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Akt oddania się rodziny 
św. Michałowi Archaniołowi

Słowo na niedzielę

Szkaplerz Świętego Michała Archanioła

JAN CHRZCICIEL

Jan Paweł II o prawdziwym odpoczynku

Słowo ks. Proboszcza na czas rekolekcji
Drodzy Parafianie!
Już w najbliższym czasie staniemy się świadkami nawiedzenia 

naszej Parafii przez św. Michała Archanioła w kopii cudownej figury 
z Gargano. 

W Starym Testamencie św. Michał uznawany jest szczególnym 
opiekunem narodu wybranego. W Nowym Testamencie św. Michał 
kontynuuje tę rolę obrońcy, jako Patron i Anioł Stróż Kościoła. 
Przychodzi z pomocą wiernym w najtrudniejszych dla nich chwilach. 

Pierwsze znane święto ku czci świętego Michała Archanioła 
sięga połowy czwartego wieku. Obchodzono je 8 maja właśnie na 
Monte Sant'Angelo, na półwyspie Gargano we Włoszech. Świętego 
Michała obrały sobie za szczególnego patrona Niemcy, Austria 
i Francja. Ruś zasłaniająca Kościół przed niewiernymi ze Wschodu, 
obrała go sobie za szczególnego opiekuna. W Ameryce Północnej kult 
św. Michała wyraża się między innymi przez budowanie licznych 
kościołów ku jego czci, a także nadawanie przy chrzcie imion Michał 
i Michalina. 

W Polsce kult św. Michała Archanioła zawsze był bardzo żywy. 
Rycerstwo polskie doznawało cudownej pomocy św. Michała 
w walkach z niewiernymi. Powstawały bractwa i cechy rzemieślników 
pod jego wezwaniem, budowano także ku jego czci kościoły 
i kapliczki, poświęcano mu instytucje kościelne i świeckie. 

Wpatrując się w niezwykły wizerunek św. Michała Archanioła, 
chcemy uświadomić sobie na nowo, że dobro jest mocniejsze od zła, że 
prawda ostatecznie zwycięży. On pomaga każdemu człowiekowi 
przezwyciężyć wszelkie podstępne działania szatana.

Oto zbliża się doskonała okazja, bo św. Michał Archanioł 
w świętym znaku nawiedzenia przybędzie do naszej rodziny 
parafialnej. Swoją opieką obejmie wszystkich: świętych i grzeszników. 

Przyjdź więc na to wyjątkowe spotkanie ze św. Michałem 
Archaniołem. Może sam potrzebujesz Jego pomocy, a może ktoś 
z Twojej rodziny, zniewolony złem, trwający w grzechach i nałogach. 
Twoja obecność może przemienić Twoje serce i życie Twoich bliskich. 
Nie zmarnuj więc tego czasu.

Ksiądz Proboszcz
Wiesław Kiebuła 

Bądź pozdrowiony św. Michale Archaniele, Aniele Stróżu i opiekunie 
S�więtej Rodziny, wodzu wszystkich Aniołów. Czuwaj nad naszą 
rodziną, która Ci się powierza i poświęca. Rządź nami, kieruj 
i prowadź nas. Ty, który swoją szczególną miłością ku Bogu zapaliłeś 
niegdyś rzesze Aniołów, a dotąd zapalasz wielką rodzinę dzieci 
Bożych, połącz całą naszą rodzinę tym samym węzłem miłości Bożej 
i uczyń przez to szczęśliwą w tym i w przyszłym życiu. Ochraniaj 
i strzeż każdego z nas od wszelkich niebezpieczeństw duszy i ciała. 
Bądź naszym opiekunem, obrońcą, przewodnikiem, naszą siłą, 
ostoją i zwycięstwem.

Prosimy Cię, abyś nas oddał i poświęcił Najświętszym Sercom Jezusa 
i Maryi, abyś nas na wieki z Nimi zjednoczył, tak jak Ty z Nimi jesteś 
zjednoczony. Z Tobą i przez Ciebie chcemy Je kochać, czcić, pocieszać 
i Im wynagradzać. Wspomagaj nas nieustannie w bezkrwawym boju 
o zbawienie dusz i powszechne królowanie Najświętszych Serc 
Jezusa i Maryi. Spraw, aby „nastało zbawienie, potęga i królowanie 
Boga naszego i władza Jego Pomazańca”, a ludzkość wraz z Tobą 
i Niebianami śpiewała pieśń uwielbienia: „Któż jak Bóg!”. Amen.

Pierwszy szkaplerz św. Michała Archanioła powstał w XIX w.  Nie 
miał on formy prostokąta, ale tworzył mały puklerz (tarczę) 
z dwoma płatkami: jeden był koloru granatowego, a drugi 
czarnego. Na obu materiałowych płatkach szkaplerza znajdował 

się wizerunek św. Michała 
Archanioła, zabijającego smoka 
oraz napis „Quis ut Deus”. Dziś 
s z k a p l e r z  ś w.  M i c h a ł a 
Archanioła to dwa płatki 
w kształcie tarczy wykonane 
z sukna wełnianego w kolorys-
tyce czarnej i granatowej. Na 

czarnym kawałku materiału znajduje się wizerunek św. Michała 
Archanioła z sanktuarium na Górze Gargano (Monte 
Sant'Angelo), na granatowym – wizerunek Matki Bożej 
z sanktuarium w Miejscu Piastowym. W podobnej kolorystyce są 
sznurki, na których przymocowano płatki sukienne.

Szkaplerz jest znakiem wybrania św. Michała Archanioła na 
szczególnego obrońcę w walce z pokusami i grzechem, jest 
mundurem wojska anielskiego. W życiu duchowym szkaplerz 
strzeże od wszystkiego, co mogłoby być przeszkodą na drodze do 
zbawienia czyli od grzechu, szatana i piekła. Noszenie szkaplerza 
jest źródłem łask ułatwiających ponoszenie ofiar i wyrzeczeń, 
których wymagają walka z grzechem i naśladowanie Chrystusa. 

Źródło: parafiakroscienkowyzne.pl;  anielskimiecz.pl;  www.katolik.pl

Zgromadzenie św. Michała Archanioła 
(CSMA – Congregatio	 Sancti	 Michaelis	
Archangel i)  popularnie  nazywane 
Michalitami, jest wspólnotą kapłanów 
i braci zakonnych, założoną na początku 
XX w ieku przez  błogosławionego 
Bronisława Markiewicza – polskiego 
księdza katolickiego. Patronem wspól-

noty jest św. Michał Archanioł – nasz obrońca w walce ze złem 
i grzechem, pierwszy i najważniejszy spośród aniołów, który 
stoczył walkę z Lucyferem i zbuntowanymi aniołami.

Jego imię – Michał – oznacza „Któż jak Bóg!”. To zawołanie jest 
jednym z haseł zakonu, w którym streszcza się jego duchowość 
– bracia, tak jak ich Patron wyrażają podziw dla Boga i chcą Mu 
być bezgranicznie wierni, w Bogu znajdują źródło swojej 
działalności i swoje zbawienie. Drugie hasło Michalitów 
zostało zaczerpnięte od św. Jana Bosko i brzmi: „Powściągli-
wość i praca”. Powściągliwość pomaga przezwyciężać zło, 
kształtuje charakter. A w parze z powściągliwością idzie praca 
w potrójnym wymiarze: duchowym, umysłowym i �izycznym. 
Działalność Michalitów koncentruje się na duszpasterstwie 
para�ialnym ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci 
i młodzieży. Zgromadzenie prowadzi szkoły, domy dziecka 
oraz oratoria, gdzie dzieci otrzymują pomoc w nauce, rozwią-
zywaniu swoich problemów. Michalici organizują również 
kolonie, obozy, prowadzą działalność wydawniczą i multi-
medialną, posługują w misjach zagranicznych.

Michalici

10 grudnia
Wspomnienie Matki Bożej Loretańskiej



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 II Niedzielę Adwentu – 04.12.2022

Pełna treść ogłoszeń na stronie .www.parafiamichalowice.pl

Z naszej wspólnoty parafialnej odeszła

Wieczne odpoczywanie racz Jej dać Panie...

Objawienia św. Michała Archanioła

Po raz pierwszy Archanioł objawił się w 490 r. biskupowi Sipontu św. 
Wawrzyńcowi I oznajmił: Ja jestem Archanioł Michał, stojący przed 
obliczem Boga. Grota jest mnie poświęcona; ja jestem jej strażnikiem… 
Tam, gdzie się otwiera skała, będą przebaczone grzechy ludzkie… 
Modlitwy, które będziecie tu zanosić do Boga, zostaną wysłuchane. Idź 
w góry i poświęć tę grotę dla kultu chrześcijańskiego.

Biskup ze strachu przed poganami, dla 
których Monte Gargano od niepa-
miętnych czasów było miejscem 
świętym, długo się wahał, zanim 
zdecydował się wypełnić polecenie 
Archanioła.
Drugie objawienie św. Michała Archa-
nioła, zwane „epizodem Zwycięstwa”, 
datowane jest na 492 rok. Wówczas 

Sipont został oblężony przez Germanów. W obliczu pewnej porażki, św. 
Wawrzyniec znowu zarządził trzy dni publicznych modlitw, aż 
powtórnie ukazał mu się św. Michał Archanioł, obiecując zwycięstwo. 
Rozentuzjazmowani obietnicą obrońcy wyszli z miasta i wzięli udział 
w zaciętej, ale zwycięskiej  bitwie.
Rok później biskup wraz z całą ludnością Sipontu udał się na Monte 
Gargano, gdzie wszyscy usłyszeli dobywające się z groty, którą miał 
poświęcić, cudowne śpiewy anielskie. Wówczas pojawił się Archanioł 
i polecił: Zaniechaj myśli o poświęceniu groty, ja wybrałem ją na swoją 
siedzibę i już poświęciłem razem z moimi aniołami. Znajdziesz w niej 
znaki na skale i mój wizerunek, ołtarz, paliusz i krzyż. Wy tylko wejdziecie 
do groty i odmówicie przy mnie modlitwy. Jutro odprawicie dla ludu 
Najświętszą Ofiarę i zobaczycie, jak sam poświęcam tę świątynię.
Od tego dnia grota św. Archanioła na Monte Gargano cieszy się tytułem 
Niebiańskiej Bazyliki, gdyż jako jedyna świątynia na świecie nie została 
nigdy poświęcona ludzką ręką.
Ostatni raz św. Michał Archanioł ukazał się 25 września 1656 r. 
arcybiskupowi Pucciarellemu podczas epidemii dżumy.

Źródło: Piotrskarga.pl, Bogusław Bajor

INTENCJE MSZALNE 
Poniedziałek – 05.12.2022 
 8:00 + Za śp. Elżbietę Massalską  
 17:00 + Za śp. Mariannę Herjan 
 18:00 + Za śp. Jacka Dyląga 
Wtorek – 06.12.2022 – św. Mikołaja, biskupa 
 8:00 + Za śp. Mariana Bednarczyka  

 10:00 
W intencji chorych, samotnych i starszych w naszej 
Parafii 

 17:00 + Za śp. Wiesławę Sobolewską  
 18:00 + Za śp. Mariana Chwastka w 6. rocznicę śmierci 
Środa – 07.12.2022 – św. Ambrożego, biskupa i doktora  
   Kościoła 
 10:00 + Za śp. Zofię Miskę 
 17:00 + Za śp. Joannę Bubkę 

 18:00 

W intencji wszystkich Parafian  
O błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski dla mężczyzn 
z róży różańcowej św.  Józefa i ich rodzin 
+ Za śp. Mariana Bednarczyka 

Czwartek – 08.12.2022 –  Uroczystość Niepokalanego  
   Poczęcia NMP 
 18:00 + Za śp. Marię Cieśla  
Piątek – 09.12.2022 – św. Jana Diego 
 7:00 + Za śp. Emilię Sochę 

 18:00 
O błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej  
i potrzebne łaski dla ks. Proboszcza z racji imienin  

Sobota – 10.12.2022 – NMP Loretańskiej 
 7:00 + Za śp. Jadwigę Kopeć 

 18:00 
+ Za śp. Wacława Ciaranka w 5. rocznicę śmierci, żonę 
 Helenę, Zenona Zębalę, Adama Zębalę  

Niedziela – 11.12.2022 – 3. Niedziela Adwentu (Gaudete) 

 7:00 
+ Za śp. Piotra i Mariannę Ciaranek, Annę, Władysława 
 i Stanisława Pateckich 

 9:00 + Za śp. Otylię i Mariana Massalskich  

 10:30 
+ Za śp. Mariannę Brożek i męża Józefa  
+ Za śp. Stanisława i Klotyldę Nogieć  

 12:00 W intencji dzieci, rodziców i chrzestnych 

 18:00 
Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże dla 
Janiny Gurbiel z racji 85. urodzin 

 

W  p o ł u d n i owo - w s c h o d n i m 
r e g i o n i e  W ł o c h ,  n a  g ó r z e 
Gargano, w mieście Monte 
Sant'Angelo znajduje się jedno 
z najsłynniejszych w Kościele 
katolickim sanktuariów ku czci 
świętego Michała Archanioła. Na 
szczycie góry wznosi się jedyna 
w swoim rodzaju bazylika. To 
niezwykłe miejsce położone 

w regionie, który stanowi „ostrogę” włoskiego buta, znajduje się 
na wysokości 856 m n.p.m. 
Początki tutejszego sanktuarium sięgają końca V i pierwszych 
dziesięcioleci VI wieku. Sanktuarium, również ze względu na 
swoje piękne położenie, jest jednym z najbardziej znanych miejsc 
kultu na świecie. Nawiedziło je wielu świętych – m.in. św. Bernard 
z Clairvaux, św. Franciszek z Asyżu, który nawiasem mówiąc uznał 
się za niegodnego, żeby wejść do groty, czy św. Tomasz z Akwinu. 
Wielokrotnie przebywał w nim również św. Ojciec Pio. Klasztor 
w San Giovanni Rotondo, w którym święty mieszkał oddalony od 
niej jest o zaledwie 20 kilometrów. Ojciec Pio przyjmując gości 
pytał ich, czy odwiedzili już sanktuarium. Jeśli odpowiadali, że nie, 
przed wizytą u siebie nakazywał im najpierw odwiedzić św. 
Michała Archanioła. Przybywali tu także władcy, by wymienić 
Ludwika II, Ottona III, Henryka II, Karola I Andegaweńskiego. 
Gościł tu także król Polski Zygmunt Stary.

Z okazji Imienin
życzymy

 Ks. Proboszczowi 
Wiesławowi Kiebule
obtości łask Bożych 

na drodze kapłaństwa. 
Niech nie opuszcza zdrowie, 
radość i ludzka życzliwość.                                                        

Paraanie

Sanktuarium Św. Michała Archanioła w Monte 
Sant'Angelo - Nie ludzką ręką poświęcone

Dziś rozpoczynamy rekolekcje adwentowe, połączone z peregrynacją 
figury św. Michała Archanioła.

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

Za tydzień - w niedzielę (11.12) po Mszy Św. o godz. 12:00 spotkanie 
dzieci ze Świętym Mikołajem. Zapraszamy!

Pouczenie przedchrzcielne dla rodziców i chrzestnych w piątek (9.12) 
o godz. 19:00. Sakrament chrztu św. udzielany będzie w niedzielę 
(11.12) o godz. 12:00 i w drugi dzień Świąt (26.12) o godz. 12:00.

Opłatki na stół wigilijny można nabyć w naszym kościele 
u przedstawicieli Rady Parafialnej przez kolejne niedziele Adwentu 
po każdej Mszy Św.

Kandydaci do bierzmowania proszeni są o odebranie deklaracji  
(zwrot na grudniowym spotkaniu - w poniedziałek 12 grudnia godz. 
17:00).


