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Słowa Ewangelii według świętego Jana (J 1,1-5.9-14)
Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się
stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności
świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Była Światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi.
Na świecie było Słowo, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie
przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego,
którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. Słowo stało się ciałem i zamieszkało między
nami. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy.
Święty Jan pisze o Słowie, dzięki któremu zaistniał świat. Na to, jak wygląda rzeczywistość, którą tworzymy wokół siebie - w rodzinie,
w szkole, w pracy, wśród znajomych - też mają wpływ nasze słowa. Równocześnie to, co mówię, rzuca światło na ciemne rzeczy we mnie.
Przyglądnij się co kryje się za twoimi wypowiedziami. Może znajdziesz tam rozżalenie, poczucie krzywdy, zawiść, podejrzliwość, strach,
kompleksy. Czym musisz się zająć, żeby po wewnętrznej przemianie twoje słowa wzmacniały drugiego, pokazywały zainteresowanie,
akceptację, brak koncentracji na sobie, chęć spotkania?

O sumieniu i egoizmie - dwóch siłach zamieszkujących serce człowieka

1

Chciałbym wszystkich wiernych czytelników zaprosić do cyklu katechez o Dekalogu, zanim jednak będzie o nim mowa, kilka artykułów
wprowadzi nas w tematykę: po co nam Dekalog i jakie znaczenie dla człowieka wierzącego ma sumienie - stróż tych Bożych praw.
Jednym z największych skarbów, jaki człowiek otrzymuje od Boga, jest sumienie. W pierwszych latach życia nie dochodzi ono do głosu,
ponieważ potrzebuje dwu narzędzi, które rozwijają się w późniejszym okresie życia człowieka – rozumu i woli. W miarę jak dziecko zaczyna
myśleć i rozróżniać, co dobre a co złe, sumienie wzywa go do czynienia dobra i unikania zła. Sumienie to głos Boga, który pragnie
prowadzić człowieka drogą dobra. Jest to jednak głos delikatny, ponieważ nie może ograniczać wolności człowieka. W naszych czasach ta
delikatność stanowi o jego słabości. Obok sumienia w sercu człowieka mieszka jeszcze druga, niezwykle agresywna siła. Jest nią egoizm.
Posiada przewagę nad sumieniem choćby z tej racji, że dochodzi do głosu znacznie wcześniej niż ono.
Sumienie rozróżnia rzeczy dobre i złe, nakazuje czynić pierwsze, a unikać drugich. Egoizm posługuje się rozróżnianiem rzeczy
przyjemnych i nieprzyjemnych, zmuszając niejako człowieka do sięgania po pierwsze i unikania drugich. Sumienie przy tym liczy się
zawsze z dobrem innych ludzi, egoizm natomiast nie bierze pod uwagę innych, lecz jedynie swoją własną przyjemność. Sumienie liczy się
z wiecznością i ocenia wszystko w jej perspektywie, podczas gdy egoizm nie chce liczyć się nawet ze śmiercią. Egoizm zmierza do pełnego
wykorzystania chwili obecnej, wyciskając z niej możliwie wiele dla siebie. Sumienie szanuje wolność, egoizm utożsamia wolność
z robieniem tego, co się mu podoba, pogrążając człowieka w niewoli własnych zachcianek.
ks. Norbert Sarota

Objawienie Pańskie (Epifania)
Jest to chrześ cijań ska uroczystoś ć mająca uczcić
objawienie się Boga człowiekowi i obecnoś ć Boga
w historii człowieka.
Uroczystoś ć Objawienia Pań skiego należ y do
pierwszych, któ re uś więcił Koś ció ł. Na Wschodzie
jej ś lady spotykamy już w III w. Tego właś nie dnia
o b c h o d z i ł Ko ś c i ó ł g r e c k i ś w i ę t o B o ż e g o
Narodzenia, ale w treś ci znacznie poszerzonej: jako
uroczystoś ć Epifanii, czyli zjawienia się Boga na
ziemi w tajemnicy wcielenia. Na Zachodzie
uroczystoś ć Objawienia Pań skiego datuje się od
koń ca IV w. (oddzielnie od Boż ego Narodzenia).
W Trzech Magach pierwotny Koś ció ł widzi
siebie, ś wiat pogań ski, całą rodzinę ludzką, wś ró d
któ rej zjawił się Chrystus, a któ ra w swoich
przedstawicielach przychodzi z krań có w ś wiata
złoż yć Mu pokłon. Uniwersalnoś ć zbawienia
akcentują takż e: sama nazwa ś więta, jego wysoka
ranga i wszystkie teksty liturgii tego dnia.
Zró dło: www.brewiarz.pl

Do przemyślenia...
„Spotkanie”
Byłem sam w całym przedziale pociągu. Potem wsiadła jakaś dziewczyna - opowiadał pewien niewidomy chłopiec. Nie wiedziałem jak wyglądała, ale podobała mi się
barwa jej głosu. Zastanawiałem się, jak mogę nie dać po sobie poznać, że jestem
niewidomym. (…) Milczała, a ja zadawałem sobie pytanie, czy moje słowa zrobiłyby
na niej jakieś wrażenie. (…) Potem powiedziałem:
- Ma pani bardzo interesującą twarz. Zaśmiała się miło wibrującym i jasnym głosem.
- Przyjemnie to usłyszeć - rzekła.
Jej głos posiadał tak srebrzysty dźwięk jak górski strumień. Zaraz po wyjściu
z pociągu zapomni pewnie o naszym spotkaniu; ja jednak zachowam ją w swojej
pamięci. Pociąg wjechał na stację. Wysiadła. Pozostał po niej jedynie zapach. Do
przedziału wszedł jakiś mężczyzna.
- Czy mógłby mi pan powiedzieć... czy włosy tej dziewczyny, która wysiadła, były
długie czy krótkie? – zapytałem.
- Nie pamiętam.
Przyglądałem się jedynie jej oczom. Były rzeczywiście piękne! Szkoda, że nie mogły
jej do niczego służyć... Była niewidoma. Nie zauważył pan tego?
Dwoje niewidomych ludzi, którzy udają, że widzą. Ileż ludzkich spotkań jest
podobnych do tego. Ze strachu, by nie objawić tego, jacy jesteśmy naprawdę zaprzepaszczamy nieraz najważniejsze spotkania naszego życia. A niektóre spotkania
zdarzają się jedynie raz w życiu.
Bruno Ferrero

Tajemnica kadzidła
Stosowanie kadzidła - mieszaniny różnych składników
roślinnych - należy do prastarych zwyczajów. W wielu religiach
traktowane jest jako znak bliskości z sacrum.
Stosowanie kultyczne kadzidła znane było już przed VI w. p.n.e.
Utworzono nawet drogi handlowe, którymi transportowano kadzidło.
W Rzymie od III w. odgrywało duże znaczenie w kulcie cesarza.
Izraelici przejęli kadzidło raczej z Egiptu. Spotykamy nawet
cztery błogosławieństwa Boga za piękne zapachy, którymi
odwieczny pozwala się cieszyć. Każdego ranka i wieczór składano
oﬁarę kadzielną. Istniało przekonanie, że kadzielny
dym „wpływał na Boga, łagodząc Jego zagniewanie
na człowieka”.
Chrześcijanie, aby nie dawać pozorów bałwochwalstwa, ograniczali stosowanie kadzidła w liturgii. Używali go w domach prywatnych, podczas
pogrzebów, w katakumbach, a także, w późniejszym
okresie, przy dedykacji kościoła (przy wkładaniu
relikwii). Używanie kadzidła służyło oczyszczeniu
powietrza, o czym zaświadcza Egeria Pątniczka
w odniesieniu do kaplicy grobu Pańskiego w bazylice.
INTENCJE MSZALNE
Poniedziałek – 06.01.2020 – Uroczystość Objawienia Pańskiego
7:00 + Za śp. Helenę Dyląg (greg. 20)
9:00 + Za śp. Jana, Franciszka i Stefana Rojewskich
10:30 + Za śp. Mariana Grochowskiego i zmarłych z rodziny
+ Za śp. Genowefę Kałwę w 24. rocznicę śmierci i męża
12:00
Ignacego oraz synów: Czesława i Witolda
+ Za śp. Adama Krzyworzekę w 16. rocznicę śmierci,
Stanisławę w 3. rocznicę śmierci i Apolonię Glaz
18:00
w 2. rocznicę śmierci
Wtorek – 07.01.2020 – św. Rajmunda z Penyafort, prezbitera
18:00 + Za śp. Helenę Dyląg (greg. 21)
Środa – 08.01.2020
+ Za śp. Janusza Kruszelnickiego i dusze w czyśćcu
7:00
cierpiące
O potrzebne łaski dla dziecka nienarodzonego
i szczęśliwe rozwiązanie dla Justyny
O szczęśliwe rozwiązanie dla Anny i błogosławieństwo
Boże dla rodziny Ani i Jacka oraz Ignasia
O zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Haliny
+ Za śp. Elżbietę Nogieć w 30. rocznicę śmierci
20:00 + Za śp. Helenę Dyląg (greg. 22)
+ Za śp. Iwonę Chwastek
+ Za śp. Krystynę Świder
+ Za śp. Mariana Nogcia
+ Za śp. Matyldę Nogieć
+ Za śp. Sabinę Gurbiel
+ Za śp. Tadeusza Warchoła
Czwartek – 09.01.2020
7:00 + Za śp. Annę Klich
18:00 + Za śp. Helenę Dyląg (greg. 23)
Piątek – 10.01.2020
7:00 + Za śp. Helenę Dyląg (greg. 24)
Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą
18:00
o błogosławieństwo Boże z okazji 1. urodzin Melanii
Sobota – 11.01.2020
7:00 + Za śp. Helenę Dyląg (greg. 25)
18:00 + Za śp. Jana i Czesława Nowak
Niedziela – 12.01.2020 – Święto Chrztu Pańskiego
+ Za śp. Mariannę (w 34. rocznicę śmierci) i Ryszarda
7:00
(w 29. rocznicę śmierci) Boczkowskich
9:00 + Za śp. Helenę Dyląg (greg. 26)
10:30 + Za śp. Lucjana Sarnę
12:00 W intencji wszystkich paraﬁan
W 18. urodziny Julii o błogosławieństwo Boże
18:00
i potrzebne łaski w dorosłym życiu

Kobiety w Biblii...
Królowa Saby
Nie znamy jej imienia. Pochodziła prawdopodobnie z terenów
dzisiejszego Jemenu. Żydowski historyk Józef Flawiusz nazywa ją
królową Egiptu i Etiopii. Królowa Saby przybyła do Jerozolimy do
Salomona, aby osobiście przekonać się o jego mądrości
i sprawiedliwości. Rozmawiała więc z Salomonem „o wszystkim, co ją
nurtowało. Salomon zaś udzielił jej wyjaśnień we wszystkich
zagadnieniach przez nią poruszonych” (1Krl 10,2-3). Chwaląc dzieła
Salomona, królowa powiedziała: „Prawdziwa była wieść, którą
usłyszałam w moim kraju o twoich dziełach i twej mądrości” (1Krl
10,6). W mowie pochwalnej królowa sławiła Salomona i jego dzieła,
jego żony i dworzan, a w końcu i samego Boga, który wybrał Salomona
i mu błogosławi. Hojnie obdarowała gospodarza złotem, wielką ilością
wonności i drogich kamieni. Salomon zaś oﬁarowałGóra
jej „wszystko
Hermon
czegokolwiek zapragnęła i o co poprosiła, znacznie więcej, niż ona sama
przywiozła królowi” (2Krl 9,12). Tu kończy się biblijna opowieść
o królowej Saby. Tradycja dodaje, że kiedy wróciła do swego kraju,
urodziła Menelika, który był synem Salomona i dał początek dynastii
królów etiopskich.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
II Niedziela po Narodzeniu Pańskim – 05.01.2020
Jutro (06.01) UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO –
TRZECH KRÓLI. Msze św. w naszym kościele o godz. 7:00,
9:00, 10:30, 12:00 i 18:00. Po każdej Mszy św. błogosławieństwo
kredy i kadzidła. Poświęcone kadzidło i kredę będzie można
nabywać po każdej Mszy św. Złożone przy tej okazji oﬁary jak też
składka przeznaczone są na misje.
Zmianka tajemnic różańcowych będzie jutro (06.01) po Mszy św.
o godz. 7:00.
Porządek kolędy:
Środa (08.01) – od godz. 12:00 – ul. Leśna od ul. Granicznej lewą
stroną;
od godz. 15:30 – ul. Komora (od ul. Jesionowej)
i ul. Michałki;
Czwartek (09.01) – od godz. 14:00 – ul. Krakowska lewa strona do
kościoła i ul. Marglowa;
Piątek (10.01) – od godz. 15:00 – ul. Galicyjska, Wspólna, Radosna;
od godz. 14:00 – ul. Na Gródek, Słoneczna, Kwiatowa;
Sobota (11.01) – od godz. 8:00 – ul. Leśna od ul. Granicznej prawa
strona, ul. Truskawkowa i ul. Sosnowa;
od godz. 9:00 – ul. Zanidzie, Krakowska,
Ogrodowa, Hugo Kołłątaja;
Poniedziałek (13.01) – od godz. 14:00 – ul. Graniczna od p. Baran do
p. Jaskiernia;
Wtorek (14.01) – od godz. 12:00 – ul. Krakowska od Zerwanej,
ul. Spokojna, ul. Sportowa;
Środa (15.01) – od godz. 12:00 – ul. Krótka, Urocza, Malownicza
i lewa strona Komory;
od godz. 15:30 – Domy Młodziejowice
(ul. Legionowa i ul. Kordonowa);
Czwartek (16.01) – od godz. 14:00 – ul. Graniczna od p. Biesaga
do p. Krzywda;
Piątek (17.01) – od godz. 15:00 – Wilczkowice od p. Góra do
p. Józefa Jaskółki;
Sobota (18.01) – od godz. 8:00 – ul. Krakowska od p. Nogieć
w stronę Kościoła i ul. Platynowa;
od godz. 9:00 – ul. Wichrowe Wzgórze, Krakowska,
prawa strona Komory od ul. Krakowskiej do
Banasiówki, Banasiówka, Działkowa, Lawendowa;
Niedziela (19.01) – od godz. 14.00 – ul. Brzozowa do p. Tochowicz
i ul. Graniczna.
Pełna treść ogłoszeń na stronie www.paraﬁamichalowice.pl.
Z naszej wspólnoty paraﬁalnej odeszła

śp. Matylda Nogieć
Wieczne odpoczywanie racz Jej 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

