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Słowa Ewangelii według świętego Łukasza (Łk 3,10-18)
Gdy Jan nauczał nad Jordanem, pytały go tłumy: „Cóż mamy czynić?”. On im odpowiadał: „Kto ma dwie suknie, niech
jedną da temu, który nie ma; a kto ma żywność, niech tak samo czyni”. Przychodzili także celnicy, żeby przyjąć chrzest,
i pytali Go: „Nauczycielu, co mamy czynić?”. On im odpowiadał: „Nie pobierajcie nic więcej ponad to, ile wam
wyznaczono”. Pytali go też i żołnierze: „A my, co mamy czynić?”. On im odpowiadał: „Nad nikim się nie znęcajcie i nikogo
nie uciskajcie, lecz poprzestawajcie na swoim żołdzie”. Gdy więc lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły
w sercach co do Jana, czy nie jest on Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich: „Ja was chrzczę wodą; lecz idzie
mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On chrzcić was będzie Duchem
Świętym i ogniem. Ma On wiejadło w ręku dla oczyszczenia swego omłotu: pszenicę zbierze do spichrza, a plewy spali
w ogniu nieugaszonym”. Wiele też innych napomnień dawał ludowi i głosił dobrą nowinę.
Przeżywając Niedzielę Gaudete Kościół zaprasza nas do pochylenia się nad nauczaniem Jana Chrzciciela. Lekcja na ten dzień radości
okazuje się niezwykle konkretna: bądź życzliwy dla drugich i podziel się z kimś tym, co masz. Taką to drogę oczekiwania na Chrystusa
wyznacza poprzedzający Go prorok. Niech zatem nasza radość z bliskości Zbawiciela wyrazi się konkretem hojności wobec bliźniego.

Święto Oczekiwania Matki Bożej - 18 grudnia
Swięto zostało ustanowione przez synod w Toledo w 656 roku;
wcześ niej było nazwane Niedzielą Mariań ską. Ten dzień jest
poś więcony tajemnicy oczekiwania kobiety na narodzenie
noszonego pod sercem dziecka. Obecnie jest obchodzone
w niewielu miejscach.

Modlitwa matek oczekujących dziecka
Panie Jezu, proszę Cię z miłością za to powierzone mi życie, które
noszę w łonie. Z pokorą dziękuję, że wybrałeś mnie jako
narzędzie Twojej miłości. W tym pięknym oczekiwaniu pomóż
żyć w nieustannym zawierzeniu się Twojej świętej woli. Daj serce
matki: czyste, mocne i hojne. Spraw, aby narodziło się zdrowe,
oddal od niego wszelkie zło ﬁzyczne i wszelkie niebezpieczeństwo
duszy. Ty Maryjo, która poznałaś niezliczone radości świętego
macierzyństwa, daj mi serce zdolne do przekazania wiary żywej
i gorącej. Uświęć moje oczekiwanie, błogosław moją cichą
nadzieję, spraw, by owoc mego łona wzrastał w łasce i świętości.
Przez Chrystusa, Twego Boskiego Syna. Amen.

Zanim narodził się Jezus...
Spotkanie pobożnej i uczciwej młodziutkiej Marii jedynej córki
Anny i Joachima z pracowitym i zaradnym cieślą, o kilkanaście lat
starszym Józefem było wstępem do największego wydarzenia
w dziejach zbawienia – wcielenia Boga.
Oboje wywodzili się z rodu Dawidowego, oboje byli ubodzy. Józef
zauroczony pięknem duchowym wybranki oświadczył się i został
przyjęty. Planowali związek małżeński, którego spoiwem miała być
wyłącznie więź duchowa, gdyż Maryja (wg dawniejszej tradycji)
uczyniła śluby czystości. Józef i Maryja zawarli związek małżeński
podczas uroczystości zwanej zaślubinami. Ceremonia ta odbyła się
w gronie najbliższych i zakończyła się skromną ucztą weselną, zgodnie
z ówczesną tradycją. Od tej pory Najświętsza Dziewica została prawną
małżonką Józefa, chociaż jeszcze nie przeszła do domu swego męża.
Według ówczesnego zwyczaju, miało to nastąpić dopiero za rok.
Nie może więc dziwić fakt, że Józef przeżył bolesną rozterkę
wewnętrzną, gdy spostrzegł, że Maryja spodziewa się Dziecka. Maryja
z kolei zachowywała milczenie w tej sprawie, bo szanowała tajemnicę
Bożą i nie była upoważniona do jej ujawnienia. Nie mogąc zrozumieć
sytuacji, Józef myślał o odejściu od żony, lecz w tajemnicy, gdyż nie
chciał narażać Jej na powszechne potępienie. Wtedy zainterweniował
Bóg i za pośrednictwem anioła wyjawił mu nadprzyrodzoną tajemnicę
poczęcia przez Maryję i nakazał pozostać przy Niej.
Teraz bez lęku i wątpliwości małżonkowie zamieszkali
w nazaretańskim domku Józefa i tam oczekiwali narodzin Dzieciątka.
Źródło: Modlitewnik do świętego Józefa, WAM, 2016

Magniﬁcat
Magniﬁcat to kantyk śpiewany w czasie
nieszporów. Nazwa pochodzi od jego
pierwszego słowa w języku łacińskim:
Magniﬁcat anima mea Dominum (Wielbi
dusza moja Pana). Jest to radosna pieśń
dziękczynna, oparta na tekstach ze Starego
Testamentu, którą według Ewangelii św.
Łukasza (1, 46-55) wypowiedziała (lub
zaśpiewała) Maryja podczas spotkania ze
świętą Elżbietą, krótko po Zwiastowaniu.
Tekst Magniﬁcat był setki razy
opracowywany muzycznie przez
kompozytorów różnych epok, zarówno
w ramach całego cyklu nieszpornego, jak i jako samodzielny utwór.
Komponowali go między innymi następujący światowi twórcy:
Charpentier, Monteverdi, Vivaldi, Bach, Mozart. Nie brak również
dzieł rodzimych kompozytorów, jak na przykład: Mikołaja
z Radomia, Jerzego Libana z Legnicy, Krzysztofa Pendereckiego
czy Wojciecha Kilara.
Kantyk Maryi zawiera nowe spojrzenie na Boga i na świat.
Pierwsze odniesienie Magniﬁcat jest skierowane ku Bogu, który ma
absolutny prymat nad wszystkim. Maryja nie spieszy się
z odpowiedzią na pozdrowienie Elżbiety, nie nawiązuje dialogu
z ludźmi, ale z Bogiem.
Wszystko przypisuje Bogu. Mówi „Wielkie rzeczy uczynił mi
Wszechmocny”. Bóg jest sprawcą, główną osobą działającą. Ona
jest tylko „miejscem” (in me), w którym Bóg działa, aczkolwiek
miejscem wolnym, które współpracuje z Bogiem poprzez gotowość
podporządkowania Mu swojego tak.
Źródło: kapucyni.pl/czytelnia/kapucyni

CZY WIECIE ŻE ...?
Miasto Nazaret przed dwoma tysiącami lat było
niewielką wioską otoczoną wzgó rzami przypominającymi kwiat. Słowo Nazaret znaczy właś nie pączek,
rozwijający się kwiat. To położ enie zapewniało spokó j
i bezpieczeń stwo militarne. Bezpoś rednia bliskoś ć
metropolii, stolicy Galilei – Seforis, zapewniała też rozwó j
gospodarczy i kulturalny tego terenu .
Jezus w Nazarecie spędził prawie całe swoje ż ycie,
poza kilkoma latami – czasy wygnania do Egiptu i czasy po
chrzcie w Jordanie, kiedy rozpoczął nauczanie.

Co to jest nowenna?
W okresie Adwentu, od 16 do 24 grudnia odmawiana jest Nowenna
do Dzieciątka Jezus. Nowenna (łac. novem - dziewięć) to cykliczne
nabożeństwo odprawiane przez dziewięć kolejnych dni zazwyczaj
przed ważnym, dużym świętem. Jako modlitwa błagalna, nowenna
wzorowana jest na modlitewnym oczekiwaniu Apostołów na zesłanie
obiecanego im Ducha Świętego (zob. Dz 2, 1-4). Po wniebowstąpieniu
Pana Jezusa Apostołowie „wrócili do Jerozolimy” i przez dziewięć dni
„trwali jednomyślnie na modlitwie” w Wieczerniku, razem z Maryją,
niewiastami i uczniami Pańskimi (zob. Dz 1, 12-14).
Oprócz nowenn o charakterze błagalnym znane są także nowenny
nieustające odprawiane zawsze w danym terminie. Do takich należy
np. odprawiana w naszym kościele w każdą środę nowenna do Matki
Boskiej.
Nowenny są popularne w Kościele od XVII wieku.
Źródło: www.sanctus.pl
III niedziela Adwentu nazwana jest Gaudette, czyli
niedziela radości.
W kolekcie, czyli modlitwie mszalnej odmawianej przed
pierwszym czytaniem kapłan śpiewa: „Boże, Ty widzisz,
z jaką wiarą oczekujemy świąt Narodzenia Pańskiego, spraw,
abyśmy przygotowali nasze serca i z radością mogli
obchodzić wielką tajemnicę naszego zbawienia”.
Tradycja świętowania niedzieli Gaudette wyrosła
w czasach, gdy Adwent miał typowo postny charakter. Wtedy
niedziela ta była jedynym radosnym akcentem Adwentu.

INTENCJE MSZALNE
Poniedziałek - 17.12.2018
7:00 + Za duszę śp. Marianny Kryus
+ Za dusze śp. Damiana Strzałki, Stanisława Kowackiego
18:00
oraz zmarłych z rodziny Kowackich i Piekara
Wtorek – 18.12.2018
18:00 + Za duszę śp. Stefana Jaskierni w 11. rocznicę śmierci
Środa – 19.12.2018
18:00 + Za duszę śp. Zoﬁi Obrusik
O łaskę zdrowia dla Jolanty Wojtal i potrzebne łaski dla
dzieci
+ Za dusze śp. Katarzyny, Jana i Józefa Marszowskich,
Stanisława Krawczyk w 21. rocznicę śmierci, Adama
Kokoszkę
20:00
+ Za duszę śp. Kazimiery Chamielec
+ Za duszę śp. Marii Miska
+ Za dusze śp. Stefana Jaskółki w 4. rocznicę śmierci
i żony Lucyny oraz Józefa Kantor w 13. rocznicę śmierci
+ Za duszę śp. Zenona Kuchty
Czwartek – 20.12.2018
7:00 + Za duszę śp. Jerzego Tarko
18:00 + Za duszę śp. Eugeniusza Kopeć
Piątek – 21.12.2018
Dziękczynna za dar życia Tomasza z prośbą o dar
7:00
Miłosierdzia Bożego o uzdrowienie z nałogu narkotyków
+ Za duszę śp. Bronisławy Wójcik w 11. rocznicę śmierci,
18:00
Stanisława Wójcik, Lucjana Sarna
Sobota – 22.12.2018
7:00 + Za duszę śp. Wacława Ciaranek
+ Za dusze śp. Stanisława Pateckiego w 30. rocznicę
18:00
śmierci, Władysława i Anny
Niedziela – 23.12.2018 – 4. Niedziela Adwentu
+ Za duszę śp. Czesława Skalnego w 3. rocznicę śmierci,
7:00
Jana i Zoﬁi Skalny, Stanisławy Kopeć
9:00 + Za dusze śp. Jana, Franciszka i Stefana Rojewskich
10:30 + Za dusze śp. Zenona Górki i zmarłych z rodziny
+ Za dusze śp. Józefy Bartuś w 7. rocznicę śmierci
12:00
i Antoniego męża
18:00 + Za duszę śp. Zdzisława Ćwika w 6. rocznicę śmierci

Adwentowe tradycje
Sianko dobrych uczynków
W pierwszą niedzielę Adwentu
rodzice przekazują dziecku pusty
ż łó bek. Dziecko wkłada do niego
dokładnie tyle słomek siana, ile
dobrych uczynkó w spełniło danego
dnia. Podobne znaczenie posiada
kalendarz adwentowy, choć dziś
niestety kojarzy się on ze sklepowym produktem z czekoladkami
w ś rodku. Oryginalny kalendarz adwentowy był napełniony nie
tyle słodkoś ciami, co np. cytatami biblijnymi, głębokimi myś lami
czy też zobowiązaniami, jakie dziecko podejmuje na każ dy dzień
Adwentu.
Różdżka Jessego
Kolejną tradycją adwentową, u nas
zupełnie nieznaną, popularną
natomiast w USA, jest posiadanie w domu tzw. Ró ż dż ki Jessego.
Dzięki niej dzieci mają szansę
poznać coś w rodzaju „drzewa
genealogicznego” Jezusa. Jak
to się odbywa? Wszystko
zaczyna się w sobotę przed
I niedzielą Adwentu. Wtedy
to do domu przynosi się
gałązkę jabłoni, gruszy,
forsycji (czyli generalnie
drzewka, któ re kwitną
wiosną) i wstawia do wazonu
z wodą. Przez cały okres Adwentu
w i e c z o r a m i p r z y b l i ż a
się dzieciom sylwetki przodkó w
Chrystusa, czytając odpowiednie fragmenty Pisma Swiętego.
Jeden dzień to jedna historia i jeden symbol danej Postaci
zawieszony na gałązce. Oczywiś cie te symbole wykonują dzieci
przy pomocy rodzicó w. Punktem kulminacyjnym jest
umieszczenie w Wigilię na samym szczycie tego drzewka symbolu
Jezusa. W sztuce dawnych wiekó w popularne było przedstawianie
drzewa wyrastającego z postaci Jessego (ojca Dawida)
z umieszczoną na wierzchołku postacią Matki Boskiej
z Dzieciątkiem. Najstarszym zachowanym dziełem
przedstawiającym drzewo Jessego jest witraż w Chartres,
pochodzący z XII wieku.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
III Niedziela Adwentu – 16.12.2018
Trzecią Niedzielę Adwentu nazywamy niedzielą Gaudete –
„Radujcie się!”, od słów z Listu św. Pawła do Filipian: „Radujcie się
zawsze w Panu, raz jeszcze powtarzam: radujcie się! Pan jest
blisko”. Od 17 grudnia, wkraczamy w okres bezpośredniego
przygotowania do Uroczystości Bożego Narodzenia.
Spowiedź św. przed Świętami Bożego Narodzenia będzie
w naszym kościele w czwartek (20.12) od godz. 8:00 do 10:00 i od
17:00 do 20:00, z przerwą od 18:00 do 18:30.
Dzisiaj rozpoczynamy też kwartalne dni modlitw o chrześcijańskie życie rodzin. Trosce o trudną codzienność naszych rodzin
niech towarzyszy modlitwa, także ta wspólnotowa Domowego
Kościoła.
Roraty - nasze adwentowe czuwanie z Matką Najświętszą od
poniedziałku do piątku o godz. 18:00, a w sobotę o godz. 7:00.
Zapraszamy dzieci z lampionami, młodzież i dorosłych.
Od dziś, 16 grudnia, odprawiamy nowennę do Dzieciątka Jezus,
która zakończy się 24 grudnia. W ten sposób wyprośmy sobie czyste
serce, głęboką wiarę i radość spotkania z Bogiem wcielonym.
Pełna treść ogłoszeń na stronie www.paraﬁamichalowice.pl.

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.

Do użytku
wewnętrznego

