
Nr 39/2019 (85)
XXXIV Niedziela

Uroczystość Chrystusa
Króla Wszechświata

24 listopada 2019

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza (Łk 23,35-43) 

Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył. Lecz członkowie Wysokiej Rady drwiąco mówili: „Innych wybawiał, niechże 

teraz siebie wybawi, jeśli On jest Mesjaszem, Wybrańcem Bożym”. Szydzili z Niego i żołnierze; podchodzili do Niego

i podawali Mu ocet, mówiąc: „Jeśli Ty jesteś królem żydowskim, wybaw sam siebie”. Był także nad Nim napis w języku 

greckim, łacińskim i hebrajskim: „To jest król żydowski”. Jeden ze złoczyńców, których tam powieszono, urągał Mu: „Czy 

Ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas”. Lecz drugi, karcąc go, rzekł: „Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę 

samą karę ponosisz? My przecież sprawiedliwie, odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale On nic złego nie 

uczynił”. I dodał: „Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa”. Jezus mu odpowiedział: „Zaprawdę 

powiadam ci: Dziś ze Mną będziesz w raju”.

Jezus przyjął krzyż dobrowolnie, nikt Mu go nie narzucał. Miał w tym swój cel, wiedział, po co to robi. Członkom Wysokiej Rady, 

żołnierzom i złoczyńcy wydaje się, że najlepsze, co mogłoby go spotkać, to wybawienie od krzyża. 
Jak pisał H. Jackson Brown, „Ludzie obierają różne drogi, szukając spełnienia i szczęścia. Fakt, że nie idą Twoją drogą, nie oznacza, że się 

zgubili.”.
Pozwalasz innym żyć swoim życiem? 

22 maja
wspomnienie 

św. Rity

Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata

Uroczystość Chrystusa Króla do liturgii wprowadził papież Pius XI 
encykliką w 1925 r. na zakończenie roku jubileuszowego. Nakazał 
wtedy, aby we wszystkich kościołach tego dnia po głównym 
nabożeństwie przed wystawionym Najświętszym Sakramentem 
odmówić litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz akt 
poświęcenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu. Początkowo 
uroczystość obchodzono w ostatnią niedzielę października; reforma 
soborowa przeniosła jej termin na ostatnią niedzielę roku liturgicznego.

Uroczystość ta ma nam uświadomić, że Chrystus jest Królem całego 
stworzenia - wszechświata. Jego panowanie nie wynika z jakichś 
dokonań, z wybrania czy z wywalczenia tej godności. On jest Królem, 
bo jest Bogiem-Człowiekiem, Stworzycielem i Odkupicielem. 
Królestwo Jezusa jest czymś zupełnie innym od wszystkich królestw 
ziemskich. Dotyczy ono wszystkich narodów, wszystkich miejsc 
i wszystkich czasów. Ono już istnieje w Kościele, choć jeszcze nie 
zostało do końca wypełnione. Dlatego właśnie w codziennej modlitwie, 
którą zostawił nam sam Chrystus, wołamy z nadzieją: Przyjdź królestwo 
Twoje!

Aby powszechne władztwo Jezusa podkreślić, liturgia dodała 
do tytułu „Król” dopełnienie „Wszechświata”.

Owoce Ducha Świętego

Rok kościelny 2018/2019, który był 
poświęcony Duchowi Świętemu, 
odchodzi do historii. Nie zapomnijmy 
o Darach i Owocach Ducha Świętego. 

Owoce Ducha Świętego to metafora 
stosowana przez św. Pawła opisująca 
zbiór cnót będących rezultatem wpływu 
D u c h a  Ś w i ę t e g o  n a  o s o b o w o ś ć 
człowieka (Ga 5,22-23). W Katechizmie 
Kościoła Katolickiego wymienione jest 
dwanaście Owoców: 

MIŁOŚĆ to podstawowy owoc Ducha; na niej opierają się 
wszystkie pozostałe. 

RADOŚĆ wypływa wprost z miłości, ze świadomości, że Pan mnie 
kocha i jest przy mnie nawet pośród cierpień i trudności. 

POKÓJ -  pokój w sercu, pozwala stawiać czoła przeciwnościom. 
CIERPLIWOŚĆ - to ufne trwanie w nadziei, to oczekiwanie na 

wyzwalające działanie Boga w moim życiu, pozwalające przetrwać 
najgorsze kryzysy i cierpienia. 

UPRZEJMOŚĆ to dla nas chrześcijan również konsekwencja 
dostrzegania w drugim człowieku Chrystusa. 

DOBROĆ to nie tylko czynienie dobrych uczynków ale 
i umiejętność przyjmowania z wdzięcznością dobra od drugiej 
osoby . 

WSPANIAŁOMYŚLNOŚĆ to postawa, która stale szuka 
dobra dla drugiego człowieka. 

ŁASKAWOŚĆ oznacza  skłonność do czynienia dobra nie 
tylko wobec tych, których kochamy. To miłosierdzie 
przejawiające się w wypełnianiu uczynków względem duszy 
i ciała. 

WIERNOŚĆ jest podstawą zaufania. To trwanie przy 
podjętych świadomie i dobrowolnie zobowiązaniach pomimo 
przeciwności. 

SKROMNOŚĆ - człowiek skromny cechuje się wewnętrzną 
równowagą płynącą z prostoty i uporządkowania. 

WSTRZEMIĘŹLIWOŚĆ oznacza
opanowanie i umiarkowanie. 

CZYSTOŚĆ moralna, czystość 
serca jest wolnością od zła, grzechu 
i podstępu.

Hasło roku kościelnego 2019/2020:
„Eucharystia daje życie”

Spójrzmy na swoje zaangażowanie na Mszy świętej. Ilu 
z nas nie ma, nie tyle stroju, co nastroju weselnego i po prostu nie 
odzywa się ani słowem? Odrzucenie zaproszenia jest zniewagą. 
Jeszcze gorszą zniewagą jest być na weselu i mieć pogrzebową 
minę, być obdarowanym łaską i nie cieszyć nią, lecz smucić. Uczta 
z przypowieści jest obrazem Eucharystii. Spójrzmy na swoje 
zaangażowanie na Mszy świętej. Ilu z nas nie ma, nie tyle stroju, co 
nastroju weselnego i po prostu nie odzywa się ani słowem?

Przypomnijmy sobie komunię z Ostatniej Wieczerzy. Judasz 
zjadł chleb umaczany w winie i wyszedł, milczący i smutny. A była 
noc. Wszedł od razu w ciemność, ponieważ zrezygnował 
z czułości Boga. Jan zaś został w Wieczerniku i przytulił się do 
piersi Jezusa. On nie wyszedł na zewnątrz, pozostał wewnątrz 
i nasłuchiwał bicia serca swojego Zbawiciela, które zostało 
zranione na krzyżu i stało się także bramą do nieba dla Judasza.

Msza święta jest chwilą jedyną w swoim rodzaju. Niczego nie 
da się z nią porównać. Każdy z nas został stworzony dla zbawienia. 
Każda chwila w życiu przeznaczona jest dla wypełnienia tego 
właśnie celu.

Ks. Norbert Sarota

Ciąg dalszy artykułu w następnym numerze Biuletynu



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.
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wewnętrznego
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata

 24.11.2019

Zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu w ciszy 
w  poniedziałki, wtorki, czwartki, soboty od godz. 17:30 do 
18:00; w środy podczas nowenny do NMP Królowej Polski 
o godz. 20:00, w piątki po Mszy św. o godz. 18:00 z Koronką do 
Miłosierdzia Bożego.

Spotkanie uczniów klas VII Szkoły Podstawowej w ramach 
przygotowania do sakramentu bierzmowania będzie w piątek 
(29.11) o godz. 16:45 w salce na plebanii.

Spotkanie kandydatów do bierzmowania kl. VIII Szkoły 
Podstawowej będzie w sobotę (30.11) o godz. 16:45 w salce na 
plebanii. 

Poświęcenie medalików i krzyżyków dla dzieci z kl. III 
przygotowujących się do I Komunii św. będzie w przyszłą 
niedzielę na Mszy św. o godz. 12:00. Po Mszy św. spotkanie 
z rodzicami w kościele.

W przyszłą niedzielę (1.12) rozpoczniemy Nowy Rok Liturgiczny –
I Niedzielą Adwentu. Na Mszy św. o godz. 7:00 zostaną poświęcone 
opłatki na stół wigilijny w naszych domach. Poświęcone opłatki 
będą roznosić po naszych domach przedstawiciele Rady Parafialnej. 

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

Spotkanie Rady Duszpasterskiej i Rady Ekonomicznej w przyszłą 
niedzielę (1.12) o godz. 19:00 w salce na plebanii.

Pełna treść ogłoszeń na stronie .www.parafiamichalowice.pl

Tamar

Tamar była żoną jednego z synów Judy, Era. Er jednak szybko umarł 
i Tamar została wdową, nie mieli również dzieci. Zgodnie z prawem 
lewiratu Tamar została poślubiona przez Onana (brata Era). Wkrótce i on 
umarł i kobieta znowu została wdową. W tej sytuacji Juda obawiał się 
kolejnego małżeństwa podejrzanej Kananejki z jego najmłodszym 
synem. Tamar czuła się zawiedziona i oszukana. W kulturze, w której 
żyła, brak potomstwa oznaczał hańbę. Kiedy Juda owdowiał i pewnego 
dnia poszedł strzyc owce, Tamar przebrała się za nierządnicę i czekała na 
niego przy drodze. Podstępem udało się jej go uwieść. Juda podarował 
jej część rodowych klejnotów, do końca nie wiedząc, komu je daje. Po 
trzech miesiącach okazało się, że Tamar spodziewa się potomka. 
W domu Judy uznano, że dopuściła się nierządu, tym samym okryła 
rodzinę hańbą. Karą miało być spalenie. Tamar jednak potajemnie 
wysłała teściowi podarowane kosztowności na dowód, że to z nim jest 
w ciąży. Urodziła dwóch synów Judy. Ocaliła siebie przed hańbą bycia 
bezdzietną. Jest jedną z pięciu kobiet, które Ewangelia św. Mateusza 
wymienia w rodowodzie Jezusa.

Na podstawie: o. Tomasz Zamorski „Salon piękności – Tamar”

Cud za wstawiennictwem Matki Bożej z Pilar

W Bazylice Nuestra Señora del Pilar w Saragossie znajduje się 
słynący z cudu obraz Matki Bożej.

Miguel Juan Pellicer, jako młody chłopak uległ groźnemu 
wypadkowi, w wyniku którego amputowano mu nogę. Modlił się on 
żarliwie do Matki Bożej z Pilar. I tak 29 marca 1640 roku po 
wieczornej modlitwie położył się spać. Kiedy chwilę później jego 
matka weszła do pokoju, zdziwiła się widząc wystające spod narzuty 
dwie nogi. Prawa kończyna, którą stracił 29 miesięcy wcześniej 
znajdowała się cała i zdrowa na swoim miejscu. 

Wkrótce po cudownym uzdrowieniu w domu chłopaka pojawiły 
się władze kościelne, lekarz i świadkowie. Zjawili się również 
notariusze, którzy sporządzili akt zaświadczający o niesamowitym 
wydarzeniu. Wkrótce wiadomość o uzdrowieniu rozniosła się po 
całej Hiszpanii, a po ogłoszeniu autentyczności cudu, Pellicer został 
przyjęty przez króla Filipa IV na prywatnej audiencji. 

Źródło: www.portalwrc

INTENCJE MSZALNE 
 

Poniedziałek – 25.11.2019 – św. Katarzyny Aleksandryjskiej 
 18:00 + Za śp. Marię Krynicką (greg. 16) 
Wtorek – 26.11.2019  
 18:00 + Za śp. Marię Krynicką (greg. 17) 
Środa – 27.11.2019  
 7:00 + Za śp. Izabelę Ptak 

 20:00 

O potrzebne łaski dla dziecka nienarodzonego i szczęśliwe 
rozwiązanie dla Justyny 
O potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej dla Haliny 
+ Za śp. Andrzeja Kuklę 
+ Za śp. Jana Bajorskiego 
+ Za śp. Jarosława Piotrowskiego 
+ Za śp. Mariana Nogcia 
+ Za śp. Marię Krynicką (greg.18) 
+ Za śp. Zofię Kawalec 

Czwartek – 28.11.2019  
 18:00 + Za śp. Marię Krynicką (greg. 19) 
Piątek – 29.11.2019  
 7:00 + Za śp. Marię Krynicką (greg. 20) 

 18:00 
+ Msza św. Listopadowa za zmarłych 
+ Za śp. Andrzeja Bednarczyka 

Sobota – 30.11.2019 –  Święto św. Andrzeja, apostoła 
 7:00 + Za śp. Marię Krynicką (greg. 21) 

 18:00 
+ Za śp. Andrzeja Bednarczyka 
+ Za śp. Domicelę Pawlik w 1. rocznicę śmierci  
 i Stanisława w 30. rocznicę śmierci 

1. Niedziela Adwentu 

 7:00 
+ Za śp. Wiktorię Wesołowską, Franciszka męża, Leszka  
 i Zofię 

 9:00 + Za śp. Barbarę o spokój duszy 
 10:30 + Za śp. Huberta Michalczyka w 2. rocznicę śmierci 
 12:00 + Za śp. Teresę, Janinę i Tadeusza Nowak 
 18:00 + Za śp. Marię Krynicką (greg. 22) 
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MODLITWA DO CHRYSTUSA KRÓLA

O Jezu Chryste, oddaję Ci hołd jako Królowi  
świata. Rozporządzaj mną jako własnością swoją. 
Odnawiam moje przyrzeczenia chrztu świętego, 
wyrzekam się szatana, jego pychy i jego spraw 
i obiecuję żyć, jak przystoi dobremu katolikowi. 
W szczególniejszy sposób zobowiązuję się użyć 
wszystkich sił, aby pomóc do zwycięstwa prawom 
Bożym i prawom Kościoła świętego.

Boskie Serce Jezusa, ofiaruję Ci nędzne uczynki 
moje w tej intencji, ażeby wszystkie serca uznały 
Twe święte królowanie i aby w ten sposób mocno 
utrwaliło się na całym świecie Twoje Królestwo 
pokoju. Amen.


