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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, z tego, 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. A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, 
pełen łaski i prawdy.

Jest taka opowieść o jaskini, która bardzo chciała zobaczyć słońce. Pewnego razu słońce zaprosiło ją do siebie a ona była zauroczona tym, co 
zobaczyła. Chciała mu pokazać, że zupełnie inaczej wyglądają jej ciemności. Słońce zaglądnęło więc w każdy zakamarek jaskini i żadnych 
ciemności nie mogło zobaczyć. 
Kiedy żyjemy w ciemności, postępowanie, które wydaje nam się właściwe, wcale nie musi takim być. Święty Jan w Ewangelii pisze 
o światłości, która oświeca człowieka, i o Słowie, którego świat nie poznał. Wygospodarujmy czas na poznanie Słowa, a decyzje podjęte 
w takim świetle, będą po prostu lepsze. 

Kochani Wierni Czytelnicy!

Bóg jest doskonałym Wychowawcą, Ojcem i Nauczycielem. Wie dobrze, że człowiek składa się z ciała i duszy. I albo dusza będzie 
rządziła ciałem albo ciało duszą.

Czystość – zwłaszcza ta przedmałżeńska - jest doskonałym treningiem, wychowaniem, które tak umacnia człowieka, że żadna 
pokusa nie sprawi tego, iż ciało będzie mocniejsze od ducha. Chodzi bowiem o to, żeby człowiek nie wtedy współżył, kiedy mu się chce 
– bo to by oznaczało, że rządzi nim ciało, ale wtedy, kiedy pozwala Bóg, bo to oznacza, że rządzi nim rozum i wolna wola. A kiedy ciało 
zacznie rządzić, człowiek jest zniewolony. A że się boi nieraz dziecka, ucieka do środków wczesnoporonnych, antykoncepcji czy nawet 
aborcji. Taki człowiek jest zniewolony. Wiedzą to doskonale palacze, alkoholicy. Nie chcą tego, ale nie mogą odrzucić i choć 
przeżywają chwile przyjemności, to po tym czują się skacowani i tacy jacyś puści w swoim sercu. Bóg nie chce, żeby człowiek był 
zniewolony.

Pomyślmy. Czy ojciec może położyć dziecku na plecy drążek dwustukilogramowy? Czy nie byłoby to zabójstwo? Musi wpierw 
przygotować dziecko, ćwiczyć je codziennie, trenować je, poczekać aż dorośnie.

Tak samo jest z czystością. Jeżeli ktoś nie przygotuje się w młodości do tych spraw przez odrzucanie myśli, czystość słowa, 
wstrzemięźliwość we współżyciu, a będzie oddawał się przyjemnościom, kiedy tylko ma na to ochotę, to kiedy przyjdzie 
w małżeństwie choroba żony, kalectwo męża, przejściowy okres niemożności współżycia, albo nawet odejście współmałżonka, to 
wówczas nie wytrzyma seksualnie i ulegnie pokusie zdrady. Nie wytrzyma pod ciężarem tego krzyża, bo nie został do niego 
przygotowany.

ks. Norbert Sarota

Dekalog - Przykazanie VI

Kiedy	urodził	się	Jezus?	

Data narodzin Jezusa opiera się jedynie na 
przesłankach historycznych i jest wynikiem tradycji 
kościoła. Ewangeliści; św. Mateusza i św. Łukasz podają 
nieliczne informacje z tym związane. Aby rozwiać 
wszelkie wątpliwości, ormiański mnich i teolog Dionizy 
Mały (żył w latach 470-544), na polecenie papieża Jana I, 
przyjął 753 rok od założenia Rzymu, za datę narodzin 
Pańskich. Popełnił błąd, Herod już nie żył wtedy 5 lat. Król 
ten czyhał na Dzieciątko, zabijając chłopców do lat 
dwóch. Zatem według danych, Jezus urodził się ok. 6-4 r. 
p.n.e., za czasów panowania rzymskiego imperatora 
Oktawiana Augusta. Nieznany jest dzień i miesiąc 
narodzin Jezusa. Data 25 grudnia to data symboliczna 
przesilenia zimowego, zbiegająca się z obchodzonym 
w  R z y m i e  a n t y c z n y m  k u l t e m  b o g a  S ł o ń c a , 
i przeciwstawieniem narodzin Boga - Człowieka, Jezusa 
Chrystusa - S�wiatłości S�wiata. Jak wynika z apokryfów, 
początek dokonał się 25 marca (Zwiastowanie NMP), 
stąd przyjęto, że narodzenie Jezusa miało miejsce 
25 grudnia. Tajemnica betlejemskiego żłóbka niesie 
światu zbawienie, a wszystkim ludziom radość i pokój, 
którego nam trzeba tak, jak zdrowia i szczęścia w nowym 
2021 roku.

8 stycznia 1894 r. urodził się 
Maksymilian Maria Kolbe

Najświętsze	Imię	Jezus
Maryja i Józef, którzy przynieśli 

swoje dziecię do świątyni, nadali mu 
Imię Jezus. Prorokini Anna i starzec 
S y m e o n  d o s t r z e g a j ą  w  t y m 
w y d a r z e n i u  c o ś  n i e b y w a l e 
wzniosłego. Syn Boży oczekiwany 
przez całe pokolenia pojawił się 
wreszcie wśród ludu i został nazwany 
Imieniem Jezus. W Imię Jezusa 
o d p u s z c z a n e  b ę d ą  g r z e c h y, 
dokonywać się będą uzdrowienia
i uwolnienia od złych duchów i przede wszystkim to właśnie wzywanie 
z wiarą tego Imienia przynosi ludziom zbawienie. W historii Kościoła są 
święci, którzy odnosili się do Imienia Jezus ze szczególną czcią. 
Bernardyn ze Sieny nosił je wypisane barwnie na tabliczce, aby było z dala 
widoczne. Każde kazanie rozpoczynał od wezwania Imienia swojego 
Zbawiciela. Podczas kazań raz po raz przerywał przemówienie i podnosił 
tabliczkę w górę, a wszyscy padając na kolana oddawali hołd Imieniu 
Jezusa. Święty Ignacy autor popularnych również współcześnie ćwiczeń 
duchowych widział w ich szczycie także umiejętność modlitwy Jezusowej. 
Prosta modlitwa z wypowiadaniem w rytm oddechu Imienia Jezus ma być 
pewnym aktem, do którego doskonałości przygotowuje droga wiodąca 
przez wiele innych medytacji i kontemplacji.
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Parafia pw. 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 (za wyjątkiem świąt) czynna: - we wtorki i piątki (oprócz 1. Piątku miesiąca) po wieczornej Mszy św.; 
      - w środy od 7:30 do 8:30.

Do użytku
wewnętrznego

Abdiasz

Księga Abdiasza powstała najprawdopodobniej w IX wieku przed 
Chr. Jest najkrótszą księgą Starego Testamentu i liczy zaledwie 
21 wersetów. Abdiasz był prorokiem, który potępił Edom za grzechy 
popełnione przeciwko Bogu i Izraelowi. Przepowiedział całkowite 
zniszczenie królestwa Edomu. Gdy Izraelici zostali zaatakowani 
przez wrogie wojska i prosili o wsparcie, Edomici odmówili i przyłą-
czyli się do ich wrogów, pustosząc Ziemię S�więtą i Jerozolimę. Prorok 
zapowiada surowy sąd Boży, który spadnie na Edomitów za 
wystąpienie przeciwko bratniemu ludowi izraelskiemu i pomoc 
wrogom w plądrowaniu Jerozolimy. Księga kończy się obietnicą 
wyzwolenia Izraelitów.

Bóg pomaga przezwyciężyć wszystko jeżeli pozostajemy Mu 
wierni. Powinniśmy pomagać sobie w trudnych czasach, nie cieszyć 
się niedolą bliźniego. 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
na II Niedzielę po Narodzeniu Pańskim – 03.01.2021

W środę (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.

 W ramach kolędy, celebrujemy Msze św. z błogosławieństwem 
indywidualnym rodzin. Prosimy, aby ze względów bezpieczeństwa 
na Mszę św. przybył tylko przedstawiciel rodziny, który otrzyma 
indywidualne błogosławieństwo rodziny, tekst modlitwy o błogosła-
wieństwo dla domu i rodziny oraz pamiątkowe obrazki. Fakt 
uczestnictwa we Mszy św. i błogosławieństwie rodzin prosimy 
potwierdzić przez wypełnienie deklaracji i oddanie w kopercie 
po uzyskaniu błogosławieństwa.

Z inicjatywy Siostry Szczepany prowadzącej Sierociniec Home of Peace 
w Betlejem organizowana jest Akcja Pomocy Chrześcijanom 
i Sierocińcowi w Betlejem. Siostra Szczepana prosi nas o zakup 
różańców wyrabianych w Betlejem z drzewa oliwnego 
i poświęconych przy żłóbku Pana Jezusa (cena 6 zł). Różańce będą 
rozprowadzane w przyszłą niedzielę (10.01) po każdej Mszy św. 

Pełna treść ogłoszeń na stronie .www.parafiamichalowice.pl

Prorocy w Biblii...

Z naszej wspólnoty parafialnej odszedł

śp. Marian Jurkowski

Wieczne odpoczywanie racz Mu dać Panie...

Z naszej wspólnoty parafialnej odszedł

śp. Mieczysław Bednarczyk

Wieczne odpoczywanie racz Mu dać Panie...

Zakony męskie w Polsce – wprowadzenie
Zakony to występująca w niektórych kościołach chrześcijańskich 

forma życia konsekrowanego czyli poświęconego w szczególny sposób 
Bogu i pracy dla dobra Kościoła. Życie konsekrowane realizowane jest 
zarówno w formie wspólnotowej (zakony, zgromadzenia zakonne, 
instytuty świeckie), jak również w mniej rozpowszechnionej formie 
indywidualnej (dziewice i wdowy konsekrowane, pustelnicy). 

Początki życia zakonnego w Kościele sięgają już III wieku. Wtedy to 
w Egipcie pojawili się pierwsi mężczyźni, którzy zapragnęli naśladować 
Pana Jezusa. Żyjąc na pustyni, oddawali się medytacji Słowa Bożego 
i praktykom pokutnym, trwali w czystości, ascezie i posłuszeństwie. To 
dla nich, na początku IV wieku, Pachomiusz napisał pierwszą regułę 
zakonną i zebrał ich w klasztorach. W następnych wiekach Bóg 
powoływał kolejnych założycieli nowych zakonów, obdarowując ich 
charyzmatami, aby budowali trwałe, owocujące wspólnoty. 

W Polsce, wg danych za 2019 rok, mamy ponad 11,4 tys. zakonników 
męskich. Zgromadzenia męskie o największej liczbie członków to 
franciszkanie (1230), salezjanie (1040) i franciszkanie konwentualni 
(934).

Zakonnicy przypominają nam o prymacie Boga w naszym życiu, 
o konieczności darowania Panu naszego czasu i modlitwy, aby umieć 
prawdziwie kochać i świadczyć o Bogu w rzeczach małych i wielkich. 

INTENCJE MSZALNE 
 

Poniedziałek – 04.01.2021 
 7:00 + Za śp. Roberta Stopińskiego (greg. 4) 

 18:00 
Msza św. Kolędowa o błogosławieństwo i potrzebne 
łaski w 2021 roku dla rodzin z ul. Fiołkowej, Jutrzenki, 
Brzozowej a dla zmarłych o życie wieczne 

Wtorek – 05.01.2021 
 7:00 + Za śp. Roberta Stopińskiego (greg. 5) 

 18:00 

Msza św. Kolędowa o błogosławieństwo Boże i potrzeb-
ne łaski w 2021 roku dla rodzin z ul. Wichrowe 
Wzgórza, Krakowskiej (numery nieparzyste 23 do 31  

i 57), Lawendowej, Banasiówki, Działkowej, Wiśniowej  

a dla zmarłych o życie wieczne 

Środa – 06.01.2021 –  Uroczystość Objawienia Pańskiego 

 7:00 
Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błogosła-
wieństwo Boże i potrzebne łaski na dalsze lata dla Marty 
i Teresy  

 9:00 + Za śp. Roberta Stopińskiego (greg. 6) 

 10:30 

Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże i po-
trzebne łaski dla Danuty w 70. rocznicę urodzin i Urszuli 
w 30. rocznicę urodzin 

+ Za śp. Sewerynę i Mariana Nogieć, Salomeę Nogieć 

 12:00 

Msza św. Kolędowa o błogosławieństwo Boże i potrzeb-
ne łaski w 2021 roku dla rodzin z ul. Kwiatowej, Na 
Gródek, Słonecznej, Marglowej, Krakowskiej (lewa 
strona do Kościoła) a dla zmarłych o życie wieczne

 

 
18:00

 
+

 
Za śp. Danutę Miśkiewicz w 1.

 
rocznicę śmierci, 

 
Stanisławę Nogieć w 10.

 
rocznicę śmierci, 

 
Mieczysława Nogcia

 
w 38.

 
rocznicę śmierci

 

Czwartek –
 
07.01.2021

 
–
 
św. Rajmunda z Penyafort, 

 
    

prezbitera
 

 
7:00

 
+

 
Za śp. Roberta Stopińskiego

 
(greg.

 
7)

 

 
18:00

 
Msza św. Kolędowa o błogosławieństwo Boże i potrzeb-
ne

 
łaski dla rodzin z ul. Zanidzie, Krakowskiej

 
(prawa 

strona do kościoła), Ogrodowej i Mostowej a dla 
zmarłych o życie wieczne

 

Piątek –
 
08.01.2021

  
 

7:00
 

+
 
Za śp. Roberta Stopińskiego

 
(greg.

 
8)

 

 
18:00

 

Msza św. Kolędowa o błogosławieństwo Boże i potrzeb-
ne łaski w 2021 roku dla rodzin z ul. Dąbrowskich, 
Podedworze, Sąsiedzkiej, Parkowej, Nad Dłubnią, 
Kożlicy, Za Dworem, Hugo Kołłątaja a dla zmarłych 

 

o życie wieczne.
 

+
 
Za śp. Tadeusza Płatka

 
w 2.

 
rocznicę śmierci

 

Sobota –
 
09.01.2021

 

 
7:00

 +
 
Za śp. Roberta Stopińskiego

 
(greg.

 
9)

 

+
 
Za śp. Franke Nardin o pokój duszy

 

 
18:00

 

Msza św. Kolędowa o błogosławieństwo Boże i potrzeb-
ne łaski w 2021 roku dla rodzin z ul. Jana Pawła II

 

(numery nieparzyste), Majowej, Poziomkowej, Zacisze 
 

a dla zmarłych
 
o życie wieczne

 

+
 
Za śp. Zygmunta w 30.

 
rocznicę śmierci, Helenę,  

Juliana i Jana Krzyworzeka
 

Niedziela –
 
10.01.2021

 
–
 
Święto Chrztu Pańskiego

 

 
7:00

 
+

 
Za śp. Genowefę i Stanisława Kurbiel w 10.

 
rocznicę  

śmierci
 

 
9:00

 
+

 
Za śp. Ryszarda w 20.

 
rocznicę

 
śmierci i Mariannę 

 
 

w 35. rocznicę
 
śmierci Boczkowskich

 

 
10:30

 
Msza św. Kolędowa o błogosławieństwo Boże i potrzeb-
ne łaski w 2021 roku dla rodzin z ul. Jana Pawła II

 

(numery parzyste)
 

+
 

Za śp. Roberta Stopińskiego
 

(greg.
 

10)
 

 

12:00

 

W intencji wszystkich Parafian

 
 

18:00

 

+

 

Za śp. Lucjana Sarnę

 

 


