podczas Mszy Św. na
krakowskich Błoniach, a kanonizował w 1991 r. w Rzymie.
Jest orędownikiem w sprawach trudnych, patronem wojskowych, nauczycieli, emigrantów, kapłanów. Przedstawia się
go w karmelitańskim habicie podczas modlitwy.

O Darach Ducha Świętego cz. 2
Na zakończenie roku kościelnego poświęconego roli
i działaniu Ducha Świętego chcemy przypomnieć, jak ważne
są Jego Dary i Owoce.
Dar męstwa udziela wytrwałości i odwagi potrzebnych do
życia zgodnego z wolą Bożą i dodaje sił w trudnościach.
Mimo przeciwności umożliwia publiczne wyznanie i obronę
wiary, jak również wytrwanie w powołaniu i otrzymanej misji
do końca życia. Dar rozumu ułatwia zrozumienie Pisma
Świętego i nauczania Kościoła. Pozwala również dostrzec
sens Bożych przykazań. Dar umiejętności (wiedzy) jest
poznawaniem prawdy o Bogu i budowaniem wiedzy o sobie,
ludziach i świecie na tej właśnie prawdzie. Tłumaczy zamysły
Bożej Opatrzności obecnej w różnych wydarzeniach.
Dar mądrości jednoczy myśli i działania z wolą Bożą,
prowadzi do głębszego poznania Chrystusa. Dar ten pozwala
zaakceptować świat, a zwłaszcza miłować bliźnich.
Źródła: https://adonai.pl | https://opoka.org.pl

Listopadowe rozważania…

księdza Jana Twardowskiego

Na pogrzebie mojej niezapomnianej nauczycielki (…) byłem
świadkiem następującego zdarzenia: Kiedy już odmawiałem
niemal ostatnie modlitwy, jedna ze znajomych potknęła się,
upadła i poważnie skaleczyła. Wszyscy do niej podbiegli, bo rana
wyglądała groźnie. Szukali nerwowo środków opatrunkowych
we własnych torebkach, pobliskich samochodach. Tak zajęli
się cierpiącą, że zapomnieli o pogrzebie. Zostałem sam jeden
ze zmarłą. Zamiast przygotowanego wcześniej przemówienia,
powiedziałem parę słów, na które już nikt nie zwracał uwagi:
Droga pani, całe życie myślałaś o innych, nie myśląc o sobie.
I teraz nie chcesz swoim pogrzebem nikomu zawracać głowy.
Źródło: Elementarz księdza Twardowskiego, Wydawnictwo Literackie 2016

Kobiety w Biblii…

Królowa Waszti

Królowa Waszti żyła w V wieku przed Chrystusem w Suzie, stolicy
monarchii perskiej. Król Kserkses wydał ucztę dla „wszystkich
swoich książąt i dostojników, dla zasłużonych Persów i Medów,
dla szlachetnie urodzonych i zarządców prowincji”. Była to według
panujących zwyczajów uczta wyłącznie dla mężczyzn. Kobiety
miały swoje święto dzięki królowej Waszti, która wydała dla nich
ucztę w części pałacu przeznaczonej dla kobiet. Siódmego dnia
uczty król zapragnął pochwalić się pięknością królowej i zażądał jej
przybycia, lecz ta odmówiła. Rozgniewany odmową i upokorzony
król postanowił, że królowa Waszti „nie ukaże się już nigdy przed
obliczem króla Kserksesa, godność zaś jej królewską przekaże król
innej, godniejszej od niej”. Jako uzasadnienie tej decyzji podano:
„Postępek królowej rozniesie się bowiem wśród wszystkich żon,
które znajdą w nim usprawiedliwienie, by odnosić się ze wzgardą do
swoich mężów”. Królewski dekret potwierdzał panujący na Bliskim
Wschodzie zwyczaj, że „każdy mężczyzna jest panem w swoim
domu”. Miejsce Waszti zajęła królowa Estera.

INTENCJE MSZALNE
Poniedziałek – 18.11.2019
18:00 + Za śp. Marię Krynicką (greg. 9)
Wtorek – 19.11.2019
18:00 + Za śp. Marię Krynicką (greg. 10)
Środa – 20.11.2019
7:00 + Za śp. Antoninę i Tadeusza Lusina i zmarłych z rodziny
O szczęśliwe rozwiązanie, zdrowie, błgosławienstwo Boże
i opiekę Matki Bożej dla Anety i dziecka
Za dusze w czyśćcu cierpiące
+ Za śp. Kazimierza Kwiecień
+ Za śp. Jana Bajorskiego
+ Za śp. Janusza Kruszelnickiego
20:00
+ Za śp. Jarosława Piotrowskiego
+ Za śp. Mariana Nogieć
+ Za śp. Marię Krynicką (greg. 11)
+ Za śp. Władysława Rożek w 20 rocznicę śmierci
+ Za śp. Zofię Kawalec
O opiekę Matki Bożej i potrzebne łaski dla Haliny
Czwartek – 21.11.2019
18:00 + Za śp. Marię Krynicką (greg. 12)
Piątek – 22.11.2019
7:00 + Z
 a śp. Marię Krynicką (greg. 13)
Dziękczynna z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla
18:00 członków Orkiestry „Echo” i ich rodzin
+ Msza św. Listopadowa za zmarłych
Sobota – 23.11.2019
7:00 + Za śp. Marię Krynicką (greg. 14)
+ Za śp. Mariannę Górka w 3 rocznicę śmierci,
18:00
Bolesława męża, Jana Górka w 11 rocznicę śmierci,
Wandę, Władysława i Tadeusza Góra
XXXIV. Niedziela Zwykła – 24.11.2019
Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata
7:00 + Za śp. Marię Krynicką (greg. 15)
9:00 + Za śp. Jana Kmitę w 9 rocznicę śmierci
+Z
 a śp. Reginę Calik w 13 rocznicę śmierci oraz zmarłych
10:30
z rodziny Calik i Janas
12:00 + Za śp. Zygmunta Wawrzyn, Helenę i Andrzeja Kobos
18:00 + Za śp. Wacława i Jerzego Kruczek

Krainy Biblijne…

Patmos

Jest to wyspa schowana daleko na Morzu Egejskim, blisko
wybrzeży Turcji. Nazywa się ją drugą Jerozolimą za sprawą
Świętego Jana, najmłodszego z dwunastu uczniów Jezusa,
brata apostoła Jakuba (zwanego Większym lub Starszym).
Przypisuje się mu autorstwo Ewangelii, kilku listów zaliczanych
do Nowego Testamentu oraz Apokalipsy. W odróżnieniu
od pozostałych apostołów Jan umarł śmiercią naturalną
na zesłaniu, na wyspie Patmos lub w Efezie ok. 100 roku.
Patmos jest bardzo małą wyspą, liczy niecałe 35 kilometrów
kwadratowych. Ma bardzo dziwny kształt, bo składa się jakby
z 2 części połączonych wąskim przesmykiem. Główny jej
port to Skala. Obecnie znane są miejsca związane ze Świętym
Janem: Grota Apokalipsy to naturalna jaskinia w skale,
na której zbudowano mały
kościół; Klasztor Świętego
Jana wzniesiony kilkadziesiąt
metrów wyżej od Groty. Jest
to najwyższe wzniesienie
Patmos, otoczone starymi
budynkami stolicy wyspy –
Chory.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
NA XXXIII NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ – 17.11.2019
•	Dziś przeżywamy 33 niedzielę w ciągu roku, to oznacza,
że rok liturgiczny zbliża się do końca. Czytania mszalne
przygotowują nas na powtórne przyjście Chrystusa, zwane
Paruzją, które zamknie dzieje świata.
•	Dziś po raz trzeci obchodzimy Światowy Dzień Ubogich.
Myślą przewodnią tegorocznej edycji są słowa Psalmu 9
„Ufność nieszczęśliwych nigdy się nie zawiedzie”. Jak
zaznaczył papież Franciszek: „Będzie to dzień, który pomoże
wspólnotom i każdemu ochrzczonemu w refleksji nad tym,
że ubóstwo znajduje się w samym centrum Ewangelii”.
•	Aby wyrazić naszą wdzięczność za dar Karola Wojtyły świętego Jana Pawła II oraz wypraszać łaski dla Kościoła
i Ojczyzny, w naszym kościele (do końca 2020 roku) odbywać
się będzie cicha adoracja przed wieczornymi Mszami
Świętymi. Na zakończenie adoracji odmawiać będziemy
jedną dziesiątkę różańca i litanię do Jana Pawła II.
	Porządek adoracji: 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.
•	W piątek (22.11) wspomnienie św. Cecylii, patronki
muzyki kościelnej. Pamiętajmy w modlitwie o naszym
Panu Organiście. Zapraszamy na Mszę Św. o godz. 18:00
w intencji Orkiestry „Echo” z Michałowic.
•	W piątek o godz. 18:00 Msza Św. Listopadowa za zmarłych.
•	W przyszłą niedzielę 24 listopada, będziemy przeżywali
Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Po Mszy
Św. o godz. 10:30 wystawienie Najświętszego Sakramentu,
Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa i akt poświęcenia.
Za publiczne odmówienie aktu poświęcenia w Uroczystość
Chrystusa Króla można uzyskać odpust zupełny.
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

