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Słowa Ewangelii według świętego Marka (Mk 13, 33-37)
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Uważajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie. Bo rzecz ma się podobnie jak
z człowiekiem, który udał się w podróż. zostawił swój dom, powierzył swym sługom staranie o wszystko, każdemu wyznaczył zajęcie,
a odźwiernemu przykazał, żeby czuwał. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie: z wieczora czy o północy, czy o pianiu
kogutów, czy rankiem. By niespodzianie przyszedłszy, nie zastał was śpiących. Lecz co wam mówię, do wszystkich mówię: Czuwajcie!»
Chrystus zachęca do życia w oczekiwaniu. Do życia, które wypełnione będzie tęsknotą – za Niebem, za pełnym i wiecznym spotkaniem
z Bogiem. Człowiek, który żyje w oczekiwaniu, każdym dniem, myślą, czynnością i słowem biegnie ku Bogu. U progu Adwentu Kościół
szczególnie zaprasza każdego z nas, byśmy uczyli się wypełniać naszą pracę, odpoczynek, spotkania z ludźmi tęsknotą za Oczekiwanym.
Dajmy się zaprosić do takiego życia.

Dekalog - Przykazanie V

O zabijaniu ducha (cz. 1)

4

Drodzy Przyjaciele!
Jesteśmy jednymi z uczniów Jezusa. Nawet jeśli idziemy do Emaus, Pan nas nie opuszcza. Idzie z nami. Tłumaczy nam wartość życia,
tłumaczy V przykazanie, tłumaczy nam w drodze, dlaczego nie wolno zabijać czy niszczyć swojego zdrowia, bo to skarb jedyny, święty,
niepowtarzalny – skarb życia cielesnego, skarb życia duchowego, skarb życia wiecznego.
Módlmy się każdego dnia za siebie i bliskich, by w chwilach załamań, frustracji, depresji i innych duchowych dołów był przy nas
zawsze obecny Pan, który mówi o sobie – Ja jestem Życiem.
Człowiek oprócz ciała może zabić także życie Boże w sobie. Są tacy, którzy zabijają ducha!
Niestety czasem bywa, że rodzice, na których spoczywa odpowiedzialność za rozwój duchowy dziecka, zabijają w nim życie Boże
poprzez zaniedbanie. Są fakty.
- Jakie?
- Kilka lub kilkanaście lat temu przynosiliście dziecko do chrztu świętego. Ksiądz mówił wtedy do Was: „Drodzy rodzice, prosząc
o chrzest dziecka, przyjmujecie na siebie obowiązek wychowania go w wierze, aby zachowując Boże przykazania, miłowało Boga
i bliźniego, jak nas nauczył Jezus Chrystus”. Odpowiedzieliście wtedy – „Jesteśmy świadomi”.
I co się stało z tym przyrzeczeniem? Kiedyś jeden z rodziców napisał dziecku usprawiedliwienie: Proszę zwolnić mojego syna
z lekcji religii. Powód? Chcę, aby syn towarzyszył mi w robieniu zakupów w Makro, gdyż mam dzień wolny, a sam nie lubię jeździć. Są
fakty.
We wrześniu 1998 r. w jednej z krakowskich szkół podstawowych na dwudziestu sześciu uczniów klasy I, jedenastu nie potraﬁło zrobić
znaku krzyża ani samemu, ani z pomocą księdza. Wszyscy uczniowie są dziećmi katolików.
Są fakty. Jakiś czas temu jeden rodzic publicznie wypowiedział (zapewne nie tylko osobistą) opinię: „religia i tak zawsze była ostatnim
przedmiotem, którym się nie powinno zbytnio przejmować”. Rodzic uważa się za katolika.
ks. Norbert Sarota

O świętym Andrzeju

O bractwie rorantystów i tradycji rorat

Andrzej Apostoł (brat Szymona Piotra) jest
ś więtym znanym w całej Europie. Kult ś w. Andrzeja
był i nadal jest ż ywy w ró ż nych krajach. Wiele
narodó w i pań stw ogłosiło ś w. Andrzeja za swojego
szczegó lnego patrona. Tak uczyniły m.in.: Neapol,
Szkocja, Hiszpania, arcybiskupstwo Brunszwiku,
księstwo Burgundii, Limburg, Luksemburg, Grecja,
Holandia, Niemcy, Prusy, Rosja i Sycylia. Jest takż e
patronem małż eń stw, osó b podró ż ujących, rybakó w,
rycerzy i rzeź nikó w. Ten orędownik zakochanych
w s p o m a g a w s p r a w a c h m a t r y m o n i a l nyc h
i wypraszaniu potomstwa. Kult ś w. Andrzeja jest
bardzo ż ywy takż e w Polsce. Ku jego czci wystawiono
w naszej ojczyź nie 121 koś ciołó w i kaplic. Najstarszy
z nich to koś ció ł romań ski w Krakowie przy
ul. Grodzkiej. Imię Apostoła należ y do najczęś ciej
spotykanych w Polsce. Ma to swoje odbicie w naszej
literaturze pięknej. W Polsce jest ponad
60 miejscowoś ci, któ re zapoż yczyły swoją nazwę od
imienia ś w. Andrzeja.

„Roraty” - są to msze święte wotywne, odprawiane ku czci
Najświętszej Maryi Panny przed świtem, każdego dnia
Adwentu (od II Soboru Watykańskiego tylko w dni
powszednie). Nazwa pochodzi od pierwszych słów pieśni,
śpiewanej na wejście, opartej na proroctwie Izajasza
(Iz 45,8) i zaczynającej się: „Rorate caeli desuper…” „Niebiosa, spuśćcie Sprawiedliwego jak rosę…”. W Polsce
najstarsze wzmianki o roratach sięgają XIII w. Zwyczaj ten
przyniosła z Węgier błogosławiona Kinga. Największą
popularność osiągnęły w XVI w., kiedy to zakładano
specjalne kapele - bractwa rorantystów. Ich zadaniem
było odprawianie i śpiewanie rorat, przede wszystkim
w Adwencie, a w niektórych miejscach, nawet codziennie,
przez cały rok. Takie Bractwo zostało założone w 1540 r.
przez Zygmunta Starego przy Kaplicy Zygmuntowskiej.
Śpiewali oni roraty raz w tygodniu, przez cały rok.
Najbardziej charakterystycznym elementem tej mszy jest
zapalenie świecy tzw. roratki, traktowanej jako symbol
Maryi, niosącej prawdziwe światło - jutrzenki, które
poprzedza Jezusa - słońce. Jest ona specjalnie dekorowana,
aby wyróżniała się od pozostałych świec umieszczonych na
ołtarzu.

Zrozumieć Mszę Świętą,
aby pełniej w niej uczestniczyć... (cz. 5)

Do Anioła modlitwy
Ja - mizerny człowiek chcę rozmawiać
z Bogiem.
Czy Ty to rozumiesz?
Chcę mówić i słuchać całą mocą ducha,
lecz chyba...nie umiem.
Po pacierza sznurze pnę się wciąż ku górze,
lecz gór nie przenoszę.
Tęsknię za spotkaniem, wciąż podążam na nie
i proszę...
Pomódl się dziś ze mną o wiary ziarenko,
okruszek ufności.
Wtedy Pan Bóg żywy, tak jak ja prawdziwy
przyjdzie do mnie w gości.
Będziemy siedzieli, będziemy milczeli
blisko obok siebie,
i nic się nie zmieni prócz tego, że będzie
jak w niebie.
Ewa Stadtmüller

LITURGIA EUCHARYSTYCZNA
Przygotowanie darów – Po złożeniu darów następuje uniesienie i złożenie na ołtarzu
chleba i wina. Kapłan podnosi patenę z chlebem i mówi: „Błogosławiony jesteś Panie Boże
Wszechmogący, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, owoc ziemi i pracy rąk
ludzkich. Tobie go przynosimy, aby stał się chlebem życia”. Podobnie nad kielichem kapłan
wypowiada słowa: „Błogosławiony jesteś Panie Boże Wszechmogący, bo dzięki Twojej
hojności otrzymaliśmy wino, które jest owocem krzewu i pracy rąk ludzkich”.
Kościół od wczesnego średniowiecza używa do Eucharystii chleba niekwaszonego
z czystej mąki pszennej, natomiast używane wino jest z gron winnych naturalnie
pozyskiwane, koloru białego.
Dodawanie wody do wina było znane już w czasach Jezusa. Tradycja chrześcijańska
widziała w nim symboliczny charakter. Z jednej strony zwyczaj ten był symbolem krwi
i wody, które wypłynęły z otwartego boku Chrystusa. Z drugiej strony połączenie wina
z wodą symbolizuje boską i ludzką naturę Syna Bożego. Mszał Benedyktyński natomiast
wskazuje, że woda symbolizuje wiernych, którzy w Komunii świętej będą tak zatopieni
w Jezusie, jak krople wody w winie.

INTENCJE MSZALNE
Poniedziałek – 30.11.2020 – Święto św. Andrzeja, Apostoła
18:00 + Za śp. Andrzeja Bednarczyka
Wtorek – 01.12.2020
18:00 + Za śp. Andrzeja Kuklę
Środa – 02.12.2020 – bł. Rafała Chylińskiego
18:00 + Za śp. Stanisławę i Adolfa Ryndak
Dziękczynna w 80. rocznicę urodzin Aliny z prośbą
o zdrowie i błogosławieństwo Boże oraz w 84. rocznicę
urodzin męża Mieczysława
O potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej dla rodziny
Krzywdów
+ Za śp. Waldemara Nogcia
+ Za śp. Tadeusza Ceglińskiego
+ Za śp. Stefana Jaskółkę w 6. rocznicę śmierci, żonę
Lucynę, Józefa Kantor w 15. rocznicę śmierci
20:00
+ Za śp. Stanisławę Machnik
+ Za śp. Roberta Stopińskiego
+ Za śp. Bogumiłę Pirek
+ Za śp. Barbarę Sumera
+ Za śp. Andrzeja Wróbla
+ Za śp. Anastazję Sieńko
+ Za śp. Wiesławę Ziętarę
+ Za śp. dr Artura Pietruchę, lekarza Szpitala Jana
Pawła II w Krakowie
Czwartek – 03.12.2020 – św. Franciszka Ksawerego,
prezbitera
18:00 + Za śp. Roberta Stopińskiego
Piątek – 04.12.2020 – św. Jana Damasceńskiego, prezbitera
i doktora Kościoła,
św. Barbary – dziewicy i męczennicy
7:00 + Za śp. Elwirę Lubelską
+ Za śp. Stanisławę Mendel w rocznicę śmierci, Jana
18:00
i Marię Mendel oraz zmarłych z rodziny Mendlów
i Łopatków
Sobota – 05.12.2020
7:00 Za dusze w czyśćcu cierpiące
18:00 + Za śp. Bogusława Bednarczyka
Niedziela – 06.12.2020 – II Niedziela Adwentu
7:00 + Za śp. Barbarę o spokój duszy
9:00 + Za śp. Janusza i Romana Szydło
10:30 W intencji wszystkich Paraﬁan
Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże,
12:00 potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej dla Michała
w 18. rocznicę urodzin
18:00 + Za śp. Mariana Chwastka w 4. rocznicę śmierci

Najstarsze pieśni adwentowe
„Niebiosa, rosę spuśćcie nam z góry” Ten piękny tekst jest
poetyckim tłumaczeniem łacińskiej antyfony adwentowej „Rorate caeli
desuper” (od niej bierze się nazwa mszy „roraty”), ułożonej z tekstów
proroka Izajasza. Śpiewana była w dawnych czasach praktycznie
w każdym kościele w okresie Adwentu. Jej treść nie była jednak dostępna
przeciętnemu wiernemu, który zazwyczaj nie znał łaciny. Stąd zapewne
wyniknęła chęć jej tłumaczenia na język ojczysty. Dokonał tego
prawdopodobnie Franciszek Morawski (1783–1861), choć nawet
XIX-wieczne śpiewniki nie podają autora.

Cytat na I tydzień adwentu
Co to znaczy «czuwam»? To znaczy, staram się być człowiekiem
sumienia. Że tego sumienia nie zagłuszam i nie zniekształcam.
Nazywam po imieniu dobro i zło, a nie zamazuję. Wypracowuję
w sobie dobro, a ze zła staram się poprawiać, przezwyciężając je
w sobie. To taka bardzo podstawowa sprawa...
św. Jan Paweł II

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
I Niedziela Adwentu – 29.11.2020
Dziś Msze św. o godz. 7:00; 9:00; 10:30; 12:00; 18:00.
Roraty przez cały Adwent od poniedziałku do piątku o godz. 18:00,
a w sobotę o godz. 7:00.
Opłatki można nabyć w naszym kościele przez cztery kolejne niedziele
Adwentu po każdej Mszy świętej. Wszystkie zebrane przy tej okazji
fundusze będą przeznaczone na ogrzewanie kościoła i wydatki
związane z utrzymaniem świątyni.
W tym tygodniu pierwszy piątek miesiąca. Okazja do spowiedzi św. od
godz. 16:30.
Odwiedziny chorych z sakramentami św. po wcześniejszym zgłoszeniu
przez rodzinę w sobotę (05.12) od ok. godz. 9:00.
Nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca i zmianka tajemnic
różańcowych w sobotę (05.12) o godz. 17:00.
Spotkanie rodziców dzieci z kl. III c przygotowujących się do
I Komunii św. będzie w przyszłą niedzielę (06.12) po Mszy św.
o godz. 12:00 w kościele.
Pełna treść ogłoszeń na stronie www.paraﬁamichalowice.pl.
Z naszej wspólnoty paraﬁalnej odszedł

śp. Ryszard Klasa
Wieczne odpoczywanie racz Mu dać Panie...
Z naszej wspólnoty paraﬁalnej odeszła

śp. Teodozja Munk
Wieczne odpoczywanie racz Jej dać Panie...

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

