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WYDARZENIA Z 13 LISTOPADA

Ewangelia (Mt 11, 2-11) 
Kryzys Jana Chrzciciela

Jan, o którym Jezus wydał najwspanialsze świadectwo, zostałpoddany brutalnej 
represji. Herod wtrącił go do więzienia. I tam pogrążony w trwodze, odczuwa 
kryzys swej wiary w Jezusa. Jednak szuka ratunku. Wysyła poselstwo do Jezusa, 
i to wcale nie po to, by „żądać” cudownego uwolnienia. Pragnie jedynie 
upewnienia się, że Jezus jest Mesjaszem!
Wysłannicy zadali Jezusowi sakramentalne pytanie: „Czy Ty jesteś Tym, który ma 
przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?”. A Jan czekał na odpowiedź z drżeniem 
serca. Odpowiedź, choć nieco zaszyfrowana, była dla Jana zrozumiała 
i wymowniejsza niż proste: „tak” albo „nie”. Jan doznał ulgi i zadowolenia, gdy 
usłyszał: „Idźcie i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie i na co patrzycie: niewidomi 
wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni, głusi słyszą, 
umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię. A błogosławiony jest ten, 
kto nie zwątpi we Mnie”. Reszta Janowych dni w więzieniu (przed egzekucją) 
upłynęła na rozważaniu czynów Mesjasza i Emmanuela – Boga pośród ludzi 
i radowaniu się nimi. Jan zasłużył na miano błogosławionego. Zachwiał się, ale 
szukał pomocy, oparcia w świadectwie Mistrza.

 Źródło: https://www.niedziela.pl/artykul/146110/nd/

II Czytanie (Jk 5, 7-10)    
Kim był św. Jakub Młodszy?

List św. Jakuba zaliczany jest do tzw. listów powszechnych 
Nowego Testamentu. Za autora uważa się Apostoła Jakuba 
Młodszego, syna Alfeusza, który był prawdopodobnie 
krewnym Jezusa i stał na czele Kościoła Jerozolimskiego. 
Nie należy go mylić z Jakubem zwanym Starszym 
(Większym), który był synem Zebedeusza i bratem Jana.
Św. Jakub Młodszy napisał List do Żydów w latach 45-49. 
Przestrzega w nim wiernych przed pokusami, zwraca ich 
uwagę na potrzebę czynienia dobra oraz zaznacza równość 
biednych i bogatych wobec Boga. List został napisany greką.
Św. Jakubowi przypisuje się również autorstwo Ewangelii 
Jakuba, która zalicza się do tekstów apokryficznych. 
Wiadomo jednak, że apokryf pochodzi z I wieku, a więc 
wykluczone jest autorstwo apostoła. Śmierć świętego została 
odnotowana przez Józefa Flawiusza. Z zapisków 
żydowskiego historyka wynika, że zmarł on śmiercią 
męczeńską przez ukamienowanie w 62 r. Było to za 
panowania Nerona.

13 grudnia – wspomnienie świętej Łucji

Św. Łucja (281 – 304) – dziewica oraz męczennica, a także święta 
Kościoła katolickiego i prawosławnego.
Łucja pochodziła z bogatej rzymskiej rodziny z Syrakuz. Po wczesnej 
śmierci ojca była wychowywana przez matkę. Już w dzieciństwie 
złożyła w tajemnicy śluby czystości.
Wyruszając na pielgrzymkę i modląc się do św. Agaty wyprosiła 
uzdrowienie ciężko chorej matki. W kilka lat później, kiedy matka 
zaaranżowała małżeństwo Łucji z młodzieńcem tego samego stanu, ta 
odmówiła. Odtrącony zalotnik zemścił się, donosząc władzom, że 
dziewczyna jest chrześcijanką. Aresztowana i torturowana Łucja 
odmówiła porzucenia swej wiary. Mocą wyroku miała być zamknięta  
w  domu publicznym i zmuszona do prostytucji. Według jednej z 
wersji, aby się oszpecić, sama wydłubała sobie oczy.
Została ścięta, mając 23 lata, miało to nastąpić 13 grudnia 304 roku.

Do przemyślenia….

„O medytacji i drwalu”

Gorliwy wikariusz postanowił adwentowy czas podbudować codzienną 
wspólną medytacją. Niektórych parafian, wśród których spodziewał się 
pozytywnego echa , zapraszał osobiście.
Ale kiedy miejscowy wpływowy człowiek wyznał mu, że jest zbyt 
zajęty, ksiądz stracił panowanie i wypalił z rozbrajającą szczerością:
Pan przypomina umęczonego drwala, który marnuje czas i siły, bo 
pracuje tępą siekierą, a przy tym tłumaczy się, że nie ma czasu, aby 
usiąść i ją naostrzyć.
„Modlitwa wyprasza siłę dla postu, a post łaskę modlitwy. Post wzmaga 
modlitwę, a modlitwa wzmacnia post i niesie go przed Boga” 

(św. Bernard).

Historia Dzieciątka 
z Atocha (cz.1)

Główne sanktuarium Dzieciątka 
z Atocha znajduje się w Meksyku 
i  tam czcią  wiernych jes t 
otoczona oryginalna figurka 

Małego Pana Jezusa, jednak autentyczne początki historycznej 
„działalności” Dziecięcia miały miejsce w Hiszpanii. Działo się to 
pod okupacją Maurów. W Atocha, na przedmieściach Madrytu, 
wielu katolików zostało uwięzionych przez muzułmanów z powodu 
wyznawanej wiary. Więźniowie nie byli karmieni przez nadzorców, 
pożywienie mogły im dostarczać wyłącznie dzieci, które nie 
ukończyły jeszcze 12 roku życia. Tylko rodziny, w których były 
małe dzieci, miały możliwość utrzymywania przy życiu swoich 
uwięzionych krewnych. Było jednak wiele samotnych matek, żon 
i sióstr bez maluchów przy sobie... Zwróciły się one do Matki Bożej 
z Atocha z prośbą, aby Ona pomogła im znaleźć sposób na żywienie 
synów, mężów, braci. Wkrótce potem dzieci chodzące do więźniów 
po powrocie do swych domów zaczęły opowiadać o niezwykle 
dziwnych wydarzeniach w więzieniu. Mianowicie tych 
uwięzionych, do których nikt z ich własnych rodzin nie przychodził, 
odwiedzał i karmił jakiś nieznany Chłopiec, mający ok. 10 lat. Nikt 
nie wiedział, kim On jest. Jego bukłak z wodą nigdy się nie 
wyczerpywał, a w jego podręcznym koszu nigdy nie brakło chleba, 
zawsze starczało, aby najeść się do syta, Przychodził każdej nocy. 
Przechodząc obok czuwających nadzorców, uśmiechał się do nich 
łagodnie, z miłością. Powtarzało się to regularnie co noc. Kobiety, 
które błagały Matkę Bożą z Atocha o pomoc w utrzymaniu swoich 
uwięzionych krewnych, powoli zaczęły się domyślać, kim jest ten 
Chłopiec. Nadal zatem modliły się do swej Najświętszej Matki. 
Zauważyły pewną zmianę na figurze Matki Bożej z Atocha. Buciki 
Dzieciątka Jezus, które trzymała Maryja, stały się bardzo zakurzone 
pyłem drogi i podniszczone jakby długimi marszami. Wymieniono 
je na nowe. Następnego dnia znów jednak były podniszczone, co 
świadczyło o tym, że Dzieciątko nocą znów wędrowało. Jasne już 
było, że to właśnie ten Najświętszy Chłopiec chodzi z pożywieniem 
do więźniów.

Z nauczania wielkich ludzi Kościoła

Św. Augustyn na adwentowy czas

„Tej nocy czuwa zarówno świat nieprzyjaciół, jak i świat już 
pojednanych. Ten ostatni czuwa wyzwolony, aby chwalić Lekarza; 
czuwa i tamten potępiony, aby bluźnić Sędziemu. Jeden czuwa 
jaśniejący żarliwością pobożnych umysłów, drugi czuwa drżąc 
i zgrzytając zębami.
Temu miłość, owemu niegodziwość; temu moc miłości, owemu 
szatańska zazdrość... zupełnie spać nie pozwala. I tak to nasi 
nieprzyjaciele nieświadomie nas napominają, jak mamy czuwać ze 
względu na nas samych, ponieważ z powodu nas czuwają ci, którzy nas 
nienawidzą. Spośród tych, którzy nie są naznaczeni znakiem krzyża, 
wielu czuwa z bólu, wielu ze wstydu; niektórzy zbliżający się do wiary 
nie śpią zdjęci lękiem Bożym... Jak więc powinien czuwać pełen radości 
przyjaciel Chrystusa, jeśli z bólem czuwa Jego nieprzyjaciel? Z jakim 
żarem powinien czuwać chrześcijanin otoczony taką chwałą Chrystusa, 
jeśli wstydzi się spać poganin? O ileż bardziej wypada, aby czuwał w 
owo święto Chrystusa ten, który już wszedł do tego wielkiego Domu 
(Kościoła), jeśli czuwa nawet ten, który dopiero wejść doń pragnie? 
Czuwajmy więc i módlmy się, abyśmy to czuwanie obchodzili tak 
wnętrzem duszy, jak i zewnętrznymi obrzędami. Niech Bóg przemawia 
do nas przez swe święte czytania, my natomiast zwracajmy się do Boga 
w naszych modlitwach. Jeśli słuchamy w duchu posłuszeństwa, już 
w nas mieszka Ten, do którego się zwracamy”.

Z nauczania wielkich ludzi Kościła

ą



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

Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech 
weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje (Mt 16,24). 
O tym, jak to przełożyć na życie codzienne, opowiada książka 
Tomasza a Kempis 
„O naśladowaniu Chrystusa”. Patrząc przez pryzmat tego, co 
przeczytamy, zupełnie zmienia nam się obraz sytuacji, które nam się 
przydarzają, i ludzi, którzy stają na naszej drodze. Przez to 
reagujemy
inaczej, z korzyścią dla siebie i innych. Komentarze 
na temat książki pokazują, że wywarła ogromny 
wpływ na czytelników. Piszą oni o uniwersalności, 
trafności i głębi przekazu, o przystępnym języku, 
o inspiracji i motywacji, jakie daje lektura. O tym, 
że wprowadzanie jej w życie ubogaca je i sprawia, 
że jest pełniejsze. Książka wychowała już wiele 
pokoleń chrześcijan na całym świecie. Pomimo 
upływu czasu nie traci na aktualności.

Tomasz A Kempis „O naśladowaniu Chrystusa”

Z naszej wspólnoty parafialnej odeszła

śp. Joanna Bubka

Wieczne odpoczywanie racz Jej dać Panie...

Z naszej wspólnoty parafialnej odszedł

śp. Janusz Madej

Wieczne odpoczywanie racz Mu dać Panie...

Z nauczania wielkich ludzi Kościoła

Urban V

Guillaume de Grimoard wybrany został papieżem po śmierci Innocentego VI 28 września 
1362 roku. Przyjął imię Urbana V. 
Jako papież za najważniejsze postawił sobie krucjatę przeciwko Turkom i unię 
z Kościołem wschodnim. Krucjata skończyła się niepowodzeniem, ponieważ nie zdobył 
wymaganego poparcia władców europejskich. Unia miała szansę powodzenia, ale 
zagrożenie tureckie zniwelowało i te plany papieża. Urban V żył skromnie wiele czasu 
poświęcając modlitwie. Był wykształcony, popierał uniwersytety i pomagał w studiach 
ubogiej młodzieży. Nie mogąc wypełnić planów krucjaty i unii, zwrócił szczególną uwagę 
na karność kościelną i gorliwości u kapłanów.
Urban V uniezależnił się od królów francuskich, opuścił Awinion i powrócił do Rzymu 
w 1367 roku. Niestety, papież nie pozostał długo w Wiecznym Mieście. Przez 58 lat 
papieskiej nieobecności możnowładcy rządzili miastem. Przyjazd papieża zapowiadał 
koniec ich panowania, zmusili go więc do powrotu do Awinionu w 1370 r. Dopiero 
następca Urbana V na stałe powrócił do Rzymu w 1377 r.
W ten sposób zakończyła się tzw. „niewola awiniońska”, trwająca od 1309 roku. Zaraz po 
swoim powrocie do Awinionu rozchorował się i 19 grudnia 1370 roku zmarł. 
Kościół wspomina błogosławionego Urbana V w rocznicę jego śmierci.

Na podstawie https://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/12-19b.php3

Św. Augustyn na adwentowy czas

„Tej nocy czuwa zarówno świat nieprzyjaciół, jak i świat już 
pojednanych. Ten ostatni czuwa wyzwolony, aby chwalić Lekarza; 
czuwa i tamten potępiony, aby bluźnić Sędziemu. Jeden czuwa 
jaśniejący żarliwością pobożnych umysłów, drugi czuwa drżąc 
i zgrzytając zębami.
Temu miłość, owemu niegodziwość; temu moc miłości, owemu 
szatańska zazdrość... zupełnie spać nie pozwala. I tak to nasi 
nieprzyjaciele nieświadomie nas napominają, jak mamy czuwać ze 
względu na nas samych, ponieważ z powodu nas czuwają ci, którzy nas 
nienawidzą. Spośród tych, którzy nie są naznaczeni znakiem krzyża, 
wielu czuwa z bólu, wielu ze wstydu; niektórzy zbliżający się do wiary 
nie śpią zdjęci lękiem Bożym... Jak więc powinien czuwać pełen radości 
przyjaciel Chrystusa, jeśli z bólem czuwa Jego nieprzyjaciel? Z jakim 
żarem powinien czuwać chrześcijanin otoczony taką chwałą Chrystusa, 
jeśli wstydzi się spać poganin? O ileż bardziej wypada, aby czuwał w owo 
święto Chrystusa ten, który już wszedł do tego wielkiego Domu 
(Kościoła), jeśli czuwa nawet ten, który dopiero wejść doń pragnie? 
Czuwajmy więc i módlmy się, abyśmy to czuwanie obchodzili tak 
wnętrzem duszy, jak i zewnętrznymi obrzędami. Niech Bóg przemawia 
do nas przez swe święte czytania, my natomiast zwracajmy się do Boga w 
naszych modlitwach. Jeśli słuchamy w duchu posłuszeństwa, już w nas 
mieszka Ten, do którego się zwracamy”.

Z naszej wspólnoty parafialnej odszedł

śp. Janusz Madej

Wieczne odpoczywanie racz Mu dać Panie...

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Na III Niedzielę Adwentu - 11.12.2022

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

Spotkanie dla kandydatów do bierzmowania odbędzie się jutro 
tj. w poniedziałek (12.12) o 17:00 w kościele.

We wtorek (13.12), przypada kolejna rocznica wprowadzenia stanu 
wojennego w Polsce. Módlmy się za wszystkie ofiary tego trudnego 
czasu.

Od piątku (16.12) do 24 grudnia nowenna do Dzieciątka Jezus.
W sobotę (17.12) o 19:30 przedświąteczne spotkanie Kręgu 

Biblijnego.
Opłatki na stół wigilijny można nabyć w naszym kościele u 

przedstawicieli Rady parafialnej przez kolejne niedziele Adwentu 
po każdej Mszy Św.

INTENCJE MSZALNE 
Poniedziałek – 12.12.2022 – NMP z Guadelupe  
 18:00 + Za śp. Jolantę Wojtal w 4. rocznicę śmierci 
Wtorek – 13.12.2022 – św. Łucji, dziewicy i męczennicy 
 18:00 + Za śp. Mieczysławę, Stanisława i Edwarda Serwatka 
Środa – 14.12.2022 – św. Jana od Krzyża, prezbitera  
   i doktora Kościoła 
 18:00 + Za śp. Władysława Harmalę i żonę Helenę 

 20:00 

Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę 
Matki Bożej i dary Ducha Świętego dla Aleksandry 
Kwiecień z racji 18. urodzin 
Za dusze w czyśćcu cierpiące 
+ Za śp. Ludwikę Gryglik w 20. rocznicę śmierci 
+ Za śp. Franciszka Kowalczyka w 23. rocznicę śmierci, 
 Reginę Kowalczyk w 12 rocznicę śmierci 
+ Za śp. Tadeusza Warchoł a w 3. rocznicę śmierci  
 i Janinę 
+ Za śp. Zofię i Stanisława Tochowicz, Marię i Tomasza 
 Sulawa 
+ Za śp. Stefana Jaskółkę w 8. rocznicę śmierci i żonę 
 Lucynę, Józefa Kantora w 17. rocznicę śmierci 
+ Za śp. Mariannę Herjan 
+ Za śp. Mariana Bednarczyka 
+ Za śp. Wojciecha Siarę  
+ Za śp. Jacka Dyląga 

Czwartek – 15.12.2022  

 18:00 
+ Za śp. Józefę Bartuś 11. rocznicę śmierci i męża 
 Antoniego 

Piątek – 16.12.2022  
 7:00 + Za śp. Jerzego Kazimierczaka w 1. rocznicę śmierci 
 18:00 + Za śp. Stanisława Krawczyka, Józefa Marszowskiego 
Sobota – 17.12.2022  

 7:00 
Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę 
Matki Bożej dla Piotra Płatka z racji urodzin 

 18:00 + Za śp. Andrzeja Kuklę w 4. rocznicę śmierci 
Niedziela – 18.12.2022 – 4. Niedziela Adwentu 

 7:00 
+ Za śp. Pawła Gołębiowskiego w 27. rocznicę śmierci  
 i żony Ireny 

 9:00 + Za śp. Artura Tabisia  w 2. rocznicę śmierci 

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

 12:00 + Za śp. Adama Króla 
 18:00 + Za śp. Irenę i Władysława Dyląg 

 

Z historii papiestwa…13 grudnia – wspomnienie świętej Łucji

Św. Łucja (281 – 304) – dziewica oraz męczennica, 
a  t a k ż e  ś w i ę t a  K o ś c i o ł a  k a t o l i c k i e g o 
i prawosławnego.
Łucja pochodziła z bogatej rzymskiej rodziny 
z Syrakuz. Po wczesnej śmierci ojca była 
wychowywana przez matkę. Już w dzieciństwie 
złożyła w tajemnicy śluby czystości.
Wyruszając na pielgrzymkę i modląc się do 
św. Agaty wyprosiła uzdrowienie ciężko chorej 
matki.  W kilka lat  później,  kiedy matka 
zaaranżowała małżeństwo Łucji z młodzieńcem 
tego samego stanu, ta odmówiła. Odtrącony 
zalotnik zemścił się, donosząc władzom, że 
dziewczyna jest chrześcijanką. Aresztowana 
i torturowana Łucja odmówiła porzucenia swej 
wiary. Mocą wyroku miała być zamknięta w domu 
publicznym i zmuszona do prostytucji. Według 
jednej z wersji, aby się oszpecić, sama wydłubała 
sobie oczy.
Została ścięta, mając 23 lata, miało to nastąpić 13 
grudnia 304 roku.

Peregrynacja figury św. Michała Archanioła w naszej parafii 
Peregrynacja figury 

św Michała Archanioła 
w naszej parafii
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