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2. czytanie: ALFA I OMEGA (Ap 1, 5-8)
Początek i Koniec

Alfa i omega to pierwsza i ostatnia litery klasycznego alfabetu 
greckiego, symbol wszechmogącego Boga jako Stwórcy i Tego, który 
wszystko dopełnia. W Apokalipsie Bóg mówi: Jam	 Alfa	 i	 Omega,	
Pierwszy	i	Ostatni,	Początek	i	Koniec, podkreślając, że nie ma sobie 
równego i do niego należą pierwsze i ostatnie słowo. 

Symbol alfy i omegi pojawiał się w sztuce chrześcijańskiej od 
IV w. Łączył się często z symbolem krzyża i monogramem Chrystusa. 
Połączenie to symbolizowało mądrość Chrystusa, jego bóstwo i to, 
że jest on zarazem człowiekiem i Bogiem zamykającym w sobie byt 
i czas.

W średniowieczu rozpowszechnił się żywy do dziś zwyczaj 
umieszczania symbolu alfy i omegi na przedmiotach liturgicznych, 
zwłaszcza paschałach, hostiach i obok pierwszej litery kanonu 
mszalnego. Symbol alfy i omegi oznaczał sakralność tych 
przedmiotów. W sztuce średniowiecza symbol ten jest natomiast 
rzadki, a w sztuce nowożytnej zanika. Alfa i omega powróciły do 
sztuki chrześcijańskiej w wieku XIX, znajdując szerokie 
zastosowanie na szatach liturgicznych, ołtarzach i tabernakulach. 
Sobór Watykański II zalecił przywrócić symbolikę alfy i omegi. 

Z niedzielnej liturgii Mszy Świętej

Ewangelia (J 18, 33b-37)
Kim był Piłat?

Piłat z Pontu był urzędnikiem postawionym przez cesarza na 
czele prowincji. Miał uprawnienia namiestnika, dlatego nazywano 
go także prokuratorem lub prefektem Judei.

Historyczne źródła żydowskie przedstawiają prokuratora 
Piłata jako nieprzyjaciela Z� ydów, gdyż odnotowano kilka 
poważnych kon�liktów. Te spory wyjaśniają zachowawczą postawę 
Piłata podczas procesu Jezusa oraz uleganie szantażowi, gdy 
członkowie Sanhedrynu mówili: „Jeśli	 go	 wypuścisz	 nie	 jesteś	
przyjacielem	 cesarskim.	 Każdy	 bowiem,	 kto	 się	 królem	 ogłasza,	
sprzeciwia	się	cesarzowi" (J 19, 12).

Wyrok na Jezusa zapadł prawdopodobnie w roku 30 lub 33.
Kariera Piłata w Judei skończyła się w roku 36 (lub na początku 
37). 

Jeśli chodzi o dalsze jego losy po odwołaniu z funkcji 
prokuratora,  to mówią o nich pisma apokry�iczne, których jednak 
nie można uznać w pełni za wiarygodne. Według nich Piłat miał 
popełnić samobójstwo, gdyż został oskarżony o niekompetencję. 
Jego ciało, wrzucone do Tybru, miało rzekomo dopłynąć w okolice 
Wiednia (Mons Pilatus). Niektóre wersje tradycji (Orygenes) 
czynią z Piłata chrześcijanina, a liturgie Kościoła prawosławnego 
i koptyjskiego uznają go za męczennika.

Szlachectwo zobowiązuje…
Mamy	 Króla!	 Jest	 nim	 Jezus	

C h r y s t u s 	 – 	 Z b aw i c i e l , 	 K r ó l	
w s z e c h św i a t a . 	 N a l e ż ymy 	 d o	
królewskiego	 rodu	 i	 z	 Chrystusem	
mamy 	 u d z i a ł 	 w 	 k r ó l ew s k im	
k a p ł a ń s t w i e . 	 Z n a k i em 	 J e g o	
królowania	 nie	 jest	 jednak	 korona,	
lecz	 krzyż	 zbawienia,	 który	 wisi	 na	
ścianach	 naszych	 domów,	 jest	
w p i s a n y 	 w 	 n a s z e 	 s e r c a	
i 	 którym	 znaczymy	 siebie, 	 gdy	
stajemy	 do	 modlitwy.	 A	 ponieważ
szlachectwo	 zobowiązuje,	 niech	 świadomość	 przynależności	
do	królewskiego	rodu	zobowiązuje	nas	do	godnego	życia.

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

Statua Chrystusa Zbawiciela w Rio de Janeiro -  
jeden z nowych siedmiu cudów świata

Statua Chrystusa Zbawiciela w Rio de Janeiro - symbol 
chrześcijaństwa i odrodzenia kraju, wzniesiona w celu upamiętnienia 
setnej rocznicy niepodległości Brazylii - jest najwyższym (wraz 
z postumentem) pomnikiem Jezusa na świecie. Ogromny, 38-metrowy 
monument stoi na szczycie góry Corcovado (717 m n.p.m.), na który 
można wjechać kolejką linową, ruchomymi schodami lub wspiąć się po 
222 stopniach. Ramiona statuy są rozpięte na szerokość 28 metrów 
i ważą po 10 ton każda, a sama głowa ma 3,5 m wysokości i waży 35 ton 
(całość - 1145 ton).

Współautorem projektu był francuski rzeźbiarz polskiego 
pochodzenia - Paul Landowski. Budowa trwała 9 lat (we Francji), po 
czym pomnik w częściach statkami przewieziono do Brazylii 
i odsłonięto 12 października 1931 roku (w święto Matki Bożej 
z Apavecidy - Patronki Brazylii - kraju, który ma najwięcej katolików na 
świecie). Monument został sfinansowany z darowizn brazylijskich 
parafii. Ponowne odsłonięcie odbyło się po zainstalowaniu nowego 
oświetlenia, które zostało włączone przez papieża Pawła VI. Kolejnego 
odsłonięcia dokonał 12 października 1981 r. papież Jan Paweł II z okazji 
50-rocznicy wzniesienia budowli.

Msze Święte Gregoriańskie
Msze Święte gregoriańskie, czyli Gregorianki, to 30 Mszy 

odprawianych w ciągu 30 kolejnych dni w intencji jednej osoby 
zmarłej. Nazwa ma związek z papieżem Grzegorzem Wielkim  (VI w). 
Kiedy był on jeszcze przełożonym klasztoru benedyktynów w Rzymie, 
zmarł pewien mnich, przy którym znaleziono pieniądze. W owym 
czasie posiadanie własnych pieniędzy przez zakonnika było uważane 
za wielkie przestępstwo. Grzegorz, aby dać lekcję mnichom, nakazał 
pogrzebać ciało owego zakonnika poza klasztorem, w miejscu 
niepoświęconym. Jednak pełen troski o jego duszę, nakazał odprawić 
30 Mszy Świętych dzień po dniu. Kiedy została odprawiona ostatnia 
Msza Święta, ów zakonnik miał się pokazać opatowi i podziękować 
mu, oświadczając, że te Msze Święte skróciły mu znacznie czas 
czyśćca. Praktyka Mszy Gregoriańskich rozwinęła się w VIII wieku. 
Towarzyszyło jej i nadal towarzyszy przekonanie o szczególnej 
skuteczności takiej formy modlitwy dla zmarłych pozostających 
w czyśćcu.

25 listopada - wspomnienie
św. Katarzyny
Aleksandryjskiej
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NA UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA 

KRÓLA WSZECHŚWIATA – 21.11.2021

Zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu w ciszy, 
zakończoną dziesiątką różańca św. w intencji Synodu, Archidiecezji 
i naszej Ojczyzny: w poniedziałek, wtorek, czwartek, sobota od godz. 
17:30 do 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 o godz. 18:00 Msza św. Listopadowa za zmarłych.
W przyszłą niedzielę (28.11) rozpoczniemy Nowy Rok Liturgiczny – 

I Niedzielą Adwentu. Na Mszy św. o godz. 7:00 zostaną poświęcone 
opłatki na stół wigilijny w naszych domach. 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.

Od przyszłej niedzieli (28.11) 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. Zapraszamy dzieci z lampionami, młodzież 
i dorosłych.

Pełna treść ogłoszeń na stronie .www.parafiamichalowice.pl

Z naszej wspólnoty parafialnej odeszła

śp. Daniela Gajda

Wieczne odpoczywanie racz Jej dać Panie...

INTENCJE MSZALNE 
 

Poniedziałek – 22.11.2021 –  Św. Cecylii, dziewicy i męczennicy 
 7:00 + Za śp. Jadwigę Trzaskę (greg. 23) 

 18:00 
O zdrowie, błogosławieństwo Boże i opiekę św. Cecylii dla 
Orkiestry Dętej „Echo” z Michałowic 

Wtorek – 23.11.2021 –  Św. Klemensa I, papieża i męczennika, 
   Św. Kolumbana, opata 
 18:00 + Za śp. Jadwigę Trzaskę (greg. 24) 
Środa – 24.11.2021 – Świętych męczenników Andrzeja  
   Dung-Lac, prezbitera i Towarzyszy 
 7:00 + Za śp. Jadwigę Trzaskę (greg. 25) 

 20:00 

O błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski i dary Ducha 
Świętego dla Mateusza w 18. rocznicę urodzin 
+ Za śp. Antoniego Bartusia i żonę Józefę 
+ Za śp. Stanisława, Wandę, Zbigniewa Gajewskich 
+ Za śp. Tadeusza Warchoła w 2. rocznicę śmierci i Janinę 
+ Za śp. Alfreda Marachę 
+ Za śp. Helenę Molendę 
+ Za śp. Józefa Jaskółkę 
+ Za śp. Stefana Pateckiego 
+ Za śp. Stefana Sochę 
+ Za śp. Danutę Sochę 
+ Za śp. Adama Nogcia 
+ Za śp. Kazimierę Warchoł 
+ Za śp. Krystynę Leszczyńską 
+ Za śp. Zofię Binczycką 

Czwartek – 25.11.2021 – Św. Katarzyny Aleksandryjskiej, 
 dziewicy i męczennicy 

 18:00 + Za śp. Jadwigę Trzaskę (greg. 26) 
Piątek – 26.11.2021  
 7:00 + Za śp. Jadwigę Trzaskę (greg. 27) 
 18:00 Msza Święta listopadowa za zmarłych 
Sobota – 27.11.2021  
 7:00 + Za śp. Jadwigę Trzaskę (greg. 28) 
 18:00 + Za śp. Jerzego Massalskiego 
Niedziela – 28.11.2021 –  1. Niedziela Adwentu 

 7:00 
Dziękczynna z prośbą o zdrowie, błogosławieństwo Boże  
i opiekę Matki Bożej dla Oliwii w 1. rocznicę urodzin 

 9:00 
+ Za śp. Wiktorię w rocznicę śmierci, męża Franciszka, 
 Lecha i Zofię Wesołowskich 

 10:30 + Za śp. Jadwigę Trzaskę (greg. 29) 

 12:00 
+ Za śp. Domicelę Pawlik w 3. rocznicę śmierci i męża 
 Stanisława 

 18:00 
+ Za śp. Teresę Baran w 36. rocznicę śmierci i zmarłych  
 z rodziny Baranów 

 

Święta Cecylia - czyli "Caeli Lilia" (lilia niebios)
Według dokumentu opisu męczeńskiej 

śmierci, Cecylia była Rzymianką. Urodziła się 
na początku III wieku. Z miłości do Chrystusa 
złożyła ślub czystości. Gdy wybuchło 
prześladowanie, a namiestnik – sędzia, 
dowiedział się, że Cecylia jest chrześcijanką 
i że majątek rozdała ubogim, kazał ją 
aresztować. Żołnierze, oczarowani jej 
pięknością, błagali ją, by nie narażała swego 
młodego życia. Cecylia odpowiedziała: „Nie 
lękajcie się spełnić nakazu, bowiem moją 
młodość doczesną zamienicie na wieczną 
młodość u mego oblubieńca, Chrystusa”. Pod 
wpływem jej odpowiedzi miało nawrócić się 
400 żołnierzy.

Sędzia próbował zmusić ją do wyparcia się 
wiary stosując tortury. Kazał zawiesić ją nad
ogniem w łaźni i dusić parą. Cecylia zaś cudem Bożym zamiast 
duszącego dymu czuła orzeźwiający powiew wiatru. Rozgniewany 
namiestnik kazał ją wtedy ściąć mieczem. Kat wszakże na widok tak 
pięknej i młodej osoby nie miał odwagi jej zabić. Trzy razy ją uderzył, 
ale nie zdołał pozbawić jej życia. Po trzech dniach Cecylia oddała 
Bogu ducha. Ciało św. Cecylii, w nienaruszonym stanie, odkryto 
dopiero w 824 r. Jest patronką chórzystów, lutników, muzyków, 
organistów, zespołów wokalno-muzycznych. Legenda bowiem głosi, 
że grała na organach. Nie wiadomo, czy Cecylia mogła grać na 
organach – prawdopodobne jest jednak, że grała na harfie.

CYTAT TYGODNIA: 

„Najlepszym przyjacielem jest ten, który nie pytając
o powód twego smutku, potrafi sprawić, że znów wraca 
radość.”

Jan Bosko

Zakony męskie w Polsce...

Pijarzy

Pijarzy - Zakon Kleryków Regularnych 
Ubogich Matki Bożej Szkół Pobożnych (SP) 
sięga swoim początkiem roku 1597. Wtedy to, 
święty Józef Kalasancjusz otworzył pierwszą 
w Europie bezpłatną szkołę powszechną, dla 
wszystkich bez ograniczeń, a w szczególności 
dla biednych dzieci różnych religii i wyznań. 
Podstawowym celem szkoły było dobre 
wychowanie oraz przygotowanie do godnego
życia. W drugiej połowie XVII i w XVIII w. zakon utworzył sieć szkół 
w wielu krajach europejskich. W 1642 r. Pijarzy przybyli do Polski 
wnosząc wielki wkład w rozwój edukacji. Reforma szkół pijarskich 
stała się podstawą naprawy szkolnictwa w całej Rzeczpospolitej 
i doprowadziła do powstania Komisji Edukacji Narodowej. 

Głównym założeniem i celem zakonu Pijarów jest nauczanie 
i wychowywanie dzieci i młodzieży, co wyraził Kalasancjusz 
w aktualnym po dziś haśle zakonu: „Pietas	 et	 Litterae” czyli  
pobożność i nauka. Pijarzy spełniają swoje posłannictwo poprzez 
prowadzenie szkół wszystkich stopni, katechizację, prowadzenie
świetlic opiekuńczych dla dzieci, a także
p r z e z  d z i a ł a l n o ś ć  d u s z p a s t e r s k ą , 
wydawniczą, głoszenie rekolekcji.

Z a k o n  P i j a r ó w  j e s t  a k t u a l n i e 
obecny w 33 krajach na pięciu kontynentach. 
Najbardziej znanym polskim pijarem jest 
ks.  Stanisław Konarski (1700-1773).


