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1. czytanie: (Ba 5, 1-9)
W drodze do Nowego Jeruzalem 

Nowe Jeruzalem według symbolicznego opisu zawartego 
w Apokalipsie, ma kształt gigantycznego sześcianu, którego każdy bok 
liczy dwanaście tysięcy stadiów długości, czyli ok. dwa tysiące 
kilometrów (Ap 21,16). 

Fundament S�więtego Miasta składa się z 12 warstw, a każdą zdobi 
inny rodzaj drogocennych kamieni. Taki układ nawiązuje do kamieni 
znajdujących się na pektorale arcykapłana, które miały symbolizować 
12 plemion Izraela. Tu na poszczególnych warstwach wypisane są imiona 
12 apostołów.

Według Apokalipsy św. Jana, Niebiańską Jerozolimę otacza mur 
z jaspisu wysokości 144 łokci (a zatem siedemdziesięciometrowy), 
w którym znajduje się dwanaście otwartych szeroko bram, po trzy 
z każdej strony (Ap 21,17-18). Są one przeznaczone dla ludzi, którzy 
przyjdą ze wszystkich stron świata. (Ap 21, 12.13). Na bramach wypisane 
są imiona dwunastu pokoleń synów Izraela. Przy każdej bramie stoi 
anioł, który czuwa nad wybranymi, wchodzącymi do miasta. Bramy te nie 
są nigdy zamknięte.

Samo miasto zbudowane jest z czystego jak kryształ złota. Przez 
środek przepływa (biorąca swój początek u Tronu Boga) rzeka życia. 
Pomiędzy rynkiem miasta a rzeką rośnie zaś drzewo życia rodzące 
dwanaście owoców. Nowa Jerozolima nie potrzebuje słońca ani żadnego 
oświetlenia, bo wystarczy blask chwały Bożej (Ap 22, 5). Miasto jest 
również pozbawione świątyni, bo nie potrzeba jej w miejscu, gdzie 
przebywa Bóg oraz Baranek (Ap 21, 22).

Niebiańska Jerozolima jest wieczną ojczyzną dla chrześcijan, którzy 
życie  na ziemi powinni  traktować  jako permanentny stan 
pielgrzymowania do tego świętego Miasta w Niebie.

Z niedzielnej liturgii Mszy Świętej

Ewangelia (Łk 3, 1-6)
Annasz i Kajfasz - arcykapłani Wysokiej Rady

Trudno ustalić precyzyjnie czas powstania Sanhedrynu. 
Na pewno istniał już w III w. p.n.e. W czasach Jezusa był on 
najwyższą władzą żydowską w sprawach religijnych, 
administracyjnych i sądowych. Ponieważ rzymscy urzędnicy 
unikali wdawania się w sprawy religijne, Wysoka Rada miała 
w Judei ogromną władzę. Moralnie jej zdanie obowiązywało 
także w pozostałych częściach Palestyny. Składała się z 70 
członków oraz arcykapłana.

Arcykapłan był o�icjalnie jeden, zatwierdzany i odwoły-
wany przez Rzym. Jako jedyny miał prawo wstępu raz w roku 
(w czasie święta Jom Kippur) do miejsca, gdzie przechowy-
wano Arkę Przymierza, zanim zaginęła. W chwili procesu 
Jezusa arcykapłanem był Kajfasz. Swą godność sprawował 
od 18 r. n.e., mianowany przez rzymskiego prokuratora 
Waleriusza Gratusa.

Praktycznie jednak tytuł arcykapłana przysługiwał też 
innym osobom, tym, które wcześniej pełniły ten urząd. 
Poprzednikiem Kajfasza był jego teść Annasz, arcykapłan 
w latach 6-15.

Annasz był jedną z najbardziej wpływowych i poważa-
nych osobistości swoich czasów. Dzięki znacznym 
bogactwom zapewnił sukcesję członkom swojej rodziny. 
Ważne pozycje w państwie zajmowali jego synowie, a także 
zięć Kajfasz. Można podejrzewać, że faktyczną władzę 
w Sanhedrynie po roku 15 sprawował wciąż Annasz. On też 
jako pierwszy, przed rozpoczęciem formalnej rozprawy, 
przesłuchiwał Jezusa.

Roraty na kartach historii Polski
Według Abrahama Bzowskiego, dominikanina, wybitnego historyka 

Kościoła, początek Rorat w Polsce datuje się na XIII wiek. Ich 
odprawianie miał wprowadzić w Poznaniu książę Przemysł I Pobożny, 
a w Krakowie, na prośbę św. Kingi, Bolesław Wstydliwy. Największą 
popularność i szczyt rozwoju Roraty osiągają w XVI wieku. 
Codziennego udziału w tej Mszy świętej przestrzegali królowie 
Zygmunt Stary i Zygmunt August, królowa Bona, Anna Jagiellonka 
i Marysieńka Sobieska. Zygmunt I Stary i Anna, jego córka, starali się 
o to, aby w kaplicy królewskiej na Wawelu Roraty odprawiane były nie 
tylko w czasie Adwentu, ale przez cały rok raz na tydzień. Na ten cel 
przeznaczyli pewne fundusze i w 1545 roku utworzono, przy kaplicy 
Zygmuntowskiej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi, specjalną kapelę 
śpiewaczą „rorantystów”.

Z odprawianiem Mszy św. roratniej wiąże się zapalanie dodatkowej 
świecy. W dawniejszych czasach przed rozpoczęciem Mszy św. do

ołtarza podchodził król, niosąc 
pięknie ozdobioną świecę, i stawiał 
ją na najwyższym lichtarzu na 
środku ołtarza. Podobne świece, 
lecz już nie ozdobione, przynosili do 
ołtarza prymas, senator, ziemianin, 
rycerz, mieszczanin i chłop - 
przeds tawic ie le  ówczesnych 
stanów. Każdy z nich, wręczając 
świecę celebransowi, odpowiadał 
na jego pytanie: „Gotowy jesteś na 
sąd Boży?” - „Gotów jestem na sąd 
Boży”.

Z okazji Imienin życzymy

Ks. Proboszczowi Wiesławowi Kiebule 

błogosławieństwa Bożego w pełnieniu 
pięknej służby kapłaństwa oraz doświadczania  

dobra i miłości w każdym dniu
Parafianie

Akatyst ku czci Bogurodzicy

A k a t y s t  j e s t  h y m n e m  l i t u r g i c z n y m  p o c h o d z ą c y m 
najprawdopodobniej z V-VI wieku i szczególnie rozpowszechnionym 
w Kościele wschodnim. Nie jest znany autor Akatystu, a wśród 
prawdopodobnych autorów wymienia się: Romana Melodosa – 
największy greckojęzyczny poeta chrześcijański, diakona Jerzego 
z Pizydii (grecki poeta) albo Sergiusza - patriarchę Konstantynopola.

Pierwszego przekładu Akatystu na język polski dokonał w 1792 r. 
grekokatolicki bazylianin – o. Tymoteusz Szczurowski. Najbardziej 
znany przekład z 1965 r. jest dziełem jezuity o. Mieczysława Bednarza.

Głównym tematem Akatystu ku czci Bogurodzicy jest obecność 
Maryi w życiu ziemskim Chrystusa i w Jego Kościele. Hymn ten można 
podzielić na dwie części: historyczną (sceny z życia Maryi 
od zwiastowania do o�iarowania Jezusa w świątyni) oraz teologiczną, 
ukazującą naturę boską i ludzką Chrystusa oraz tajemnicę dziewictwa 
Maryi.

8 grudnia - Uroczystość
Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny



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
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Roraty od poniedziałku do piątku o godz. 18:00, a w sobotę o godz. 7:00. 
Zapraszamy dzieci z lampionami, młodzież i dorosłych.

Jutro, w poniedziałek (06.12) w liturgii przypada wspomnienie 
Świętego Mikołaja, biskupa. To dzień, kiedy obdarowujemy się 
prezentami. Zapraszamy wszystkie dzieci na spotkanie ze św. 
Mikołajem po Mszy św. o godz. 18:00. 

W środę (08.12) będziemy obchodzili uroczystość Niepokalanego 
Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Zapraszamy na godzinę 19:00 
do przeżywania rozważań o tej tajemnicy podczas prowadzonego 
przez scholę młodzieżową Akatystu ku czci Bogurodzicy. Dla 
parafian, którzy ze względu na chorobę lub inne okoliczności, nie 
mogą być w kościele, będzie dostępna transmisja internetowa.

Pouczenie przedchrzcielne dla rodziców i chrzestnych w piątek 
(10.12) o godz. 19:00 w salce na plebanii. Sakrament chrztu św. 
udzielany będzie w niedzielę (12.12) o godz. 12:00 i w drugi dzień 
Świąt (26.12) o godz. 12:00.

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

Pełna treść ogłoszeń na stronie .www.parafiamichalowice.pl

Prawdziwa historia świętego Mikołaja

Imię Mikołaj  pochodzi  z  greki 
i oznacza: nike – „zwyciężać” i laos – „lud”. 
S�więty Mikołaj, biskup Miry Licyjskiej,  
żył na przełomie III i IV w. n. e. na terenie 
dzisiejszej Turcji (dawniej Patarze). 
Mikoła j  odziedziczył  majątek  po 
rodzicach, a ponieważ był jedynakiem 
mógł żyć w luksusie. Wolał jednak pomóc 
biednym i potrzebującym, i to właśnie im 
rozdał swoje bogactwa. Był człowiekiem 
dobrym, pobożnym i miłosiernym, 
dlatego mieszkańcy Miry wybrali go na 
s w o j e g o  b i s k u p a .  Z a s ł y n ą ł  j a k o
cudotwórca, ratując żeglarzy i miasto od głodu. Podczas jego 
pielgrzymki do Jerozolimy na morzu rozpętała się potężna burza. 
Wo kó ł  b i s k u p a  z g r o m a d z i ł a  s i ę  c a ł a  z a ł o g a ,  p r o s z ą c 
o wstawiennictwo do Boga, który wysłuchał modlitw i statek ocalał; 
stąd św. Mikołaj jest również patronem marynarzy. Odwagą 
i sprawiedliwością wykazał się, ratując od śmierci niesłusznie 
skazanych urzędników cesarskich. Pewnego dnia Mikołaj dowiedział 
się, że jeden z mieszkańców Patary popadł w niedolę. Wychowywał 
on trzy córki, które z braku pieniędzy nie mogłyby wyjść za mąż. 
Biskup Miry wrzucił im przez okno sakiewkę z pieniędzmi, co 
uchroniło te kobiety przed biedą. Mikołaj zmarł w dniu 6 grudnia. 
Jego relikwie od XI wieku po dzień dzisiejszy znajdują się we włoskim 
mieście Bari.

Z BOŻEJ APTECZKI PIERWSZEJ POMOCY
Biblijne lekarstwo na gniew

Człowiek popędliwy, łatwo wpadający w gniew jest głupcem: „Nie	
bądź	 pochopny	 w	 duchu	 do	 gniewu,	 bo	 gniew	 przebywa	 w	 piersi	
głupców.” (Koh 7, 9), także: „Łagodny	-	w	rozwagę	bogaty,	porywczy	
ujawnia	głupotę.” (Prz 14, 29) oraz „Cierpliwy	jest	lepszy	niż	mocny,	
opanowany	-	od	zdobywcy	grodu.” (Prz 16, 32).

Opanuj swój gniew, gdyż gniew powoduje zło: „Gniew	bowiem	
męża	 nie	 wykonuje	 sprawiedliwości	 Bożej.” (Jk 1, 20), zatem 
„Zaprzestań	gniewu	i	porzuć	zapalczywość;	nie	oburzaj	się:	to	wiedzie	
tylko	ku	złemu.” (Ps 37, 8).

Nie odpłacaj złem jeśli ktoś ciebie potraktuje źle: „Nie	oddawajcie	
złem	 za	 zło	 ani	 złorzeczeniem	 za	 złorzeczenie!	 Przeciwnie	 zaś,	
błogosławcie!	 Do	 tego	 bowiem	 jesteście	 powołani,	 abyście	
odziedziczyli	błogosławieństwo.” (1 P. 3, 9).

Gniew powoduje kłótnie i kon�likty między ludźmi. Biblia mówi: 
„Bo	 uciskanie	 mleka	 daje	 masło,	 uciskanie	 nosa	 wywoła	 krew,	
uciskanie	gniewu	-	wywoła	kłótnie.” (Prz 30, 33).

Rozważania adwentowe

O tym jak dobrze przygotować się w Adwencie do S�wiąt Bożego 
Narodzenia powiedziała Matka Boża, św. Siostrze Faustynie: „Córko	
moja,	staraj	się	o	cichość	i	pokorę,	aby	Jezus,	który	ustawicznie	mieszka	
w	sercu	Twoim	mógł	wypocząć.	Adoruj	Go	w	Sercu	swoim.”.

Natomiast ks J. Twardowski zauważa, że w Adwencie: „Czekamy	
na	 nowy	 początek,	 ale	 nie	 z	 założonymi	 	 rękami.	 Czekamy	 -	
przemieniając	 siebie	 ku	 dobru,	 otwierając	 się	 na	 innych,	 na	 ich	
potrzeby.	W	świętym	czuwaniu	kryje	się	ostrzeżenie,	że	Bóg	chce	się	
nami	posługiwać”.

Dla ks. Tomasza Jaklewicza Adwent jest zaproszeniem do 
odkrycia prawdy o nas i o Bogu, tu i teraz, w konkretnej sytuacji 
naszego życia; to czas dochodzenia prawdy o sobie samym. 

„Czas	Adwentu	to	czas	namysłu	nad	nadzieją	człowieka.	Mamy	się	
dokładnie	przyjrzeć	naszej	nadziei.	Nadzieja	czy	rozpacz?.	Ociężałość	
ducha	jest	zbliżeniem	rozpaczy,	jest	chorobą	woli.	Wola	nie	chce	chcieć” 
- pisze ks Józef Tischner. Jezus, gdy przyjdzie „pszenicę	 zbierze	 do	
spichlerza,	 a	 plewy	 spali	 w	 ogniu	 nieugaszonym”, dobrze o tym 
pamiętać, nie być egoistą, nie myśleć tylko o sobie, oczyścić swoje 
serce i  czuwanie wspomagać nadzieją, miłością i tęsknotą.

INTENCJE MSZALNE 
 

Poniedziałek – 06.12.2021 – Św. Mikołaja, biskupa 
 18:00 + Za śp. Mariana Chwastka w 5. rocznicę śmierci 
Wtorek – 07.12.2021 –  Św. Ambrożego, biskupa i doktora  
   Kościoła 

 18:00 
O błogosławieństwo Boże i opiekę Anioła Stróża dla  Laury 
w 2. rocznicę urodzin i szczęśliwe rozwiązanie dla Marii 

Środa – 08.12.2021 – Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP 

 18:00 
+ Za śp. Wacława Ciaranka w 4. rocznicę śmierci, żonę 
 Helenę i Zenona Zębalę 

 20:00 

O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla  
ks. Proboszcza z racji imienin 
Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę 
Matki Bożej dla Barbary z racji imienin i dla jej rodziny 
+ Za śp. Mariana w 40. rocznicę śmierci i Otylię 
 Massalskich 
+ Za śp. Zofię i Stanisława Tochowicz 
+ Za śp. Wiesława Sakowskiego i zmarłych z rodziny 
+ Za śp. Wiesława Tryjańskiego w 2. rocznicę śmierci 
+ Za śp. Stefana Jaskółkę w 7. rocznicę śmierci, żonę 
 Lucynę oraz Józefa Kantora w 16. rocznicę śmierci 
+ Za śp. Stefana Sochę 
+ Za śp. Adama Nogcia 
+ Za śp. Jadwigę Trzaskę 
+ Za śp. Józefa Jaskółkę 
+ Za śp. Stefana Pateckiego 
+ Za śp. Kazimierę Warchoł 
+ Za śp. Krystynę Leszczyńską 
+ Za śp. Zofię Binczycką 
+ Za śp. Danielę Gajdę 
+ Za śp. Marka Tochowicza 

Czwartek – 09.12.2021 – Św. Jana Diego 
 18:00 + Za śp. Marka Habrynia 
Piątek – 10.12.2021 – NMP Loretańskiej 
 7:00 + Za śp. Antoninę i Tadeusza Lusinę i zmarłych z rodziny 

 18:00 
+ Za śp. Tadeusza, Stefanię, Eugeniusza, Mieczysława  

i Zdzisława Kopeć 
Sobota – 11.12.2021 – Św. Damazego I, papieża 
 7:00 + Za śp. Lecha Woś 

 18:00 
Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę 
św. Józefa dla Józia w 1. rocznicę urodzin oraz braci 
Franciszka i Stanisława 

Niedziela – 12.12.2021 –  3. Niedziela Adwentu (Gaudete) 
  NMP z Guadalupe 
 7:00 + Za śp. Jolantę Wojtal w 3. rocznicę śmierci 
 9:00 + Za śp. Jana i Annę Trzaska, Mariannę Nogieć 
 10:30 + Za śp. Mariannę Brożek i męża Józefa 
 12:00 W intencji dzieci, rodziców i chrzestnych 

 18:00 
+ Za śp. Władysława Harmalę w 24. rocznicę śmierci, żonę 
 Helenę i zmarłych z rodziny 

 


