Nr 3/2018 (5)
III Niedziela zwykła
21 stycznia 2018

Słowa Ewangelii według świętego Marka (Mk 1,14-20)
Gdy Jan został uwięziony, przyszedł Jezus do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: „Czas się wypełnił i bliskie jest
królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”.
Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli
bowiem rybakami. Jezus rzekł do nich: „Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi”. I natychmiast
zostawili sieci i poszli za Nim.
Na każdym kroku staję przed wyborem. Mam pokusę, żeby wybierać to, co przyjemne, ale wtedy słyszę słowa „pójdź za Mną”. To trudne, ale
zrobię to, co właściwe. Wówczas widzę, jak rosnę, stać mnie na robienie rzeczy, dotąd nieosiągalnych. Zazwyczaj droga ta nie jest łatwa. Są
rzeczy, z którymi sobie nie radzę, mimo że bardzo chcę i wkładam w to dużo wysiłku. Coś jest ode mnie silniejsze, przegrywam i wracam do
starych schematów. Uczciwie widzę, że nie jestem panem siebie.
Czy podniosę się i zacznę pracę od nowa? A może świadomie pogodzę się z tym, że teraz „nie pójdę za Nim”? Może się usprawiedliwiam, bo
przecież poza tym robię tyle dobrego. Ktoś powiedział, że nie ważne czy kanarek jest przypięty grubym łańcuchem czy cienką nitką - i tak nie
może odlecieć. Bez udawania przed sobą zobacz, co jest twoją nitką.

Grupy para ialne
Oaza Dzieci Bożych
„Na oazie podoba mi się to, że jest się bliżej Boga i są różne zabawy”. „W oazie podoba mi się, że jest wiele zabaw” –
mówią młodzi oazowicze. Oaza Dzieci Bożych to część ogólnopolskiego Ruchu Światło-Życie, od ponad 40 lat
zrzeszającego dzieci, młodzież i rodziny. W naszej paraﬁi
wspólnota Dzieci Bożych działa od października 2016 roku.
Spotkania odbywają się w każdą niedzielę po Mszy Świętej
o godzinie 11:00. Poprzez zabawę, rozmowy i modlitwę
poznajemy wydarzenia z Ewangelii, wgłębiamy się w życie
Kościoła, integrujemy się. Ulubioną zabawą naszej wspólnoty
jest „sałatka owocowa” – trudno się nie zarazić miłością do tej
gry! Oaza to wspólnota, która pomaga przeżywać wiarę
z zaangażowaniem i radością. Ruch Światło-Życie proponuje
również dzieciom organizowane przez Archidiecezję
Krakowską rekolekcje wakacyjne. Do Oazy Dzieci Bożych
serdecznie zapraszamy szczególnie dzieci z klas 3-6 szkoły
podstawowej. Przyjdźcie i zobaczcie sami, jak u nas jest –
w naszej grupie znajdzie się miejsce dla każdego!
21 stycznia - wspomnienie
św. Agnieszki - dziewicy i męczennicy

Z kroniki paraﬁalnej...
Początki paraﬁi w Michałowicach (2)

Imię Agnieszka z języka łacińskiego Agnes oznacza
baranek. Według tradycji Agnieszka złożyła Chrystusowi
śluby czystości. Odrzuceni zalotnicy oskarżyli
dziewczynę, że jest chrześcijanką, za co została odesłana
do domu publicznego. Jednak postawa dziewczyny
wzbudzała taki szacunek, że nikt do niej nie zbliżył się.
Nie strawił jej też ogień, w który została wrzucona. Około
roku 305 bohaterskiej dwunastoletniej dziewczynie ścięto
głowę na Stadionie Domicjana w Rzymie.
Święta Agnieszka jest patronką dzieci, młodych
panien i ogrodników. Najczęściej przedstawia się ją
z barankiem, dwiema koronami: dziewictwa
i męczeństwa lub z krzyżem męczeńskim.
Dziś na miejscu męczeństwa św. Agnieszki jest plac
Piazza Navona – jedno z najpiękniejszych i najczęściej
odwiedzanych miejsc w Rzymie. Tuż obok stoi bazylika
pod jej wezwaniem, w której co roku 21 stycznia poświęca
się dwa białe baranki.

19.V.1946 - Ustanowienie Komitetu Budowy
Kościoła na pierwszym walnym zebraniu
gromadzkim, prowadzonym przez sołtysa
p. Leona Nogcia. Wybranie delegacji do Jego
Eminencji Księcia Kardynała Adama Stefana
Sapiehy z prośbą o wyznaczenie księdza
administratora dla nowo powstającej paraﬁi.
1947 r. - Budowa stodoły i zakup materiałów do
budowy plebanii.
28.VII.1948 - Poświęcenie fundamentów plebanii.
28.X.1948 - Poświęcenie nowego cmentarza.
1.VI.1949 - Kuria Metropolitalna w Krakowie
wydaje dekret, na mocy którego zostaje
erygowana nowa paraﬁa w Michałowicach pod
wezwaniem Najświętszej Maryi Panny
Królowej Korony Polskiej, obejmująca wsie:
Michałowice, Zerwaną i część Wilczkowic.

Ocalić od zapomnienia...

Dzień Babci i Dziadka
Pomysł utworzenia w Polsce Dnia Babci pojawił
się w tygodniku „Kobieta i Życie” w 1964 roku.
Jednak spopularyzowany został rok później
w Poznaniu, za sprawą gwiazdy scen teatralnych
Mieczysławy Ćwiklińskiej. Aktorka, która urodziła się
1 stycznia 1879 roku, grała akurat 21.01.1965 rolę
babci w przedstawieniu „Drzewa umierają stojąc”.
Ry s z a r d D a n e c k i - d z i e n n i k a r z „ E x p r e s s u
Poznańskiego”, wręczając 85-letniej aktorce kwiaty
i tort, powiedział, że to z okazji obchodzonego
21 stycznia w Poznaniu Dnia Babci. Później pomysł
tego święta podchwycił stołeczny „Express
Wieczorny”. Z kolei Dzień Dziadka początkowo miał
być obchodzony 30 maja, w dniu urodzin sławnego
piosenkarza Mieczysław Fogga (wynik ogłoszonego
w latach 70. konkursu Telewizji Polskiej), jednak
ostatecznie przyjęto, że będzie miał miejsce
bezpośrednio po Dniu Babci.
Najbardziej znani dziadkowie w tradycji
chrześcijańskiej, to Joachim i Anna, rodzicie Maryi
Panny. Żadna z Ewangelii nie podaje kim byli, jednak
z innych źródeł wiadomo, że byli to ludzie dość
zamożni. Bardzo długo nie mieli potomstwa, stąd
Joachim przez 40 dni i nocy postem i modlitwą prosił
Boga o dziecko. Jego błagania zostały wysłuchane
i Bóg obdarzył ich córką, której nadano imię Maryja.
W Kościele katolickim św. Joachim i św. Anna są
patronami małżonków.

Dnia jednego o północy...
Była to pastorałka szczególnie popularna wśród polskich Górali. Pochodzi
z „Kantyczki. Kolędy i pastorałki w czasie Świąt Bożego Narodzenia po
domach śpiewane z dodatkiem pieśni przygodnych w ciągu roku używanych”
pod redakcją Karola Miarki. Rok wydania 1904, Warszawa-Mikołów.
1. Dnia jednego o północy,
gdym zasnął w wielkiej niemocy,
nie wiem, czy na jawie, czy mi się śniło,
że wedle mej budy słońce świeciło.

2. Sam się czym prędzej porwałem
i na drugich zawołałem;
na Kubę, na Maćka i na Kaźmierza,
by wstali czym prędzej mówić pacierza.

3. Nie zaraz się podźwignęli,
bo byli twardo zasnęli;
alem ich po trochu wziął za czuprynę,
by wstali, bieżeli witać Dziecinę.

4. Kaźmierz wprawdzie wszystko słyszał,
bo na słomie w budzie dyszał,
ale nam od strachu nie chciał powiedzieć,
na Maćka wskazywał: Ten musi wiedzieć!?

5. Bo mi sam anioł powiedział,
6. Zwiastuję wesołe lata,
gdym na polu w budzie siedział:
że się nam Zbawiciel świata
Nie bój się, nie bój się, Maćku-pastuszku!
narodził, narodził w Betlejem mieście,
Jestem ja, jestem ja u Boga służką.
idźcież go przywitać, czem prędzej bieżcie!
7. Niech weźmie Szymek fujarę,
a Maciek gołąbków parę,
a Józef będzie stał u drzwi z obuszkiem
Bo się tam nie zmieści z swym
wielkim brzuszkiem
9. Wbiegliśmy zaraz do szopy,
uściskaliśmy Mu stopy;
jam dobył fujary, a Kuba rogu,
graliśmy wesoło na chwałę Bogu.

INTENCJE MSZALNE
Poniedziałek - 22.01.2018 – św. Wincentego
7:00 + Zofię Oparciak
18:00 + Stanisława i Helenę, Helenę i zmarłych z ich rodzin
Wtorek – 23.01.2018
18:00 + Ryszarda Krawczyk
Środa – 24.01.2018 – św. Franciszka Salezego
7:00 O łaskę Bożego Miłosierdzia dla Pawła
+ Marię Kmita
20:00
+ Zbigniewa Tochowicz
Czwartek – 25.01.2018 – Święto Nawrócenia św. Pawła
Apostoła
7:00 W intencji wszystkich Parafian
O dar Bożego Miłosierdzia i uzdrowienie serca przez
18:00
wstawiennictwo Matki Bożej dla Anny
Piątek – 26.01.2018 – świętych Tymoteusza i Tytusa
7:00 O łaskę Bożego Miłosierdzia dla Ignacego
18:00 + Damiana Strzałkę
Sobota – 27.01.2018 – św. Anieli Merici, dziewicy
7:00 + Henryka Wróbel i rodzinę Karnasiów
18:00 + Marię Kmita
Niedziela – 28.01.2018 – św. Tomasza z Akwinu
7:00 O łaskę nawrócenia i dobrej spowiedzi dla pewnej osoby
+ Jana Herjan w 25. rocznicę śmierci, żony Marii,
9:00
Zdzisława Jurkowskiego
Dziękczynna z prośbą o zdrowie, potrzebne łaski i opiekę
Matki Bożej dla Marii i Stanisława Lorenc w 63 .
11:00 rocznicę ślubu
+ Mariannę, Bolesława Grzegórzko, Włodzimierza
Świerk i Haliny Banach
+ Stefana Chwalik, Franciszka Kilmer, Anielę i Michała
17:00
Fus

8. Porwawszy się, biegli drogą,
gdzie widzieli jasność srogą:
w Betlejem miasteczku, gdzie Dziecię było,
które się dla wszystkich na świat zjawiło.
10. Pójdźmyż i my tam ostatni,
czeka nas tam bal dostatni
pastuszków ochota, królewskie dary
które z rąk Jezusa będziemy brali.

CZY WIECIE ŻE...?
Większość ludzi w czasach Jezusa nie cierpiała skrajnej biedy, nie
była też bardzo bogata. Najbardziej popularne zawody to
pasterze, rolnicy, rybacy, rzemieślnicy (np. cieśla), kupcy, spora
grupa ludzi pracowała w winnicach.
Józef był cieślą, a Jezus prawdopodobnie został przyuczony do tego
zawodu. Nie oznacza to jednak, że była to jedyna praca, jaką
wykonywał do trzydziestego roku życia. Możliwe, że
w pewnym momencie porzucił rodzinny zawód cieśli i stał się
sługą, pracującym jako najemnik na roli. Wiele przypowieści
Chrystusa dotyczy bowiem pracy na roli.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
na III Niedzielę zwykłą – 21.01.2018
W dniach 22÷29 stycznia w naszej archidiecezji będzie trwał
Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan.
W naszej paraﬁi trwa wizyta duszpasterska zwana kolędą.
Porządek kolędy:
poniedziałek (22.01) - od godz. 15:00 - ulice: Kameralna
i Krakowska do kościoła;
wtorek (23.01) - od godz. 14:00 - Wilczkowice od p. Góra do
p. Józefa Jaskółki;
środa (24.01) - od godz. 12:00 - ulica Legionowa (numery
nieparzyste);
czwartek (25.01) - od godz. 15:30 - Domy Młodziejowice;
piątek (26.01) - od godz. 14:00 - Zerwana od p. Piegza i Macieja
Sochy do apteki z ul. Na Leśnym Stoku;
sobota (27.01) - od godz. 9:00 - ulice: Krakowska, Legionowa
(numery parzyste), Wesoła, Wilczkowice od p. Pawła
Bednarczyka do ul. Smolnej.
Rodziny, które nie przyjęły kapłana w wyznaczonym
terminie, a chciałyby przyjąć kapłana z wizytą
duszpasterską, prosimy o zgłoszenie w zakrystii lub
kancelarii w celu uzgodnienia terminu.

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.

