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Słowa Ewangelii według świętego Marka (Mk 1,6b-11)
Jan Chrzciciel tak głosił: „Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby się schylić i rozwiązać mu rzemyk
u Jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą. On zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym”. W owym czasie przyszedł Jezus
z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest w Jordanie. W chwili, gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo
i Ducha jak gołębicę zstępującego na siebie. A z nieba odezwał się głos: „Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam
upodobanie”.
Co daje mi chrzest? Co daje mi chrześcijaństwo? Dzisiaj Ewangelia daje nam obietnicę Ducha Świętego. On nie uchroni mnie przed
wszystkim, co życie przyniesie, ale pozwoli popatrzeć na to mądrze. Mądrze odbierać rzeczywistość, mądrze reagować, mądrze wybierać.
Chcesz taką mądrość? To nie jest coś, co możesz od kogoś dostać. Musisz solidnie ją wypracowywać, dzień po dniu. Wszystko, co
wartościowe, musi kosztować.
Popatrz na to, czym się karmisz. Jaką treść niosą programy, które oglądasz, książki i gazety, które czytasz. Jakie wartości wyznają ludzie,
którymi się otaczasz. Od śmieciowego jedzenia nie będziesz zdrowy. Jak pisał brat Albert, pij ze źródła, nie z konewki.

W Betanii za rzeką Jordan
Jan chrzcił w Betanii po wschodniej stronie Jordanu. Jest to około
8 km od ujścia Jordanu do Morza Martwego. Wykopaliska archeologiczne prowadzone w tym rejonie pozwoliły odnaleźć ślady budowli
chrześcijańskich sięgające pierwszych dekad IV wieku. Między innymi
przy zachodnim brzegu Jordanu odkryto pozostałości kościoła Św. Jana
Chrzciciela (V wiek) zbudowanego na miejscu dwóch starszych kaplic.
Po wschodniej stronie Jordanu odkryto duży basen (V-VI wiek), który
prawdopodobnie był wykorzystywany przez pierwszych chrześcijan do
obrzędów chrztu udzielanego w tamtych czasach przez zanurzenie.
Odkryto również pozostałości innych obiektów z okresu początków
chrześcijaństwa.
Na zdjęciu taras na zachodnim brzegu Jordanu,
gdzie pielgrzymki dokonują odnowienia chrztu świętego
Fot.: Andrzej Wróbel

Królewskie dary
O królach, którzy oddali hołd Dzieciątku najobszerniej mówią apokryfy z początków
chrześcijaństwa. Z Ewangelistów tylko Mateusz o nich wspomina, lecz nazywa ich
mędrcami (magoi). Z biblijnego tekstu nie można jednak wyczytać, skąd przybyli, jakie
mieli imiona i ilu ich było. To, że tradycja mówi o trzech mędrcach (królach) wynika z liczby
darów, zaś imiona zostały im przypisane dopiero w średniowieczu. Warto zaznaczyć, że
dobrano je bardzo celnie:
Kacper (z perskiego gizbar) to zarządca pieniędzy, skarbnik. Być może to od niego Boża
Dziecina otrzymała złoto. Tradycja mówi, że pochodził z Afryki. Przyniesione złoto było
symbolem królewskiej władzy. Dawniej wierzono, że dotknięcie poświęconego złota chroni
przed chorobami.
Melchior (z hebrajskiego melech – król, or – światło); w kontekście biblijnych
wydarzeń można odczytać: Mój król jest moim światłem. Przypuszcza się, że Melchior
oﬁarował bardzo drogą aromatyczną żywicę – mirrę.
Baltazar – (Bel-szar- usur). Imię to było bardzo popularne wśród władców babilońskoperskich. Oﬁarowane przez niego kadzidło to symbol boskości. Baltazar zgodnie z tradycją
reprezentuje Azję. Kadzidłem do dziś okadza się domy i obejścia, co ma zabezpieczać przed
nieszczęściami.
Obecnie święci się również kredę, którą następnie na drzwiach zapisuje się K+M+B
(lub) C+M+B oraz rok. To nie tylko inicjały trzech mędrców, ale przede wszystkim skrót
łacińskiego życzenia Christus Mansionem Benedicat, co tłumaczymy jako Niech Chrystus
błogosławi temu domowi.

Wydruk na płótnie fresku „Pokłon Trzech Króli”,
którego autorem w latach 1304-1306 był
Giotto di Bondone. fresk ten znajduje się
we wnętrzu kaplicy dell’Arena w Padwie.

Źródło: M. Majewski „Tajemnica biblijnych imion”

CZY WIECIE ŻE...?
Dzień Trzech Króli uznany został za dzień święty w katolicyzmie,
prawosławiu i starożytnych Kościołach Wschodu.

Do 1960 roku święto Objawienia Pańskiego było w Polsce dniem
wolnym od pracy. Od 1 stycznia 2011 roku powrócono do tej
tradycji - znowu jest to dzień wolny od pracy.

Chór „Hosanna” z Witebska w naszej świątyni
W święto Świętej Rodziny (31.12.2017 r.) gościliśmy chór przy paraﬁi
św. Barbary w Witebsku na Białorusi. Chór ten powstał w 2000 roku i jest
prowadzony przez dominikanów z Polskiej Prowincji Zakonu Kaznodziejskiego.
Kierownikiem artystycznym i dyrygentką chóru jest Swietłana Szydłowska. Chór
śpiewa w językach: białoruskim, polskim, ukraińskim, niemieckim, łacińskim i jest
laureatem festiwali muzyki chrześcijańskiej Mahutny Boże 2002 w Mohylewie,
festiwali w Olsztynie i Wronkach oraz Ekumenicznego Festiwalu Chrześcijańskich
Chórów w Moskwie w 2006 roku.
Dziękując chórowi za oprawę muzyczną na Mszach św. i piękne koncerty
życzymy dalszych sukcesów.
Fot. Andrzej Wróbel

Cicha noc - jak doszło do jej powstania
Ta najpopularniejsza kolęda świata swoje powstanie zawdzięcza
przedziwnemu splotowi okoliczności.
Wysoko w Alpach austriackich, w wiosce Oberndorf, w wigilijny wieczór
1818 r. ksiądz wikary Joseph Mohr został wezwany do żony biednego węglarza,
która urodziła dziecko. Kobieta źle się poczuła, więc poprosiła o chrzest
noworodka. Gdy wikary dotarł na miejsce ujrzał scenę jakby wyjętą z ewangelii:
na byle jak zbitym posłaniu leżała uśmiechnięta matka, tuląca do siebie śpiące
maleństwo. Obraz tak utkwił mu w pamięci, że zaraz po Pasterce spisał swoje
wrażenia. Następnego dnia organista Franz Xaver Gruber urzeczony tekstem
ułożył melodię i odśpiewał w kościele. Prawdopodobnie kolęda nie opuściłaby
wioski, gdyby nie zepsute organy, które trzeba było poddać naprawie. Podczas ich
konserwacji, znany organmistrz Karol Mauracher poprosił organistę o ich
wypróbowanie. Ten zagrał „Cichą noc...”. Zachwycony Mauracher zabrał tekst
i nuty do Tyrolu, gdzie uczył utalentowane muzycznie dzieci państwa Strasserów.
Wykonały one tę kolędę przed parą królewską. Od tamtej pory kolęda
ruszyła w świat.
Oryginalna wersja, według autografu Josepha Mohra, liczy 6 zwrotek. Kolędę
przetłumaczono na ponad 300 różnych języków i dialektów. Wersja polska
pojawiła się około 1930 r. Autorem tekstu polskiego jest Piotr Maszyński.

Widok podpisanego przez Josepha Mohra
zapisu kolędy „Cicha noc” w tonacji D-dur,
na dwa głosy z akompaniamentem gitary i 6 zwrotkami
(Salzburg Museum, www.stillenacht.at)

Na podstawie: J. Uryga „Kolęda, która zdobyła świat”

INTENCJE MSZALNE
Poniedziałek - 08.01.2018
7:00
18:00 + Marię Kmita (od Iwony i Adama Kmitów)
Wtorek – 09.01.2018
7:00
18:00 + Elwirę Lubelską (od rodziny Kopeć)
Środa – 10.01.2018
7:00 + Stanisławę Cieślik (od wnuka Pawła i wnuczki Anety)
20:00 + Stanisławę Bednarczyk (od rodziny Cerek)
Czwartek – 11.01.2018
7:00 + Stanisława Pateckiego (od żony z córkami)
18:00 + Lesława Dyląg (od syna Jacka z rodziną)
Piątek – 12.01.2018
+ Andrzeja Wróbel (od Heleny i Stanisława Miętus
7:00
z rodziną)
18:00 + Ryszarda i Mariannę Boczkowskich
Sobota – 13.01.2018
7:00 + Marię Kmita (od rodziny Siutów i Gajosów)
18:00 + Ryszarda Krawczyk (od rodziny Tewińskich)
Niedziela - 14.01.2018
7:00 + Anielę, Franciszka Żuradzkich, Stanisławę Jakubek
9:00 + Jana, Franciszka i Stefana Rojewskich
+ zmarłych kilkudziesięciu darczyńców, w tym zmarłych
11:00 z rodziny Tadeusza Dąbrowskiego, głównych darczyńców
w 81. rocznicę utworzenia działki parafialnej
17:00 + Damiana Strzałkę (od żony z synami)

Zamiast się skarżyć, że Bóg jest ukryty,
złóżcie Mu dzięki, że tyle z siebie odsłonił
Blaise Pascal

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
na święto Chrztu Pańskiego – 07.01.2018
W naszej paraﬁi trwa wizyta duszpasterska zwana kolędą. Niech
będzie ona okazją do wspólnej modlitwy, wzajemnego poznania
się, zbliżenia i rozmowy o problemach nie tylko konkretnej rodziny,
ale także o sprawach naszej paraﬁalnej wspólnoty. Kapłan
przynosi do naszego domu Boże błogosławieństwo. Skorzystajmy
z tego wyjątkowego daru.
Porządek kolędy:
poniedziałek (08.01) - od godz. 15:00 - ulica Źródlana;
wtorek (09.01) - od godz. 14:00 - ulice: Parkowa, Podedworze
i Sąsiedzka;
środa (10.01) - od godz. 12:00 - ulice: Fiołkowa i Jutrzenki oraz od
godz. 16:00 - ulice: Koźlica i Nad Dłubnią;
czwartek (11.01) - od godz. 13:30 - ul. Mały Kraków i od godz. 15:30
ulica Dąbrowskich;
piątek (12.01) - od godz. 14:00 - ulica Brzozowa do p. Tochowicz;
sobota (13.01) - od godz. 8:00 - Firlejów, Zerwana od strony
Wilczkowic i od godz. 9:00 - ulica Graniczna od p. Baran do p.
Krzywda;
poniedziałek (15.01) - od godz. 15:00 - ulica Jana Pawła II od ulicy
Granicznej lewa strona do cmentarza i od godz. 15:00 - ulice:
Klonowa, Jesionowa, Pogodna i Komora.

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.

