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XXXIV Niedziela zwykła

Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata
22.11.2020

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza (Mt 25, 31-46) 

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale, a z Nim wszyscy aniołowie, wtedy zasiądzie na 
swoim tronie pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych ludzi od drugich, jak pasterz oddziela 
owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie. Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: „Pójdźcie, 
błogosławieni u Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane dla was od założenia świata! Bo byłem głodny, a daliście Mi 
jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie; byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem chory, 
a odwiedziliście Mnie; byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie”. Wówczas zapytają sprawiedliwi: „Panie, kiedy widzieliśmy Cię 
głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? Albo spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię, lub nagim 
i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie?” A Król im odpowie: „Zaprawdę, 
powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnie uczyniliście”. Wtedy odezwie się i do tych po 
lewej stronie: „Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom! Bo byłem głodny, a nie daliście Mi 
jeść; byłem spragniony, a nie daliście Mi pić; byłem przybyszem, a nie przyjęliście Mnie; byłem nagi, a nie przyodzialiście Mnie; byłem 
chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście Mnie”. Wówczas zapytają i ci: „Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym albo spragnionym, albo 
przybyszem, albo nagim, kiedy chorym albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie?” Wtedy odpowie im: „Zaprawdę, powiadam wam: 
Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tego i Mnie nie uczyniliście”. I pójdą ci na wieczną karę, sprawiedliwi zaś 
do życia wiecznego».

Zbawieni z dzisiejszej przypowieści są zaskoczeni tym, co ich do tego doprowadziło: zajęli się drugim człowiekiem dokładnie wtedy, kiedy 
potrzebował i dokładnie tak, jak potrzebował. Dla nich taka pomoc była w tamtym momencie naturalna. Pochodzimy z różnych środowisk, 
mamy różną historię życia, różne wzorce. Nie wszyscy mamy ukształtowaną taką wrażliwość na innych. Każdy jest jednak w stanie zmienić 
swój system wartości i kształtować go tak, jak chce. To zależy tylko od naszej decyzji. Duże znaczenie ma to, co czytamy i oglądamy. Jeżeli 
buduje to u Ciebie wrażliwość, otwartość na ludzi i gotowość przyjmowania ich takimi, jakimi są, to nie rezygnuj z takich treści. Jeśli 
wywołuje złość na innych, nieprzychylność czy wrogość, to poszukaj czegoś innego. 

Lekarstwo drugie – WIARA, Lekarstwo trzecie – NADZIEJA
Drugim lekarstwem na zniechęcenie życiem jest wiara. Uwierz, że oprócz jedzenia, spania, nauki, pracy, pieniędzy jest fantastyczny 

świat ducha.
Jak wielką radością może być spowiedź! Jak wielką radością może być Komunia święta! Jak wielką radością może być modlitwa, 

zmaganie się z Bogiem, dyskusje o wiarę, pytania o prawdę. Jak wielką radością może być śpiew. Słuchając muzyki poważnej, śpiewów 
wykonywanych prze chóry - doświadczamy, że życie nie kończy się na chlebie i kasie. Kultura, świat poezji, deski niejednego teatru, 
kontemplacja przyrody – to wszystko mówi – uwierz, że nie jesteś tylko zjadaczem chleba. Uwierz – a odkryjesz drugi wymiar skarbu, 
któremu na imię życie – życie wiary. Jak wielki to musi być skarb – życie wiary, skoro Bóg za niego płaci taką cenę! Cenę krwi swojego 
Syna! 

Podziękujmy, że życie ludzkie nie ogranicza się do egzystencji zwierząt...
Co zrobić, kiedy jednak ani życie zewnętrzne ani wiara nie przynosi radości, niesprawiedliwość denerwuje, a wieczne problemy 

z grzechami i pracą zaślepiają oczy na blask skarbu, któremu na imię życie?
Trzecim lekarstwem na zniechęcenie życiem jest nadzieja – ufaj, że jest świat, w którym ani bólu ani krzyku, ni cierpienia nie będzie. 

Święty Piotr z Jedenastoma mówi: „Bóg wskrzesił Jezusa”, mówi za psalmistą: „Nie zostawisz duszy mojej w otchłani”. Święty Paweł 
niejeden raz kreśli w swych listach nadzieję: „Jeżeli Chrystus zmartwychwstał, to i my zmartwychwstaniemy”.

Jezus mówi do uczniów idących do Emaus i myślących tylko o życiu doczesnym „O, nierozumni! Jak nieskore są wasze serca do 
wierzenia”. Ufajcie – „Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem!” – mówi Jezus.

Jezu ufam Tobie!
To jest skarb, którego nam nikt nie wydrze, jeśli sami nie sprzedamy go za cenę grzechu. Podziękujmy dziś za dar życia wiecznego...

ks. Norbert Sarota

Dekalog - Przykazanie V 3

Figura Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata w Świebodzinie

Bez wątpienia najbardziej znanym pomnikiem Chrystusa na ziemi jest ten z Rio de Janeiro. W Polsce możemy 
pochwalić się podobnym w S�wiebodzinie. Z� elbetowa rzeźba wzniesiona w 2010, przedstawia Jezusa Chrystusa 
jako Króla Wszechświata. Całkowita wysokość pomnika wynosi 36 m, z czego 33 m przypada na �igurę Jezusa, 
a 3 m na wieńczącą pomnik pozłacaną koronę. Pomnik wzniesiony został na liczącym 16,5 m wysokości sztucznie 
usypanym kopcu. Masa konstrukcji szacowana jest na ponad 440 ton. Koszt całej budowy wyniósł około 6 milionów 
złotych, które zostały pokryte z dobrowolnych datków para�ian, Polonii amerykańskiej, a także lokalnych 
przedsiębiorców. Forma rzeźby nawiązuje do pomnika Chrystusa Odkupiciela w Rio de Janeiro. Wysokość samej 
statuy wraz z koroną jest aż o 6 m większa (pomnik w Rio de Janeiro liczy 38 m, z czego 8 m stanowi cokół). Korona 
na skroni �igury ma 3,5 metra średnicy oraz 3 m wysokości i w całości jest pozłocona. Głowa ma 
4,5 m wysokości i waży 15 ton. Każda z dłoni ma po 6 m długości, a odległość między końcami palców rąk wynosi 
24 metry. Obecnie statua pomnika w S�wiebodzinie jest najwyższą rzeźbą przedstawiającą Jezusa Chrystusa 
na świecie.

22 listopada - wspomnienie św. Cecylii



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

Amos
Z�ył w VIII w. przed Chr. za panowania Jeroboama II. Pochodził 

z miasteczka Tekoa, położonego 18 km na południe od Jerozolimy, 
z królestwa judzkiego. Był pasterzem i hodowcą drzew �igowych. 
Czasy, w których żył, to czasy pokoju między Judą i Izraelem. Kraj 
się bogacił dzięki handlowi i pracowitości swych mieszkańców. 
Jednak zamożne rodziny zaczęły uciskać dzierżawców i ubogich, 
pozbawionych wszelkich praw i opieki. Nad prawem zapanowała 
przemoc i niesprawiedliwość. Bogacze sądzili, że ich czysto 
zewnętrzna pobożność, uczęszczanie do sanktuariów Jahwe na 
nabożeństwa, składanie bogatych o�iar wystarczą, by zakryć 
przed Bogiem wszystkie popełniane niesprawiedliwości.

Amos ostro krytykował czysto zewnętrzny kult i zaniedby-
wanie przykazań. Przestrzegał, że takie postępowanie sprowadzi 
karę Bożą. Nie wierzyli mu. 

Bóg ustami proroka dał Izraelowi szansę nawrócenia, ale nie 
została ona należycie wykorzystana. Amos pokazał straszną wizję 
końca świata,  nazywanego Dniem Pańskim, przyszłej 
sprawiedliwości, którą wymierzy Bóg. Jest jednak nadzieja w jego 
proroctwach. Z ogólnego zniszczenia ocaleje reszta wierna Panu. 
Wyróżniać ją będzie poszukiwanie Boga, umiłowanie dobra, 
praktykowanie sprawiedliwości. 

„Szukajcie	 dobra,	 a	 nie	 zła,	 abyście	 żyli.	 Wtedy	 Pan,	 Bóg	
Zastępów,	będzie	z	wami	[…]	Miejcie	w	nienawiści	zło,	a	miłujcie	
dobro!	 […]	 	 Może	 ulituje	 się	 Pan,	 Bóg	 Zastępów,	 nad	 Resztą	
pokolenia	Józefa.” (Am 5, 14-15)

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
na Uroczystość Jezusa Chrystusa 
Króla Wszechświata – 22.11.2020

Zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu w ciszy 
w  poniedziałek, wtorek, czwartek, sobotę od godz. 17:30 do 18:00; 
w ś rodę  podczas  nowenny do  NMP Królowej  Polsk i 
o godz. 20:00; w piątek po Mszy św. o godz. 18:00 z Koronką do 
Miłosierdzia Bożego.

W piątek o godz. 18:00 Msza św. Listopadowa za zmarłych.
Spotkanie rodziców dzieci z kl. IIIb przygotowujących się do 

I Komunii św. będzie w przyszłą niedzielę (29.11) po Mszy św. 
o godz. 12:00 w kościele.

W przyszłą niedzielę (29.11) rozpoczniemy Nowy Rok Liturgiczny – 
I Niedzielą Adwentu. Na Mszy św. o godz. 7:00 zostaną poświęcone 
opłatki na stół wigilijny. Przez 4 niedziele Adwentu po każdej Mszy 
św. przedstawiciele Rady Parafialnej przy wyjściu z kościoła, będą 
rozprowadzać poświęcone opłatki. Złożone przy tej okazji ofiary, 
będą przeznaczone na utrzymanie kościoła, ogrzewanie i nowe 
inwestycje.

Od przyszłej niedzieli (29.11) można będzie nabywać świece Caritas 
Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. 

Roraty przez cały Adwent od poniedziałku do piątku o godz. 18:00 
a w sobotę o godz. 7:00.

Pełna treść ogłoszeń na stronie .www.parafiamichalowice.pl

Wielka	tajemnica	wiary	
według	ks.	Jana	Twardowskiego

 „U	człowieka	wierzącego	radość	wypływa	z	przekonania,	że	życie	ma	
zawsze	sens,	że	miłosierdzie	Boże	jest	większe	od	grzechu.	(…)	Wiara		
ciągle	 daje	 radość	 nadziei.	 Cóż	 to	 za	 wiara	 bez	 nadziei?
Radość	 chrześcijańska	 nie	 jest	 równoznaczna	 z	 wesołkowatością.	
Radość	 wypływająca	 z	 wiary	 jest	 trudną	 radością,	 (…)	 radością,	
która	 kosztuje.	W	 czasie	 próby,	 w	 chorobie,	 w	 nieszczęściu,	 kiedy	
stajesz	się	bezsilny,	wiara	daje	pewność,	że	jest	nad	tobą	Bóg,	który	
wie	i	widzi	więcej.	(…)

Św.	Tomasz	Morus,	gdy	szedł	na		męczeńską	śmierć,	powiedział	do	
swoich	najbliższych:	Nic	takiego	się	nie	zdarza,	czego	by	nie	chciał	
Bóg,	a	wszystko	to,	czego	Bóg	chce,	choćby	wydawało	się	najgorsze,	
jest	najlepsze.

(…)
Wydaje	nam	się	często,	że	wiara	to	spokój	wewnętrzny.	Bóg	nie	

jest	 jednak	 tylko	 przychodzącą	 ciszą,	 ale	 burzą,	 która	 zrywa	 się	
gwałtownie	i	każe	zupełnie	przestawić	swoje	myśli,	przekreślić	plany	
życiowe,	wylecieć	z	ciepłego	gniazda.	Bóg,	z	którym	spotykamy	się	
w	wielkiej	ciszy	i	wewnętrznym	spokoju,	prowadzi	nas	nieraz	trudną	
burzliwą	drogą.” 

Prorocy w Biblii...

Z naszej wspólnoty parafialnej odeszła

śp. Stanisława Podsiadło

Wieczne odpoczywanie racz Jej dać Panie...

Jaka jest różnica między Biblią katolicką 
a protestancką?

Zgodnie z tradycją ustaloną w Septuagincie Biblia rzymskokato-
licka i prawosławna zawierają wiele ksiąg, których nie ma w Biblii 
Hebrajskiej. W XVI wieku Marcin Luter i inni reformatorzy odrzucili 
tradycję rzymskokatolicką, twierdząc, że Biblia chrześcijańska powin-
na zawierać tylko te części Starego Testamentu, które należały do 
kanonu hebrajskiego. Chociaż zachowali podstawowy układ 
Septuaginty – a więc Stary Testament kończył się Pismami Prorockimi 
– umieścili teksty spoza Biblii Hebrajskiej w innej kategorii, zwanej 
często apokryfami (teksty „drugorzędne” albo „ukryte”)

Źródło: Ilustrowany przewodnik po Biblii, red. nacz.  J. Fronczak.

INTENCJE MSZALNE 
 

Poniedziałek – 23.11.2020  
 18:00 + Za śp. Marię Miskę (greg. 30) 
Wtorek – 24.11.2020 –  Świętych męczenników Andrzeja  
  Dung-Lac, prezbitera i Towarzyszy 

 18:00 
+ Za śp. Mariannę Górkę w 4. rocznicę śmierci, 
 Bolesława Górkę, zmarłych z rodziny Czerwiów  
 i Górków 

Środa – 25.11.2020 – św. Katarzyny Aleksandryjskiej  
 07:00 + Za śp. Stanisława Mozdyniewicza 

 20:00 

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 
+ Za śp. Waldemara Nogcia 
+ Za śp. Tadeusza Ceglińskiego 
+ Za śp. Stanisławę Machnik 
+ Za śp. Roberta Stopińskiego 
+ Za śp. Halinę Cerek 
+ Za śp. Bogumiłę Pirek 
+ Za śp. Barbarę Sumerę 
+ Za śp. Andrzeja Wróbla  
+ Za śp. Anastazję Sieńko 
+ Za śp. Wiesławę Ziętarę 

Czwartek – 26.11.2020  
 18:00 + Za śp. Zenobię Jaskółkę 
Piątek – 27.11.2020  
 7:00 + Za śp. Stanisławę Machnik 

 18:00 
Msza św. Listopadowa za zmarłych 
+ Za śp. Tadeusza Warchoła  w 1. rocznicę śmierci  
 i Janinę Warchoł  

Sobota – 28.11.2020  
 7:00 + Za śp. Antoniego Kawalko i Zofię Szypuła-Rogalską 
 18:00 + Za śp. Mariana Świerka 
Niedziela – 29.11.2020 – I Niedziela Adwentu 
 7:00 + Za śp. Jana Kmitę w 10. rocznicę śmierci 

 9:00 
+ Za śp. Marię Robak 
+ Za śp. Andrzeja Dyląga 

 10:30 
+ Za śp. Anielę Sarna w 20. rocznicę śmierci, Józefa  
 i Lucjana Sarna 

 12:00 
+ Za śp. Domicelę Pawlik w 2. rocznicę śmierci i męża 
 Stanisława 

 18:00 
O błogosławieństwo Boże, zdrowie, opiekę Matki Bożej 
i Anioła Stróża dla Oli w 1. rocznicę urodzin i dla całej 
rodziny 

 


