
Ewangelia według św. Jana (J 18,33b-37)
Piłat powiedział do Jezusa: „Czy Ty jesteś Królem żydowskim?”.
Jezus odpowiedział: „Czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o Mnie?”.
Piłat odparł: „Czy ja jestem Żydem? Naród Twój i arcykapłani wydali mi Ciebie. Coś uczynił?”.
Odpowiedział Jezus: „Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, 
abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd”.
Piłat zatem powiedział do Niego: „A więc jesteś Królem?”.
Odpowiedział Jezus: „Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. 
Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu”. 

Może spotykasz się z sytuacją, w której dajesz z siebie naprawdę dużo, kosztuje cię to wiele wyrzeczeń, może przez dłuższy czas. Ktoś, nie 
dość, że tego nie docenia, to jeszcze niesprawiedliwie cię osądza. Przypisuje ci intencje, których nie masz. Widzisz, że zupełnie nie jest 
zainteresowany prawdą. 
Masz w sobie taką wewnętrzną wolność, żeby być ponad to? Nie osądzać, otworzyć się na szczery dialog tak długo, jak to możliwe?
Odpowiedz sobie szczerze na pytanie po co to wszystko robisz. Liczy się dla ciebie to, że to dobro dałeś, czy to, że ktoś to zauważył i docenił?

Przyjdź Królestwo Twoje…
W codziennej 
modlitwie, którą 
zostawił nam 
Chrystus wołamy 
do Boga: „Przyjdź 
Królestwo Twoje”. 
Królestwo Jezusa tak 
inne od wszystkich 
królestw ziemskich 
o b e j m u j ą c e 
wszystkie narody, 

wszystkie miejsca i czasy istnieje w Kościele, choć jeszcze nie zostało 
do końca wypełnione. Wypełnione zostanie w dniu Sądu Ostatecznego. 
Kiedy to nastąpi? Sam Jezus mówi, że nikt oprócz Boga nie zna dnia ani 
godziny Dnia Pańskiego. A czy znamy miejsce Paruzji? Według biblijnej 
Księgi Joela miejscem Sądu Ostatecznego będzie Dolina Jozafatu 
(Joszafat). Jedni badacze Biblii sądzą, że jest to symboliczne określenie, 
inni utożsamiają Jozafat z Doliną Cedronu (między Górą Oliwną 
a Wzgórzem Świątynnym). Na brzegach tej doliny znajdują się setki 
grobów pobożnych Żydów, a także chrześcijan i muzułmanów, którzy 
wybrali to miejsce, aby być blisko Jezusa w dniu Jego przyjścia w chwale.

Zdjęcie: https://www.flickr.com/photos/krzysztofkryza/13056350633/

Międzyszkolny Konkurs Szopek 
Bożonarodzeniowych pod patronatem  

Wójta Gminy Michałowice
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Michałowicach

zaprasza
Uczniów Szkół Gminy Michałowice wraz z Rodzicami

do udziału w konkursie na najpiękniejszą szopkę bożonarodzeniową. 
 Prace konkursowe należy składać do 14 grudnia w Szkole 

Podstawowej w Michałowicach u wychowawców klasy 2a i 2b 
(Monika Mucha, Sylwia Palonek). Ogłoszenie wyników odbędzie się 

21 grudnia 2018 r., podczas szkolnych jasełek.
Czekają atrakcyjne nagrody!

Szczegółowy regulamin konkursu znajduje się na stronie szkoły 
http://michalowice.edu.pl

„Króluj nam Chryste zawsze i wszędzie” – 
Służba Liturgiczna Ołtarza

W Uroczystość 
Jezusa Chrystusa 
Króla Wszechświata 
w archidiecezji 
krakowskiej w wielu 
parafiach odbywa się 
uroczyste przyjęcie 

i błogosławienie nowych członków Służby Liturgicznej. 
O patronacie Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata nad ministrantami 
i lektorami świadczyć mogą słowa pozdrowienia „Króluj nam Chryste”, 
na które odpowiada się „Zawsze i wszędzie” oraz hymn Służby 
Liturgicznej zaczynający się od słów „Króluj nam Chryste zawsze 
i wszędzie”.
Ministranci w ramach całorocznych spotkań w swoich parafiach 
i podczas wakacyjnych rekolekcji pogłębiają swoją wiedzę liturgiczną 
i formację duchową. Droga tej formacji rozpoczyna się od kandydata 
(aspiranta) i prowadzi przez kolejne stopnie i funkcje: ministranta 
choralisty, ministranta światła (ceroferariusz), ministranta krzyża, 
ministranta księgi, ministranta wody, ministranta kadzidła (turyferariusz 
i naviculariusz), ministranta ołtarza, ministrant mitry i pastorału, 
ministranta Słowa Bożego (lektor) i psałterzysty. Najwyższym stopniem 
w formacji liturgicznej jest stopień ceremoniarza. Ministrantem Słowa 
Bożego można zostać po odbyciu dekanalnego kursu lektora, natomiast, 
aby zostać ceremoniarzem należy ukończyć diecezjalny kurs animatora 
liturgicznego.
W naszej michałowickiej parafii Służbę Liturgiczną uzupełniają także 
starsi i doświadczeni lektorzy zwani Maksistrantami. O historii powstania 
tej formacji (jednej z dwóch w naszej archidiecezji) można poczytać 
w naszym parafialnym biuletynie (numer 2/2018) oraz w numerze 
12/2018 małopolskiej edycji tygodnika „Niedziela”. 

Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata
obchodzona jest od 1925 r.
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Króla Wszechświata
25 listopada 2018

Jan Paweł II podczas audiencji generalnej 01.08.2001r. tak mówił do 
wszystkich pełniących tę służbę: 
„…jesteście powołani, by być młodymi przyjaciółmi Jezusa. Starajcie 
się pogłębiać i podtrzymywać tę przyjaźń z Nim. Zrozumiecie wówczas, 
że w Jezusie znaleźliście prawdziwego przyjaciela na cale życie.”



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.

INTENCJE MSZALNE
Poniedziałek - 26.11.2018

7:00 +  Za duszę śp. Eugeniusza Nogcia
18:00 +  Za duszę śp. Władysława Broszkiewicza (greg. 16)

Wtorek – 27.11.2018 
18:00 +  Za duszę śp. Władysława Broszkiewicza (greg. 17)

Środa – 28.11.2018
7:00 + Za duszę śp. Adelajdy Grudnik

20:00

+ Za duszę śp. Władysława Broszkiewicza (greg. 18)
+ Za duszę śp. Józefa Chamielca
+ Za duszę śp. Józefa Dyląga
+ Za duszę śp. Marianny Kryus
+ Za duszę śp. Marii Miski
+ Za duszę śp. Stanisława Bubki

Czwartek – 29.11.2018 
7:00 + Za duszę śp. Władysława Broszkiewicza (greg. 19)
18:00 +  Za duszę śp. Andrzeja Bednarczyka

Piątek – 30.11.2018 – święto św. Andrzeja, Apostoła
7:00 + Za duszę śp. Władysława Broszkiewicza (greg. 20)

18:00 +  Msza Listopadowa za zmarłych
+  Za duszę śp. Andrzeja Wróbla

Sobota – 01.12.2018 
7:00 +  Za duszę śp. Władysława Broszkiewicza (greg. 21)

18:00
+  Za dusze śp. Piotra, Heleny i Jerzego Cwanek,  

Jana Jaskry, Małgorzaty Siwula
+  Za duszę śp. Andrzeja Bednarczyka
Niedziela –02.12.2018– 1. Niedziela Adwentu

7:00 +  Za dusze śp. Wiktorii w rocznicę śmierci oraz 
Franciszka, Lecha i Zofii Wesołowskiej

9:00 +  Za dusze śp. Stefana i Kazimiery Filipowskich oraz 
rodziny Domagałów

10:30 +  Za dusze śp. Ludwiki i Andrzeja Gryglik

12:00 +  Za dusze śp. Stanisława Sochy w 10. rocznicę śmierci 
oraz zmarłych z rodziny Sochów

18:00 +  Za duszę śp. Barbary

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
NA UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA 

KRÓLA WSZECHŚWIATA – 25.11.2018
•  Odwiedziny chorych z sakramentami świętymi w sobotę (1.12) od 

ok. godz. 9:00.
•  Zmianka tajemnic różańcowych w przyszłą niedzielę (2.12) po 

Mszy św. o godz. 7:00.
•  Poświęcenie medalików i krzyżyków dla dzieci z kl. III 

przygotowujących do I Komunii św. będzie w przyszłą niedzielę 
(2.12) na Mszy św. o godz. 12:00. Po Mszy św. spotkanie z rodzicami 
w kościele.

•  W przyszłą niedzielę (2.12), rozpoczynamy Nowy Rok Liturgiczny 
– I Niedzielą Adwentu. Na Mszy św. o godz. 7:00 zostaną 
poświęcone opłatki na stół wigilijny w naszych domach. Poświęcone 
opłatki roznosić będą przedstawiciele Rady Parafialnej.

•  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. 

•  Sakrament Chrztu św., będzie udzielany w naszym kościele 
w miesiącu grudniu w II niedzielę grudnia (9.12) i w drugi dzień 
Świąt Bożego Narodzenia (26.12) o godz. 12:00.

Pełna treść ogłoszeń na stronie www.parafiamichalowice.pl

Święta Katarzyna – patronka młodych 
dziewcząt i mężatek

Na temat świętej Katarzyny 
niewiele informacji jest 
pewnych. Według legendy 
urodziła się w Aleksandrii, 
stolicy Egiptu, jako córka 
króla Kustosa. Była niezwykle 
piękna i wykształcona, 
dlatego o jej rękę ubiegali 
się najznakomitsi obywatele 
miasta. Jednak ona, jak wiele 

chrześcijanek, złożyła ślub dozgonnej czystości.
Wkrótce rozpoczęły się krwawe prześladowania chrześcijan, które 
dosięgły także Katarzynę. Po pojmaniu była przymuszana do złożenia 
ofiary bogom. Odmówiła, wyznając wiarę w Boga Jedynego. Wówczas 
cesarz zarządził dysputę między osiemnastolatką a pięćdziesięcioma 
tamtejszymi filozofami, których pokonała, a wielu z nich przekonała 
do nawrócenia. Wtedy to cesarz skazał ją na tortury. Podczas 
miażdżenia kołem zstąpił anioł i spowodował, że rozpadło się ono 
w rękach kata. Na widok jej bohaterstwa w czasie znoszenia mąk 
nawróciło się kilkuset żołnierzy i oprawców. Ostatecznie wykonano 
wyrok śmierci przez ścięcie.
W dawnej Polsce w wigilię wspomnienia św. Katarzyny (24 listopada) 
organizowane były tzw. katarzynki czyli odpowiednik andrzejek dla 
kawalerów. 

Źródło: www.deon., www.brewiarz.pl

dO uŻyTKu  
wEwNęTrzNEGO

 

Pewien uczony miał w swoim studio ogromny zegar ścienny, który 
wybijał uroczyście godziny, bardzo powoli, ale również bardzo głośno. 
- To panu nie przeszkadza? - spytał student. 
- Nie - odpowiedział uczony - dlatego że ciągle muszę zadawać sobie 
pytanie, co zrobiłem przez minioną godzinę. 

A co każdy z nas zrobił z godziną, która właśnie upłynęła?

Do przemyślenia…

Święty Andrzej- patron małżeństw
Św. Andrzej Apostoł 
był bratem Szymona 
Piotra. Razem z nim 
dzielił trudy pracy ry-
baka. Był człowiekiem 
szczerym i szukają-
cym prawdy. Dlate-
go przyłączył się do 
uczniów Jana Chrzci-
ciela głoszącego po-
trzebę nawrócenia. 
Gdy nad Jordanem od 

swego mistrza usłyszał, że oto nadszedł Baranek Boży, od razu po-
szedł za Nim, za Jezusem. 
Swoją radością ze spotkania z Chrystusem Andrzej dzieli się ze swo-
im bratem, Szymonem, który także postanowił iść za Mesjaszem. 
Andrzej, razem ze swoim przyjacielem Filipem, udał się z Panem 
Jezusem do Kany Galilejskiej, gdzie był świadkiem cudu przemiany 
wody w wino. Należał do grona uczniów najbliższych Jezusowi. Po 
cudownym połowie ryb Jezus potwierdził jego powołanie, kierując 
do niego słowa: „Pójdź za mną”.
30 listopada 65 lub 70 roku, został ukrzyżowany głową w dół na  
krzyżu w kształcie litery X. Wyrok ten przyjął z wielką radością - cie-
szył się, że umrze na krzyżu, jak Jezus. Litera X jest pierwszą literą 
imienia Chrystusa w języku greckim (od Christos, czyli Pomazaniec).


