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Góra Synaj – miejsce spotkania Boga z Mojżeszem

Jest naturalnym obrazem mocy i symbolem spotkania ziemi 
z  n iebem,  mie jscem połączenia  świata  widzia lnego 
z niewidzialnym, imponuje potęgą. Niedostępność szczytów 
górskich jest znakiem tajemniczości. Tej bogatej i jednoznacznej 
symbolice odpowiadają liczne i ważne fragmenty Starego 
Testamentu. Od Abrahama Bóg żąda, aby złożył swojego syna 
umiłowanego na jednym z pagórków (Rdz 22,2). Przy górze 
Horeb Bóg ukazuje się Mojżeszowi i powierza mu misję 
wyprowadzenia Izraelitów z Egiptu (Wj 3,2-15). Natomiast na 
górze Synaj, identy�ikowanej w tekstach biblijnych z Horebem, 
Bóg przekazuje swojemu ludowi Prawo (Wj 19,2-25). Tam stanęła 
S�wiątynia Jerozolimska i tam mieściła się siedziba dynastii 
Dawidowej. Na niej Pan objawi swą obecność na dwa sposoby: tę 
w przestrzeni, w sanktuarium Arki Przymierza, i tę historyczną, 
w „domu Dawida”, czyli w kolejnych postaciach, które doprowa-
dzą do osoby Mesjasza. Izajasz sugestywnie i z ekspresją opisze 
symboliczną rolę góry Synaj, uważanej za „najwyższą z gór”, nie ze 
względu na wysokość, lecz dlatego, że „Prawo wyjdzie z Syjonu 
i słowo Pańskie – z Jeruzalem”. Z tego powodu ze wszystkich stron 
świata wyruszą w procesji narody, by wstąpić na ten szczyt. Po 
dojściu tam „swe miecze przekują na lemiesze, a swoje włócznie 
na sierpy”; rozpocznie się wówczas era pokoju rozświetlona 
boskim światłem, które promieniuje z tej góry (Iz 2, 1-5).

Z� ródło: www.przewodnik-katolicki.pl

Z niedzielnej liturgii Mszy Świętej

Papież Franciszek

Co wiemy o św. Michale Archaniele?

S� w. Michał Archanioł to pierwszy i najważniejszy anioł, 
uznawany za świętego kościoła katolickiego i prawosławnego.

Zgodnie z tradycją chrześcijańską uznaje się, że Michał Archanioł 
był jednym z aniołów, którzy sprzeciwili się buntowi Szatana 
przeciwko Bogu. Mimo że większość aniołów nie przetrwała próby 
i dołączyła do Szatana, Michał kierował się wewnętrznymi 
przekonaniami. W czasie buntu miał zawołać do Szatana: Któż jak 
Bóg! Stąd też jego imię, które po hebrajsku oddaje wypowiedziane 
wtedy zdanie.

Wierni łączą z nim nadzwyczajną siłę, która pozwala mu na 
realizację bożych planów. Jednocześnie utożsamiany jest 
z powiernikiem i wspomożycielem ludzi, który jest również ich 
orędownikiem przed Bogiem. Wierni zwracają się do niego 
o wsparcie w poszukiwaniu i umocnieniu wiary, ale też o obronę 
przed siłami zła. Bywa nazywany aniołem stróżem lub Księciem 
Niebiańskiej Armii. Kojarzy się ze sprawiedliwością, łaską 
i zmiłowaniem.

Jest przedstawiany jako anioł o białych lub pawich skrzydłach, 
który w rękach trzyma wagę do sprawdzania ludzkich uczynków. 
Bywa również przedstawiany z płonącym mieczem. 

Z� ródło: zyciorysy.pl/biogra�ia/sw-michal-archaniol/

Warto przeczytać...

 Ks. Krzysztof Grzywocz „Patologia duchowości”
Dobrze rozumiana, zdrowa duchowość, 

służy człowiekowi. Wypaczona niszczy siebie 
i innych. Po czym odróżnić jedną od drugiej 
pokazuje książka ks Krzysztofa Grzywocza 
„Patologia duchowości”. Jest to zapis 
wykładów, jakie wygłosił dla doktorantów 
Wydziału Teologicznego Uniwersytetu 
Opolskiego.  Próbuje  zdefiniować co 
w dziedzinie duchowości jest normą a co 
zaburzeniem. Inspiruje do wychodzenia 
z wiary na poziomie dziecka i dorastania do

wiary dojrzałej. Przestrzega przy tym przed dawaniem prostych recept 
a zachęca do pozostawienia każdemu wolności przy podejmowaniu 
własnych wyborów i brania za nie odpowiedzialności. Jak pisze 
w opinii jeden z czytelników, taka synteza nauczania Kościoła 
sprawia, że cieszy się, że jest katolikiem.

Ewangelia (Mt 24, 37-44)
Czekam na Ciebie Jezu

Panie Jezu, mam czuwać i czekać. O której straży nocnej 
przyjdziesz, mam czekać. Mam być zawsze gotowy na spotkanie 
z Tobą. Przyjdziesz w chwili, której nie będę się spodziewał. Czuwać 
i modlić się. Czuwać i tęsknić. Czuwać i spodziewać się największej 
Miłości. Tylko czy ja, w swoim zabieganiu, czuwać potra�ię? Czy będę 
umiał, choć na chwilę zatrzymać swoje życie, by czuwać? Nie chcę, 
Panie, przez ten czas Adwentu i całe swoje życie, odbierać Ci tego, co 
Tobie o�iarowałem. Pragnę w radości i nawróceniu czekać na Ciebie. 
„Marana tha! Przyjdź, Panie Jezu!”

Czekam	na	Ciebie	Panie
wypatruję	Cię	u	brzegów	świtu
szukam	Ciebie	na	krawędzi	nocy

przyjdź	Jezu	przyjdź…

Na tym polega nasza chrześcijańska nadzieja! Gdybyśmy nie żyli 
w tej perspektywie, całe nasze bytowanie musiałoby być wyłącznie 
bytowaniem ku śmierci” (Homilia na 1. Niedzielę Adwentu, 
29 listopada 1998)

Daj nam, Panie, w ten czas oczekiwania na Ciebie przyoblec się 
w Ciebie i być gotowym, kiedy „Syn Człowieczy przyjdzie”.

Ks.	Marek	Chrzanowski	FDP
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REKOLEKCJE 
Z NAWIEDZENIEM FIGURY
ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA 

Z CUDOWNEJ GROTY OBJAWIEŃ 
NA GÓRZE GARGANO

Szczegółowy program
na drugiej stronie



Parafia pw. 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

Do użytku
wewnętrznego

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
na 1. Niedzielę Adwentu – 27.11.2022

Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy Adwent, czas radosnego 
oczekiwania i przygotowania na przyjście Chrystusa. 

Roraty przez cały Adwent od poniedziałku do piątku o godz. 18:00 
(oprócz dni rekolekcyjnych), a w sobotę o godz. 7:00.

Opłatki będzie można nabyć w naszym kościele przez cztery kolejne 
niedziele Adwentu po każdej Mszy świętej. 

W czwartek (01.12) zapraszamy na Godzinę Świętą o godz. 23:00.
Spotkanie Róży mężczyzn w środę (30.11) po Mszy św. o godz. 18:00, 

a Róż kobiet w piątek (02.12) po Mszy św. o godz. 18:00.
W tym tygodniu Pierwszy Piątek miesiąca. Okazja do spowiedzi św. od 

godz. 16:30.
Odwiedziny chorych z sakramentami św. w sobotę (03.12) od ok. 

godz. 9:00. 
Nabożeństwo Pierwszych Sobót miesiąca i zmianka tajemnic 

różańcowych w sobotę (03.12) o godz. 17:00.
Poświęcenie medalików dla dzieci z kl. III przygotowujących się do 

I Komunii św. będzie w przyszłą niedzielę (04.12) na Mszy św. 
o godz. 12:00.

Pełna treść ogłoszeń na stronie .www.parafiamichalowice.pl

 Objawienie maryjne w Pontmain (1871 r.)
Pontmain to niewielka wioska, położona około 150 km od Paryża. 

Gdy Francja była pogrążona w wojnie z Prusami, 38 mężczyzn 
z Pontmain powołano do wojska. Bliscy obawiali się o ich los. 17 
stycznia 1871 r. bracia Eugène (12 lat) i Joseph (10 lat) Barbadette 
obudzili się wcześnie rano, aby zmówić Różaniec za ich najstarszego 
brata, który został powołany. Później chłopcy służyli do Mszy św.

Wieczorem chłopcy pomagali ojcu w stodole. Eugène podszedł do 
drzwi stodoły, żeby sprawdzić czy znowu pada śnieg. Wtedy zobaczył 
fragment nieba, na którym nie było gwiazd. Właśnie w tym miejscu 
pojawiła się postać młodej, pięknej kobiety. Unosiła się nad ich 
domem, stojącym naprzeciwko stodoły. Eugène krzyknął. Ze stodoły 
wybiegł Joseph, który również widział niewiastę.

Rodzice chłopców nic nie dostrzegli i nie chcieli uwierzyć synom. 
Ci jednak byli pewni, że coś widzą. Siostra chłopców - Vitaline, 
pamiętając niedawne objawienia w Lourdes i La Salette, powiedziała 
rodzicom, że może jest to Matka Boska i nie ma w tym nic dziwnego, 
że dorośli Jej nie potrafią dostrzec.

Spora grupa ludzi, pomimo że nie ujrzeli niczego, zaczęła się 
modlić. Najświętsza Panienka wyciągnęła ręce ku ludziom w dole. 
Kiedy modlitwa zgromadzonego tłumu ucichła, postać zniknęła.

INTENCJE MSZALNE 
Poniedziałek – 28.11.2022 

 18:00 
+ Za śp. Marię w 50. rocznicę śmierci i Władysława 
 Stefańskich 

Wtorek – 29.11.2022 
 18:00 + Za śp. Jacka, Jana i Stefanię Dyląg 
Środa – 30.11.2022 – Święto św. Andrzeja, Apostoła  
 18:00 + Za śp. Andrzeja Bednarczyka 

 20:00  

+ Za śp. Andrzeja 
+ Za śp. Stefana Dusia w 29. rocznicę śmierci, zmarłych  
 z rodziny Duś i Rokitów 
+ Za śp. Sabinę Gurbiel w 3. rocznicę śmierci 
+ Za śp. Helenę i Jerzego Siuszko, Helenę Pilch  
 i zmarłych z rodziny 
+ Za śp. Józefa Zająca 
+ Za śp. Marię Leszczyńską 
+ Za śp. Bogdana Morysia, Stanisława Morysia 
 i zmarłych z rodziny 
+ Za śp. Mariannę Herjan 
+ Za śp. Jacka Dyląga 
+ Za śp. Wojciecha Siarę 
+ Za śp. Wiesławę Sobolewską 
+ Za śp. Jadwigę Kopeć 
+ Za śp. Janusza Dyląga 
+ Za śp. Adama Zębalę 
+ Za śp. Emilię Sochę 
+ Za śp. Elżbietę Massalską 
+ Za śp. Joannę Bubkę 
+ Za śp. Zofię Miskę 

Czwartek – 01.12.2022 
 18:00 + Za śp. Andrzeja Kuklę 
Piątek – 02.12.2022  
 7:00 + Za śp. Mariana Bednarczyka 
 18:00 + Za śp. Edwarda Skarżyckiego 
Sobota – 03.12.2022 – św. Franciszka Ksawerego, prezbitera 
 7:00 Za dusze w czyśćcu cierpiące 
 18:00 + Za śp. Edwarda Skarżyckiego 
Niedziela – 04.12.2022 – 2. Niedziela Adwentu 

 7:00 
+ Za śp. Czesława i Zofię Skalnych, Adelę i Jana 
 Kozłowskich 

 9:00 
O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Patryka  
z racji 18. urodzin 
+ Za śp. Marię Robak 

 10:30 + Za śp. Barbarę 
 12:00 + Za śp. Romana i Janusza Szydło 

 18:00 
+ Za śp. Zdzisława Ćwika w 10. rocznicę śmierci, 
 Andrzeja i Helenę Gałązka, Jana Chulista 

 

REKOLEKCJE 

Z NAWIEDZENIEM FIGURY
ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA 
Z CUDOWNEJ GROTY OBJAWIEŃ 

NA GÓRZE GARGANO

NIEDZIELA (04.12.2022)
7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 18:00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną.

PONIEDZIAŁEK (05.12.2022)
 8:00 –  Msza św. z nauką rekolekcyjną.
 17:00 –  Msza św. roratnia z udziałem dzieci
 17:30 –  Nabożeństwo oczekiwania.
 18:00 –  Powitanie i Msza św. z nauką rekolekcyjną
 21:00 –  Wieczór ze św. Michałem Archaniołem z rozważaniem na 

zakończenie dnia. 

WTOREK (06.12.2022)
 8:00 –  Msza św. z nauką rekolekcyjną.
9:00 – 10:00 –  Sakrament pokuty
 10:00 –  Msza św. dla chorych, samotnych i starszych 

z odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych oraz 
indywidualnym błogosławieństwem przez przyczynę 
św. Michała Archanioła.

 15:00 –  Adoracja Najświętszego Sakramentu (Koronka do 
Miłosierdzia Bożego i modlitwy przez przyczynę 
św. Michała Archanioła).

16:00 – 18:00 – Sakrament pokuty
 17:00 –  Msza św. roratnia z udziałem dzieci
 18:00 –  Msza św. z modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie z nałogów 

za przyczyną św. Michała Archanioła z modlitwą 
wstawienniczą przed Najświętszym Sakramentem.

19:00 – 21:00 – Sakrament pokuty
 21:00 –  Wieczór ze św. Michałem Archaniołem z rozważaniem na 

zakończenie dnia. 

ŚRODA (07.12.2022)
 9:30 –  Koronka do św. Michała Archanioła i dziewięciu chórów 

anielskich.
 10:00 –  Msza św. z Aktem Poświęcenia się św. Michałowi 

Archaniołowi.
 15:00 –  Adoracja Najświętszego Sakramentu (Koronka do 

Miłosierdzia Bożego i modlitwy przez przyczynę 
św. Michała Archanioła).

 17:00 –  Msza św. roratnia z udziałem dzieci
 18:00 –  Msza św. Pożegnania z Aktem Zawierzenia Parafii 

św. Michałowi Archaniołowi.


