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Słowa Ewangelii według świętego Łukasza (Łk 3,15-16.21-22)
Gdy lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w swych sercach co do Jana, czy nie jest Mesjaszem, on tak
przemówił do wszystkich: „Ja was chrzczę wodą; lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać
rzemyka u sandałów. On będzie was chrzcił Duchem Świętym i ogniem”. Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus
także przyjął chrzest. A gdy się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił na Niego w postaci cielesnej niby gołębica,
a z nieba odezwał się głos: „Ty jesteś mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie”.
Jan Chrzciciel – patrząc po ludzku – osiągnął sukces. Słuchają go tłumy. Ale cała sztuka tkwi dla niego w tym, by nie zasłonić Chrystusa.
By tym, co się osiągnęło w świecie, utorować Bogu drogę do ludzi. Bo można skupić się na sobie, na własnej wspaniałości. Ale można też
treścią własnego sukcesu uczynić Boga – dawcę naszych talentów. I Jemu swą pracą służyć. Jan nieustannie przypomina tym, którzy go
słuchają, że jest Ktoś większy. „Żebym nie zasłaniał sobą Ciebie” – modli się w wierszu ks. Twardowski. Taka jest droga ludzi świętych – na
drodze własnego powołania wskazywać ludziom na Chrystusa.

Dlaczego Jezus przyjął chrzest?
Chrzest Jezusa nie był chrztem sakramentalnym, który gładzi grzech
pierworodny i grzechy uczynkowe. Jezus nie potrzebował takiego
chrztu, ponieważ poczęty z Ducha Świętego był od momentu poczęcia
Święty i Niewinny.
Chrzest udzielany przez Jana Chrzciciela należał do obmyć
rytualnych rozpowszechnionych wśród Żydów i był dostępny dla
wszystkich, którzy gromadzili się wokół św. Jana; łączył się
z wezwaniem do pokuty i nawrócenia. Dlaczego Jezus przyjął chrzest od
św. Jana? Przyjmując chrzest od św. Jana, Jezus solidaryzuje się
z grzesznikami, których przyszedł zbawić. W czasie działalności
mesjańskiej zostanie nazwany przyjacielem grzeszników i celników.
Ten gest Jezusa jest nadzieją i otuchą dla nas wszystkich, uwikłanych
w słabości, nałogi i uzależnienia. Chrzest Jezusa w Jordanie był
zapowiedzią naszego chrztu. Zstąpienie na Jezusa Ducha Świętego
w postaci gołębicy zapowiadało dar Ducha Świętego, którego
otrzymujemy w momencie chrztu. Chrzest Jezusa nad Jordanem był
początkiem Jego misji mesjańskiej, nasz chrzest jest początkiem
nowego stworzenia, życia w Chrystusie i początkiem dawania
świadectwa Jezusowi.
Na podstawie: www.niedziela.pl

Kobiety w Biblii...
Elżbieta - żona Zachariasza
i matka Jana Chrzciciela
Elżbieta pochodziła z rodu Aarona i była żoną kapłana
Zachariasza. Oboje byli bardzo pobożni. Niestety Elżbieta nie mogła
mieć dzieci. Kiedy była już w podeszłym wieku, Bóg sprawił, że
poczęła zapowiedzianego Zachariaszowi syna. Maryja poszła do
niej z pomocą, chociaż sama także nosiła pod sercem Syna Bożego.
Były krewnymi, choć nie znamy stopnia pokrewieństwa obu kobiet.
Maryja „weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy
Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko
w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę”. Wypowiedziała wtedy
słowa, które powtarzamy codziennie, a które są fragmentem
proroctwa Elżbiety: „Błogosławiona jesteś miedzy niewiastami
i błogosławiony jest owoc Twojego łona…”. Elżbieta urodziła syna Jana Chrzciciela. Musiała się ukrywać, żeby chronić dziecko przed
Herodem, który wydał rozkaz zabicia wszystkich chłopców do
drugiego roku życia. Elżbieta umarła, kiedy Jan Chrzciciel skończył
siedem lat.

Msza św. i koncert
Chór Szkoły Podstawowej w Michałowicach „Bez batuty” w Święto Objawienia Pańskiego (Trzech
Króli)
poprowadził śpiew podczas Mszy św., po której zaprezentował koncert 6 kolęd
chóru „Bez batuty”
i
pastorałek.
Więcej zdjęć z tego wydarzenia znajduje się w Galerii na stronie internetowej naszej paraﬁi.
06.01.2019 r.

Mój patron - mój opiekun

Modlitwa do swego patrona

Chrzest dziecka wiąże się z nadaniem imienia. Rodzice powinni wiedzieć, że
wybór imienia łączy się z wyborem patrona dziecka, który od momentu chrztu
towarzyszył będzie mu w całym życiu. Otrzymując chrześcijańskie imię, dziecko
zyskuje jednocześnie niebieskiego patrona jako pomoc i wzór do naśladowania.
Nowe imię chrześcijanin otrzymuje jeszcze raz: w momencie osiągnięcia
dojrzałości religijnej wraz z sakramentem bierzmowania. Patron bierzmowania to
drugi opiekun człowieka na drodze życia.
Kim jest patron? Najpiękniej wyjaśnił to Jan Paweł II: „Patron to opiekun
przed Bogiem, ale i patron-opiekun przed złem, przed spiskiem zła i przed
słabością ... Święci nie umierają. Ich życie pozostaje wzorem dla chrześcijan”.

Wszechmogący wieczny Boże, który na Chrzcie
świętym dałeś mi za orędownika w niebie i na wzór
do naśladowania na ziemi św. […], Patrona mego,
spraw, błagam Cię pokornie, abym za jego
przykładem i modlitwą, pełniąc zawsze we
wszystkim wolę Twoją, stał się dla rodziny
pociechą, dla Kościoła świętego chlubą, dla
Ojczyzny mojej pożytecznym obywatelem, po
śmierci zaś otrzymał wieczną nagrodę w niebie.
Amen.

W drodze na ołtarze - Sługa Boży
o. Wenanty Katarzyniec
O. Wenanty Katarzyniec – urodził się 7.10.1889 r. we
wsi Obydów (Archidiecezja Lwowska) w ubogiej,
chłopskiej rodzinie. Rodzice widzieli w Nim nauczyciela,
jednak po otrzymaniu świadectwa dojrzałości wstąpił do
Zakonu Franciszkanów, przyjął imię Wenanty
i postanowił: „Będę się strzegł najmniejszego grzechu
choćby mi umrzeć przyszło”. Studia
ﬁlozoﬁczno-teologiczne odbył w Krakowie. Już w pierwszym roku pracy
okazał się doskonałym kaznodzieją i spowiednikiem, o którym mówili, że
zawsze po spowiedzi przed nim odbytej ,,owładał duszę błogi spokój”. We
Lwowie 4 lata wychowywał najmłodszych zakonników, wykładając
ﬁlozoﬁę, łacinę i grekę. Głosił konferencje, rekolekcje oraz wspierał
chorych w szpitalach głęboką modlitwą. Z powodu gruźlicy
i przepracowania wyjechał do Kalwarii Pacławskiej i tu nadal „czyny
zwyczajne wykonywał nadzwyczajnie”. Zmarł 31.03.1921 w opinii
świętości. Proces beatyﬁkacyjny jest w toku. Wstawiennictwo Jego jest
skuteczne w sytuacjach: doprowadzenia do spowiedzi świętej tych, którzy
od lat nie byli, trudności ﬁnansowych, problemów prawnych
i biznesowych, braku pracy, poszukiwania dobrego małżonka, czy
dolegliwości zdrowotnych.

INTENCJE MSZALNE
Poniedziałek – 14.01.2019
Dziękczynna w 18. rocznicę urodzin Julii Majkowskiej
18:00 z prośbą o dary Ducha Świętego i błogosławieństwo Boże
w dorosłym życiu
Wtorek – 15.01.2019
+ Za śp. Helenę i Wacława Ciaranek, Zenona Zębalę
18:00
i rodzinę Cichych
Środa – 16.01.2019
O zdrowie i potrzebne łaski dla Haliny
W intencji Panu Bogu wiadomej
+ Za śp. Andrzeja Kuklę
20:00
+ Za śp. Mariannę Kryus
+ Za śp. Marię Miska
+ Za śp. Kazimierę Chamielec
Czwartek – 17.01.2019 – św. Antoniego, opata
7:00 + Za śp. Jerzego Tarko
Piątek – 18.01.2019
18:00 + Za śp. Wacława Ciaranek
Sobota – 19.01.2019 – św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa
18:00 + Za śp. Krystynę Depta w 1. rocznicę śmierci
Niedziela – 20.01.2019 – św. Sebastiana
7:00 + Za śp. Janinę i Bronisława Pateckich
Dziękczynna w 30. rocznicę ślubu Anny i Jarosława
9:00 z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla
rodziny Kozłowskich
10:30 Za śp. Anielę Stefańską w 1. rocznicę śmierci
O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla seniorów
z Michałowic I (od Sołtysa)
12:00
Za śp. Wandę i Bronisława Szewczyk, Otylię i Mariana
Massalskich
18:00 + Za śp. Józefa Dyląg

Rzeka Jordan
Jordan to rzeka najczęściej wspominana w Piśmie Świętym,
choć dla chrześcijan najważniejszym wydarzeniem z nią
związanym jest przyjęcie przez Jezusa w jej wodach chrztu z rąk
Jana Chrzciciela. To największa rzeka Palestyny i można
powiedzieć – najważniejsza, dająca życie, stanowi bowiem główne
źródło wody pitnej na tym obszarze. Nazwa rzeki do dzisiaj nie
została w sposób ostateczny wyjaśniona. Najczęściej przyjmuje
się, że pochodzi od hebrajskiego czasownika oznaczającego
„schodzenie”. To nawiązanie do zstępującego charakteru rzeki,
która wypływa na zboczach góry Hermon i „zstępuje” z północy na
południe kraju, kończąc bieg w depresji Morza Martwego. Przez
większą część swojego biegu
Jordan płynie poniżej poziomu
morza, jest zatem najniżej
położoną ze znanych rzek na
ziemi. Jordan bierze początek
z trzech źródeł w Libanie.
Później jej bieg toczy się przez
Syrię, Izrael i Jordanię.
Źródło: www.niedziela.pl

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Niedziela Chrztu Pańskiego – 13.01.2019
Wspominane w dzisiejszej liturgii wydarzenie znad Jordanu, gdzie
Pan Jezus przyjął chrzest, a także gdzie Bóg potwierdził, że jest On
Jego Synem, kończy okres Narodzenia Pańskiego. Od jutra
rozpoczyna się tak zwany okres zwykły per annum – w ciągu roku.
Jednak w polskiej tradycji przedłużamy śpiewanie kolęd do 2 lutego,
czyli do święta Oﬁarowania Pańskiego, zwanego u nas świętem Matki
Bożej Gromnicznej, które bezpośrednio wiąże się z Bożym
Narodzeniem.
W naszej paraﬁi trwa wizyta duszpasterska zwana kolędą:
– poniedziałek (14.01) od godz. 14:00 – ul. Krótka, Urocza,
Malownicza, lewa strona Komory;
– wtorek (15.01) od godz. 14:00 – Wilczkowice od p. Góry do p. Józefa
Jaskółki;
– środa (16.01) od godz. 14:00 – ul. Graniczna, Brzozowa do
p. Tochowicz;
– czwartek (17.01) od godz. 14:00 – Wilczkowice od p. Pawła
Bednarczyka do ul. Smolnej;
– piątek (18.01) od godz. 14:00 – Zerwana od p. Piegza do ul. Na
Leśnym Stoku i od p. Marcina Sochy do p. Chamielców;
– sobota (19.01) od godz. 8:00 – Firlejów, Zerwana strona
Wilczkowic;
– poniedziałek (21.01) od godz. 14:00 – Domy Młodziejowice.
Pełna treść ogłoszeń na stronie www.paraﬁamichalowice.pl.
Z naszej wspólnoty paraﬁalnej odszedł

śp. Tadeusz Płatek
Wieczne odpoczywanie racz Mu dać Panie...

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

