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Ewangelia według Świętego Łukasza (Łk 1,26-38)
Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, 
z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, 
błogosławiona jesteś między niewiastami”. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie.
Lecz anioł rzekł do Niej: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu 
nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. 
Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca”. Na to Maryja rzekła do anioła: „Jakże 
się to stanie, skoro nie znam męża?” Anioł Jej odpowiedział: „Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. 
Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej 
starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”.  
Na to rzekła Maryja: „Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!” Wtedy odszedł od Niej anioł.

W życiu przytrafiają nam się różne rzeczy, często dalekie od tego, o czym byśmy marzyli. Możemy się przed nimi buntować, a możemy je 
wewnętrznie wybrać z pełnym zaufaniem, że w ostatecznym rozrachunku wyniknie z nich dobro. Nawet jeśli teraz nie potrafimy zrozumieć, 
jaki to ma sens. 
„Szczęście nie polega na tym, że możesz robić, co chcesz, ale na tym, że chcesz tego, co robisz” [Lew Tołstoj] 

8 grudnia
godz. 12:00

Godzina 
łaski

„Dzięki modlitwie w tej godzinie, ześlę wiele łask dla duszy 
i ciała. Będą masowe nawrócenia. Dusze zatwardziałe 
i zimne jak marmur poruszone będą łaską Bożą i znów  

staną się wierne i miłujące Boga.”

Na kartach Biblii… 
Petra – miasto wykute w skałach

Zwane jest także Doliną Mojżesza. Całość miasta wykute-
go w skałach rozciąga się na obszarze stu kilometrów kwa-
dratowych. A wszystko zaczęło się od… kadzidła. Izraelici 
kupowali je u Nabatejczyków, między innymi po to, by „za-
głuszyć” odór spalanych w świątyni jerozolimskiej zwie-
rząt ofiarnych. Głównym składnikiem pachnideł była żywi-
ca przywożona z Arabii. Kupcy zatrzymywali się w Petrze, 
za co król pobierał podatki, dzięki czemu miasto wciąż się 
bogaciło. Dziś wokół głównej ulicy zwiedzający podziwiać 
mogą wykute w skałach sklepy, świątynie, grobowce, pała-
ce i domy mieszkalne. Petra jest zadziwiającym dwu-mia-

stem. Odwiedzający ruiny Petry muszą najpierw pokonać kilkusetmetrowy odci-
nek wąskim, głębokim kanionem. Wzdłuż jego ścian wykuto, częściowo przykryty 
ceramicznymi rurami, akwedukt, dzięki któremu mieszkańcy mieli stały dostęp do 
świeżej wody. Petrę dla świata zachodniego odkrył szwajcarski arabista Johann Lu-
dwig Burckhardt, który w roku 1812 wyjechał do obecnej Jordanii. To dzięki niemu 
poznaliśmy miasto, z którego przypuszczalnie pochodziła matka Heroda Wielkiego, 
i w którym jest goób Arona. Sprawozdanie z tej wyprawy ukazało się drukiem w 1822.  
Od tego czasu rozpoczęła się długa seria wypraw archeologicznych do skalnego miasta.

Św. Jan od Krzyża – Ekspert od nocy 
Był jednym z największych mistyków w historii Kościoła. Urodził się w Hiszpanii w roku 1542. Miał 21 lat, 
kiedy wstąpił do zakonu karmelitów. Po studiach teologicznych został kapłanem. Postanowił zreformować 
swój klasztor, zaostrzając wymagania reguły. Trafił jednak na silny opór zakonnych braci, którzy przez 9 
miesięcy trzymali go pod kluczem. W zakonnym karcerze powstały jego największe dzieła poświęcone 
życiu duchowemu. W końcu udało mu się uciec z aresztu i dokończyć dzieła reformy karmelitów, których 
zwano odtąd bosymi. Zmarł w wieku 49 lat, upokorzony i pozbawiony urzędów przez swoich współbraci. 
Św. Jan był specjalistą od „nocy ciemnej”. Słowo „noc” występuje u św. Jana obok słowa „oczyszczenie”. 
Ktoś w ciężkiej sytuacji woła nieraz: „Bóg mnie opuścił”. Jan powiedziałby raczej: „Bóg mnie oczyszcza”. 
Spotkanie z Bogiem jest radością dla naszego najgłębszego ja, ale nasze zewnętrzne ja – mieszkanie ego-
izmu – buntuje się. Broni się zaciekle, bo czuje, że musi umrzeć. Św. Jan pokazuje, że to, co wydaje się 
klęską, może być ratunkiem, że żadna przepaść nie jest tak głęboka, a góra tak wysoka, aby nie mogły stać 
się drogą. Z jego powodu ks. Karol Wojtyła nauczył się hiszpańskiego i napisał o nim doktorat. 

Źródło: kosciol.wiara.pl

Z okazji Imienin
życzymy

Ks. Proboszczowi 
Wiesławowi Kiebule,

aby wiara i nadzieja dawały siłę 
do pokonywania trudności,  

a Matka Boża otaczała  
Swą opieką w każdym dniu  

kapłańskiej posługi.
Parafianie



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.

INTENCJE MSZALNE
Poniedziałek – 9.12.2019 

18:00 +  Za śp. Marię Krynicką (greg. 30)
Wtorek – 10.12.2019

18:00
Dziękczynna z okazji urodzin Arlety i Kingi z prośbą 
o dalszą opiekę Aniłów Stróżów i wstawiennictwo 
Najświętszej Maryi Panny 

Środa – 11.12.2019
18:00 +  Za śp. Zenona Kuchtę

20:00

O błogosławieństwo Boże dla Matyldy w 6. rocznicę urodzin 
i brata Macieja
O potrzebne łaski dla dziecka nienarodzonego i szczęśliwe 
rozwiązanie dla Justyny
O powrót do zdrowia i potrzebne łaski dla Michała
O zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Haliny
+  Za śp. Jana Bajorskiego
+  Za śp. Jarosława Piotrowskiego
+  Za śp. Leokadię i Władysława Glaz, Tadeusza Krokosz, Jana 

Gędoś, Marię Baster i zmarłych z rodziny
+  Za śp. Mariana Nogieć
+  Za śp. Otylię i Mariana w 38. rocznicę śmierci Massalskich
+  Za śp. Stefana Jaskółka w 5. rocznicę śmierci, Lucynę żonę, 

Józefa Kantor w 14. rocznicę śmierci i zmarłych z rodziny 
Jaskółka i Herian

+  Za śp. Zofię i Stanisława Tochowicz, Marię i Tomasza Sulawa
+  Za śp. Zofię Kawalec

Czwartek – 12.12.2019
18:00 +  Za śp. Jolantę Wojtal w 1. rocznicę śmierci

Piątek – 13.12.2019 
7:00 +  Za śp. Marię i Piotra Socha

18:00 + Za śp. Józefę Bartuś w 8. rocznicę śmierci i męża Antoniego
Sobota – 14.12.2019

7:00 +  Za śp. Kazimierza Kwiecień

18:00 +  Za śp. Zenona w 30. rocznicę śmierci, Helenę,  
Balbinę i Wawrzyńca Harmala

3. Niedziela Adwentu (GAUDETTE) – 15.12.2019
7:00 +  Za śp. Marię Miska

9:00 +  Za śp. Władysława Harmalę w 22. rocznicę śmierci 
i żonę Helenę

10:30 O błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla Celiny 
z racji imienin i Moniki z racji urodzin 

12:00 +  Za śp. Jana Trzaskę w 20. rocznicę śmierci,  
Annę Trzaska, Mariannę Nogieć

18:00 Dziękczynna za otrzymane łaski przez rodzinę Miernik 
z prośbą o dalszą opiekę Matki Bożej i błogosławieństwo Boże

Z naszej wspólnoty parafialnej odeszła:
śp. Iwona Chwastek

Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie…

Z naszej wspólnoty parafialnej odeszła:
śp. Sabina Gurbiel

Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie…

DO użyTku  
WEWNęTrzNEGO

Pełna treść ogłoszeń na stronie www.parafiamichalowice.pl

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
NA II NIEDZIELĘ ADWENTU – 8.12.2019

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

•  Poświęcone w zeszłą niedzielę opłatki na stół wigilijny 
roznoszą po naszych domach przedstawiciele Rady 
Parafialnej. 

•  Od dziś (8.12) wolontariusze rozprowadzają przed kościołem 
świece Caritas Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. 

•  Zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu w ciszy: 
poniedziałek, wtorek, czwartek, sobota od godz. 17:30 do 
18:00; w środę podczas nowenny do NMP Królowej Polski 
o godz. 20:00, w piątek po Mszy św. o godz. 18:00.

•  Spotkanie kandydatów do bierzmowania kl. VIII Szkoły 
Podstawowej będzie w sobotę (14.12) o godz. 16:45 w salce 
na plebanii. 

•  Spotkanie uczniów kl. VII – grupa dziewcząt w ramach 
przygotowania do sakramentu bierzmowania będzie 
w piątek (13.12) o godz. 16:45 w salce na plebanii.

•  Spotkanie kandydatów na ministrantów w sobotę (14.12) 
o godz. 9:00, a ministrantów i lektorów w sobotę (14.12) 
o godz. 9:45 w salce na plebanii.

Kobiety w Biblii… 
Sefora żona Mojżesza

Sefora poznała Mojżesza, kiedy uciekał przed gniewem 
faraona po zabójstwie Egipcjanina znęcającego się nad 
Izraelitą i tak znalazł się w kraju Madianitów, koczowniczego 
ludu zamieszkującego Półwysep Synaj. Sefora wraz 
z siostrami poszły do studni napoić trzodę swego ojca, 
Jetry, ale przebywający tam mężczyźni odpędzili kobiety 
od wody. W ich obronie stanął Mojżesz. W nagrodę został 
zaproszony na posiłek do domu Jetry, wkrótce Jetra dał mu 
Seforę za żonę. Wiadomo, że mieli dwóch synów: Gerszoma 
i Eliezera. Księga Wyjścia podaje, że Sefora uratowała 
życie Mojżeszowi. Nie dopełnił on bowiem nakazu Boga 
i nie obrzezał swego syna, sam także nie miał na sobie tego 
znaku. W czasach Mojżesza, w tamtej kulturze obrzezanie 
było traktowane jako wypełnienie  nakazu Boga. „W czasie 
podróży w miejscu noclegu spotkał Pan Mojżesza i chciał 
go zabić. Sefora wzięła ostry kamień i odcięła napletek syna 
swego i dotknęła nim nóg Mojżesza, mówiąc: «Oblubieńcem 
krwi jesteś ty dla mnie». I odstąpił od niego [Pan]”. Bóg 
posłużył się mądrością kobiety, żeby Mojżesz mógł stać się 
tym, kim miał być – najpierw dobrym mężem dla Sefory 
i ojcem dla swoich synów, potem dla całego Izraela. 

SYMBOLIKA KOLORÓW ADWENTU 
Adwent w Kościołach chrześcijańskich to okres przypominający 
oczekiwanie na powtórne przyjście Jezusa Chrystusa. 
W tym czasie dominuje w liturgii kolor fioletowy. Jest on znakiem 
żałoby i pokuty, ale symbolizuje również skruchę, pokorę, a także do-
stojność. Fiolet, jako że jest zmieszaniem dwóch kolorów: czerwone-
go (wyraża to, co duchowe) i niebieskiego (wyraża to, co cielesne), 
symbolizuje również walkę między duchem a ciałem, a także wska-
zuje nam na moment Wcielenia Chrystusa, który zjednoczył w sobie 
to, co boskie i to, co cielesne. 
Kolor biały symbolizuje czystość, niewinność, radość i światło oraz 
nastrój świąteczny. Szat liturgicznych koloru białego używa się pod-
czas mszy świętej Narodzenia Pańskiego.
Koloru białego bądź żółtego jest świeca Maryjna tzw. Roratka. Prze-
wiązuje się ją białą lub niebieską wstążką i dekoruje zielonymi gałąz-
kami. Zapalana w czasie Mszy Świętej Roratniej symbolizuje Maryję.


