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Słowa Ewangelii według świętego Mateusza (Mt 11,2-11) 

Gdy Jan usłyszał w więzieniu o czynach Chrystusa, posłał swoich uczniów z zapytaniem: «Czy Ty jesteś Tym, który ma 

przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?» Jezus im odpowiedział: «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». Gdy oni odchodzili, 

Jezus zaczął mówić do tłumów o Janie: «Co wyszliście obejrzeć na pustyni? Trzcinę kołyszącą się na wietrze? ale co 

wyszliście zobaczyć? Człowieka w miękkie szaty ubranego? Oto w domach królewskich są ci, którzy miękkie szaty noszą. 

Po co więc wyszliście? Zobaczyć proroka? Tak, powiadam wam, nawet więcej niż proroka. On jest tym, o którym napisano: 

„Oto Ja posyłam mego wysłańca przed Tobą, aby przygotował Ci drogę”. Zaprawdę, powiadam wam: Między narodzonymi 

z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela. Lecz najmniejszy w królestwie niebieskim większy jest niż on».

Chrystus zapowiada ludziom słuchającym Jana Chrzciciela coś wielkiego, przekraczającego wszelkie wyobrażenia. Tak, Jan Chrzciciel 

jest kimś niesamowicie ważnym. Lecz najmniejszy w królestwie niebieskim większy jest niż on. Jezus pokazuje, że to, co znamy, to jeszcze 

nic wobec niepojętej logiki Nieba. Wielkość wedle Bożego spojrzenia wymyka się naszym wyobrażeniom. I trzeba czasem w podziwie 

zasłuchać się w słowa: zobaczysz jeszcze więcej, niż to…

22 maja
wspomnienie 

św. Rity

Gaudete Radość

Archanioł Gabriel - zwiastun Dobrej Nowiny

Gabriel (hebr. „Mąż Boży” lub „Bóg jest mocą moją”) obok Michała 
i Rafała to jeden z trzech najwyższych rangą aniołów, którego imię 
pojawia się w Starym i Nowym Testamencie. Jest czczony przez

Żydów, chrześcijan i muzułmanów jako anioł: 
zwiastowania, zmartwychwstania, miło-
sierdzia, sprawiedliwości i śmierci. W Starym 
Testamencie pojawia się dwukrotnie w księdze 
proroka Daniela, tłumacząc mu sens wizji 
o baranku i koźle (Dn 8.13-26). W tradycji 
chrześcijańskiej przynosi Dobrą Nowinę 
Zachariaszowi i Najświętszej Marii Pannie. 
W snach powiadamia św. Józefa, najpierw 
o macierzyństwie Maryi, potem ostrzega przed 
Herodem i nakazuje powrót do Nazaretu. To On 
był aniołem pocieszenia w Ogrójcu, ogłosił  
zmartwychwstanie, oznajmił o wniebo-
wstąpieniu (Dz 1.10-11). To Gabriel zadmie 
w róg, ogłaszając drugie przyjście Chrystusa. 
Jest wielkim komunikatorem z Bogiem.

CZY WIECIE, ŻE ...?

Trzecią niedzielę Adwentu nazywamy niedzielą Gaudete – 
„Radujcie się!”, od słów z Listu św. Pawła do Filipian 
(Flp 4,4-5): „Radujcie się zawsze w Panu, raz jeszcze 
powtarzam: radujcie się! Pan jest blisko”. Dlatego też 
w dzisiejszej liturgii zamiast fioletowych pojawiły się różowe 
szaty. Ta zmiana koloru przyjęła się od zwyczaju 
błogosławienia przez papieży w Rzymie i rozdawania róż 
właśnie w tę radosną niedzielę. 

Od 17 grudnia wkraczamy w okres bezpośredniego 
przygotowania do Uroczystości Bożego Narodzenia. 
Zastanówmy się, jak przeżywamy ten święty czas? Może to 
właściwy moment na korektę naszego postępowania, na 
pojednanie z Panem Bogiem i ludźmi przez szczerą spowiedź.

 

Dni modlitw o chrześcijańskie życie rodzin ... 

Po trzeciej Niedzieli Adwentu odbywają się modlitwy 
o chrześcijańskie życie rodzin. Nie lekceważmy współczesnych 
zagrożeń i zorganizowanych ataków wrogów rodziny, która jest 
przecież pierwszym, podstawowym i naturalnym środowiskiem 
chrześcijańskiego wychowania i przekazywania wiary. Trosce 
o trudną codzienność naszych rodzin niech towarzyszy wspólna mod-
litwa w naszych domach. Niech nasze Rodziny Bogiem będą silne.

Modlitwa św. Jana Pawła II za rodziny
Boże, od którego pochodzi
wszelkie ojcostwo w niebie i na ziemi,
Ojcze, który jesteś Miłością i Życiem,
spraw, aby każda ludzka rodzina na ziemi
przez Twego Syna, Jezusa Chrystusa,
«narodzonego z Niewiasty»,
i przez Ducha Świętego
stawała się prawdziwym przybytkiem życia i miłości
dla coraz to nowych pokoleń.
Spraw, aby Twoja łaska
kierowała myśli i uczynki małżonków
ku dobru ich własnych rodzin i wszystkich rodzin na świecie
Spraw, aby młode pokolenie
znajdowało w rodzinach mocne oparcie
dla swego człowieczeństwa
i jego rozwoju w prawdzie i miłości.
Spraw, aby miłość
umacniana łaską Sakramentu Małżeństwa
okazywała się mocniejsza
od wszelkich słabości i kryzysów,
przez jakie nieraz przechodzą nasze rodziny.
Spraw wreszcie – błagamy Cię o to
za pośrednictwem Świętej Rodziny z Nazaretu –
ażeby Kościół wśród wszystkich narodów ziemi
mógł owocnie spełniać swe posłannictwo
w rodzinach i poprzez rodziny.
Przez Chrystusa Pana naszego,
który jest Drogą, Prawdą i Życiem
na wieki wieków. Amen.

„Najbliżej” - ks. Jan Twardowski

Bóg kocha Ciebie poprzez list serdeczny co doszedł
Poprzez życzenia na święta

Poprzez rzeczy tak ważne że się o nich nie pamięta
Przez kogoś kto był przy tobie w grypie

Przez tego co po spowiedzi już nie szczypie
Poprzez deszcz co ci w uchu zadzwonił

Poprzez kogoś kto ci się krzywdzić zabronił
Poprzez psa co nogi ci lizał

Przez serce krzyczące z krzyża



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

Dziś rozpoczynamy kwartalne dni modlitw o chrześcijańskie życie 
rodzin. Trosce o trudną codzienność naszych rodzin niech 
towarzyszy modlitwa, także ta wspólnotowa domowego Kościoła.

Od poniedziałku (16.12) nowenna do Dzieciątka Jezus, która 
zakończy się 24 grudnia. W ten sposób wyprośmy sobie czyste serce, 
głęboką wiarę i radość spotkania z Bogiem Wcielonym.

Poświęcone opłatki na stół wigilijny do naszych domów roznoszą 
przedstawiciele Rady Parafialnej. Opłatki można także nabyć 
w zakrystii.

Wolontariusze ze Szkolnego Koła Caritas 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.

Parafialna spowiedź św. przed Świętami Bożego Narodzenia będzie 
w poniedziałek (23.12).

Pełna treść ogłoszeń na stronie .www.parafiamichalowice.pl

Matka przed majestatem Salomona

Księga Salomona pokazuje ją jako nierządnicę, która niedawno 
urodziła syna. Chociaż później prawo wprowadzi zakaz nierządu 
rytualnego, w tamtych czasach był jeszcze praktykowany. W tym 
samym czasie urodziła też jej współlokatorka, ale tak nieszczęśliwie 
przygniotła swoje dziecko, że zmarło. Oskarżyła więc kobietę o to, że ta 
podmieniła jej dziecko na martwe. Niewinnie oskarżona była w bardzo 
trudnej sytuacji. Nie miała świadków, nie była w stanie udowodnić 
prawdy. 

Szczególnie trudne do rozstrzygnięcia spory trafiały do króla. Ten 
nakazał rozciąć dziecko na pół i podzielić pomiędzy kobiety. Matka 
zdecydowała wtedy, żeby poprosić o pozostawienie go przy życiu. 
Bardziej niż na udowodnieniu, że to ona ma rację, zależało jej na 
uratowaniu syna. Nawet jeśli miałby być wychowywany przez tę, która 
ją oskarżyła. Taka postawa zaowocowała korzystnym wyrokiem - 
dziecko zostało oddane właściwej matce.

INTENCJE MSZALNE 
 

Poniedziałek – 16.12.2019  
 18:00 + Za śp. Stefana Jaskiernię w 12. rocznicę śmierci 
Wtorek – 17.12.2019  

 18:00 
+ Za śp. Stanisława Kowackiego w 24. rocznicę śmierci, 
 Damiana Strzałkę, zmarłych z rodziny Kowackich  
 i Piekara 

Środa – 18.12.2019  
 18:00 + Za śp. Jana Bajorskiego 

 20:00 

O potrzebne łaski dla dziecka nienarodzonego i szczęśliwe 
rozwiązanie dla Justyny 
O zdrowie i potrzebne łaski dla Haliny 
O zdrowie, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej 
+ Za śp. Andrzeja Kuklę 
+ Za śp. Bronisławę Wójcik, Jana i Stanisława Wójcik, 
 Janinę Nowak w 3. rocznicę śmierci 
+ Za śp. Czesława Skalnego w 3. rocznicę śmierci, Zofię  
 i Jana Skalny, Stanisławę Kopeć 
+ Za śp. Helenę Dyląg (greg. 1) 
+ Za śp. Helenę i Jerzego Siuszko, Helenę Pilch i zmarłych 
 z rodziny 
+ Za śp. Krystynę Świder 
+ Za śp. Mariana Nogcia 
+ Za śp. Stanisławę Bednarczyk w 2. rocznicę śmierci 
+ Za śp. Tadeusza Warchoła 
+ Za śp. Zygmunta Tużnika i Janinę Tużnik 

Czwartek – 19.12.2019  
 18:00 + Za śp. Helenę Dyląg (greg. 2) 
Piątek – 20.12.2019  
 7:00 + Za śp. Helenę Dyląg (greg. 3) 
 18:00 + Za śp. Wiesława Dyląga w 15. rocznicę śmierci 
Sobota – 21.12.2019  
 7:00 + Za śp. Helenę Dyląg (greg. 4) 
 18:00 + Za śp. Zofię Kawalec 
4. Niedziela Adwentu – 22.12.2019 

 7:00 
+ Za śp. Pawła Gołębiowskiego w 24. rocznicę śmierci  
 i żony Ireny 

 9:00 + Za śp. Antoniego Migasa w 6. rocznicę śmierci 

 10:30 

+ Za śp. Anielę Fus w 37. rocznicę śmierci, Michała Fus, 
 Stefana Chwalik, Franciszka Kilmer, Antoninę  
 i Franciszka Chwalik 
+ Za śp. Helenę Dyląg (greg. 5) 

 12:00 + Za śp. Zenona Górkę i zmarłych z rodziny 

 18:00 
+ Za śp. Piotra i Mariannę Ciaranek, Władysława, Annę  
 i Stanisława Pateckich 

 

Pieśni adwentowe...

„Spuśćcie nam na ziemskie niwy”

Ta znana pieśń adwentowa pochodzi ze śpiewnika „Pieśni 
Adwentowe” księdza Michała Marcina Mioduszewskiego: 
misjonarza, zbieracza pieśni religijnych, profesora teologii i prawa 
kanonicznego w Krakowie, żyjącego na przełomie XVIII i XIX w. 
Harmonizacji utworu dokonał polski kompozytor, śpiewak 
i dyrygent Stanisław Bursa. Był on  ponadto pedagogiem, krytykiem 
i działaczem muzycznym. Śpiewnik wydano w 1938 roku 
w Krakowie.

Pieśń jest wołaniem do Boga, by Ten zesłał na nieszczęśliwą 
z powodu grzechów ziemię 
Zbawiciela .  Kolejne s trofy 
wychwalają Bożą miłość i mówią 
o spełnieniu się proroctw i Bożych 
obietnic. Przedstawiają scenę 
Zwiastowania, radość rodzaju 
ludzkiego z pojawienia się na 
ziemskim padole Chrystusa 
Zbawiciela i zapewnienie, że 
ludzie jako dzieci Boże chcą 
pełnić wolę swego Ojca.

Sól - skarb z Morza Martwego

Starożytni Hebrajczycy korzystali z niewyczerpanych zasobów soli. 
Kopali bowiem nad brzegiem Morza Martwego doły, zwane potocznie 
„garnkami soli”, do których wlewali wodę morską. Zgromadzona 
w nich woda parowała na słońcu, pozostawiając na brzegach obfite 
zapasy soli mineralnych. Sól była najważniejszym towarem starożytnej 
gospodarki. Hebrajczycy używali jej do najróżniejszych celów: do 
dodawania smaku potrawom, konserwowania ryb, przyprawiania 
mięsa, marynowania oliwek i warzyw. Przed owinięciem w pieluszki 
smarowali nią niemowlęta, co miało im zapewnić dobre zdrowie. 
Wierzono również, że sól jest antidotum przeciwko próchnicy zębów. 
Ponadto stanowiła ona składnik świętego oleju do namaszczeń oraz ofiar 
rytualnych jako symbol wiecznego Przymierza Boga z Izraelem.

Współcześnie klimat 
Morza Martwego ma 
również właściwości
l e c z n i c z e ,  k t ó r e 
d o s t r z e g a l i  j u ż 
starożytni.  Depresja 
i zasolenie sprawiają, że 
woda i powietrze mają 
dobroczynne działanie 
d l a  s k ó r y  i  u k ł a d u 
oddechowego. 

Krainy biblijne


