Nr 1/2022 (177)
Druga Niedziela po Narodzeniu Pańskim
02.01.2022

Z niedzielnej liturgii Mszy Świętej
Ewangelia (J 1, 1-18): Słowo stało się ciałem i zamieszkało między
nami
Te słowa wyrażają tajemnicę Boga w Trójcy Świętej Jedynego. Jednorodzony
Syn - jak mówi święta teologia - jest Osobą Słowa. Przyszedł, żeby wprowadzić nas
w świat nadprzyrodzony, przybliżyć nam Boży plan zbawienia, zapewnić o Bożej
miłości do nas i pokazać, że nad wszystkim czuwa Bóg Wszechmogący. Jezus
wprowadza nie tylko w swoje bóstwo, ale w życie Trójcą Przenajświętszą.
Jednocześnie jesteśmy pod ogromnym wrażeniem tajemnicy Wcielenia. Oto
Bóg poprzez swego Ducha łączy się z ludzką naturą i rodzi się nam Jezus Chrystus.
Prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek, który żyjąc wśród ludzi, objawia Boże
tajemnice i ukazuje Boga - Miłość. Bezwarunkową, miłosierną i taką, która nigdy
nie ustaje.
Dzięki „ﬁat” Maryi Jezus jako Bóg staje bardzo blisko człowieka, staje się
naszym bratem, jest do nas podobny we wszystkim oprócz grzechu. To właśnie
oznaczają słowa ostatniej frazy modlitwy „Anioł Pański”: „A Słowo ciałem się
stało i zamieszkało między nami”. Zamieszkał z nami Bóg - zamieszkał na wzór
ludzki: ze swoją Matką Maryją, z ziemskim opiekunem Józefem, zamieszkał
wśród zwyczajnych ludzi, pracując na chleb codzienny.
https://www.niedziela.pl/artykul/96653/nd/%E2%80%9EA-Slowo-cialem-sie-stalo-i-zamieszkalo

KATECHIZM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO cz. I
„WIERZĘ” - „WIERZYMY”
Pierwszy z działó w Katechizmu Koś cioła Katolickiego dotyczy wiary:
celebrowanej w liturgii, przeż ywanej w praktykowaniu przykazań
i w modlitwie. Czym jest wiara? Jest ona odpowiedzią człowieka daną Bogu,
któ ry mu się objawia i przynosi ś wiatło w poszukiwaniach ostatecznego sensu
ludzkiego ż ycia. Człowiek ze swej natury i powołania jest osobą religijną:
wychodzi od Boga i do Boga zdąż a. I tylko wtedy ż yje ż yciem w pełni ludzkim,
gdy w sposó b wolny przeż ywa swoją więź z Bogiem, w któ rym znajduje swoje
szczęś cie. Człowiek został stworzony do ż ycia w komunii z Bogiem, a słuchając
orędzia stworzeń i głosu swego sumienia moż e osiągnąć pewnoś ć co do
istnienia Boga, będącego Przyczyną i Celem wszystkiego.
Koś ció ł naucza, ż e jedynego prawdziwego Boga moż na poznać przez
poś rednictwo Jego dzieł za pomocą rozumu, opierając się na ró ż norodnych
doskonałoś ciach stworzeń podobnych do Boga, któ ry jest nieskoń czenie
doskonały, nawet jeś li nasz język nie wyczerpuje Jego tajemnicy.
Zró dło: Katechizm Koś cioła Katolickiego, Pallottinum, Warszawa 1994

Jak się modlić? Akty strzeliste
Akty strzeliste - są to krótkie modlitwy, westchnienia,
„okrzyk z serca”, „SMS” - do Boga, Matki Bożej, Aniołów
lub Świętych, które możemy wielokrotnie odmawiać
w ciągu dnia.
Św. Jan Chryzostom mówi, że „kto często umacnia się
takimi aktami, ten zamyka drzwi szatanowi, nie
dopuszczając złych myśli, które szatan mu poddaje”.
Wybrane Akty strzeliste:
ź Pan mój i Bóg mój.
ź Witaj prawdziwe Ciało zrodzone z Panny Maryi.
ź Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie.
ź Panie Ty wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham.
ź „Jezusie Chrystusie synu Dawida, ulituj się nade
mną grzesznikiem” (Mk. 10,47).
ź Chwała i dziękczynienie bądź w każdym
momencie, Jezusowi w Najświętszym Boskim
Sakramencie (…).
ź Jezu zmiłuj się nade mną.
ź Jezu ratuj.
ź Jezu ufam Tobie.
ź Jezu Miłosierny prowadź.
ź Boże bądź miłościw mnie grzesznemu.
ź Panie pomóż mi.
ź Jezu, Maryjo, Józeﬁe Święty, wam oddaję ciało
i duszę moją.
ź O Maryjo bez grzechu poczęta módl się za nami,
którzy się do Ciebie uciekamy.
ź Maryjo, Matko Miłosierdzia módl się za nami.
ź Aniele mój Drogi Przyjacielu, pocieszaj mnie we
wszystkich smutkach i utrapieniach.

Virgen de la Paz - Dziewica Pokoju
Wenezuelska Maryja została wzniesiona 38 lat temu
i do niedawna była najwyż szą igurą na ś wiecie („wyprzedziła”
ją Maryja z Filipin). Mierzy ona 46,72 metry, waż y 1200 ton,
a w ręku trzyma gołębia pokoju. Miejsce, w któ rym została
wybudowana nie jest przypadkowe. Według legendy około
roku 1550 wielu okolicznych mieszkań có w widziało
wieczorem samotnie spacerującą kobietę, któ ra na pytania
odpowiadała, ż e, przybywa w pokoju i ż e w spacerach
towarzyszy jej Bó g i gwiazdy.

„Dzięki łasce Bożej jesteśmy u zarania Nowego Roku. Czy
ujrzymy jego koniec, to tylko sam Bóg wie. Ten rok powinien
być całkowicie poświęcony wynagradzaniu błędów
przeszłości i czynieniu [dobrych] postanowień na przyszłość.
Niech więc wraz z nimi idą w parze również święte działania”.
Ojciec Pio

INTENCJE MSZALNE
Poniedziałek – 03.01.2022 – Najświętszego Imienia Jezus
7:00 + Za śp. Janinę Nogieć (greg. 3)
Msza św. Kolędowa: o błogosławieństwo Boże w 2022 roku
18:00 dla rodzin z ul. Warszawka numery parzyste i nieparzyste,
Szmaragdowej, Zdrowej, Laskowiec
Wtorek – 04.01.2022
7:00 + Za śp. Janinę Nogieć (greg. 4)
18:00 + Za śp. Tadeusza Zawadzkiego w 14. rocznicę śmierci
Środa – 05.01.2022
Msza św. Kolędowa: o błogosławieństwo Boże w 2022 roku
18:00 dla rodzin z ul. Górnej – numery parzyste i nieparzyste,
ul. Na Stoku
Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże, potrzebne
łaski i opiekę Matki Bożej dla Aliny i Jana Leks
w 55. rocznicę ślubu
+ Za śp. Jadwigę Trzaskę
+ Za śp. Danielę Gajdę
+ Za śp. Marka Tochowicza
+ Za śp. Andrzeja Rzemieńca
+ Za śp. Jerzego Kaźmierczaka
+ Za śp. Bogdana Morysia
20:00
+ Za śp. Janinę Nogieć (greg. 5)
+ Za śp. Józefa Jaskółkę
+ Za śp. Janusza Kuźmę
+ Za śp. Marię Kotlarz
+ Za śp. Stefana Pateckiego
+ Za śp. Stefana Sochę
+ Za śp. Kazimierę Warchoł
+ Za śp. Krystynę Leszczyńską
+ Za śp. Zoﬁę Binczycką
Czwartek – 06.01.2022 – Uroczystość Objawienia Pańskiego
7:00 + Za śp. Romanę Rzepecką
9:00 + Za śp. Józefa Słowik w 1. rocznicę śmierci
Msza św. Kolędowa: o błogosławieństwo Boże w 2022 roku
dla rodzin z ul. Leśnej – numery parzyste i nieparzyste,
10:30
Sosnowej, Truskawkowej.
+ Za śp. Stanisławę Machnik
12:00 + Za śp. Romana Packa
18:00 + Za śp. Janinę Nogieć (greg. 6)
Piątek – 07.01.2022 – Św. Rajmunda z Penyafort, prezbitera
7:00 + Za śp. Janinę Nogieć (greg. 7)
18:00 + Za śp. Marię i Stanisława Szatanek
Sobota – 08.01.2022
7:00 + Za śp. Janinę Nogieć (greg. 8)
18:00 + Za śp. Tadeusza Ceglińskiego
Niedziela – 09.01.2022 – Święto Chrztu Pańskiego
7:00 + Za śp. Janinę Nogieć (greg. 9)
Msza św. Kolędowa: o błogosławieństwo Boże w 2022 roku
dla rodzin z ul. Źródlanej, Nad Strugą, Marcowej, Mały
Kraków, Ks. Mariana Pałęgi, Akacjowej, Miodowej,
9:00
Długiej
+ Za śp. Piotra i Mariannę Ciaranek, Stanisława, Annę
i Władysława Pateckich
+ Za śp. Józefa Jaskółkę
10:30 + Za śp. Józefa Gumulę w 26. rocznicę śmierci - o łaskę
zbawienia
12:00 W intencji dzieci, rodziców i chrzestnych
18:00 + Za śp. Tadeusza Płatek w 3. rocznicę śmierci

Biblia radzi: Nie ufaj sobie bardziej niż Bogu
Jeśli ktoś grzeszy pychą, nie tylko jest toksyczny dla swojego
otoczenia, ale truje przede wszystkim siebie. Przekonanie o własnej
samowystarczalności i nieskończonych możliwościach prędzej czy
później musi zakończyć się upadkiem. Tym głośniejszym, im mocniej
balon pychy został napompowany.
Nie warto czekać aż do tego momentu, by przekonać się, że pokora
zdecydowanie bardziej popłaca. Zamiast bez końca starać się
o karmienie swojego ego, lepiej zainwestować w zaufanie Bogu.
Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się
poniża, będzie wywyższony (Łk 14, 11).

ZAKONY MĘSKIE W POLSCE
Duchowym założ ycielem Zakonu Augustianów, łączącego
kontemplację z działalnoś cią apostolską, jest Sw. Augustyn
(354-430). Urodził się w Afryce Pó łnocnej, otrzymał ś wietne
wykształcenie, lecz głęboka przepaś ć dzieliła go od Boga. W wieku
19 lat udał się do Włoch i przynależ ąc do sekty, postanowił szukać
prawdziwej mądroś ci i zrobić karierę retora. W Mediolanie,
w 387 roku, po długich wewnętrznych zmaganiach, przeż ył głębokie
nawró cenie. Przyjął chrzest i wró cił do Afryki. Wraz z przyjació łmi,
w roku 388, założ ył pierwszą wspó lnotę augustiań ską i został
biskupem Hippony. W 397 roku napisał pierwszą na zachodzie
Europy regułę ż ycia zakonnego, według któ rej jednoś ć czerpana
z miłoś ci do Chrystusa i drugiego człowieka jest podstawą
wspó lnego ż ycia i dąż enia do Boga.
Po ś mierci ś w. Augustyna, liczni zakonnicy rozpierzchli się
z Afryki na tereny dzisiejszych Włoch i Hiszpanii. W XIII wieku
podjęto starania w celu zjednoczenia rozproszonych wspó lnot, co
zaowocowało zrzeszeniem i utworzeniem przez papież a jednego
wielkiego Zakonu Sw. Augustyna.
Do Polski pierwszych Augustianó w sprowadził kró l Kazimierz
Wielki w roku 1342. Aktualnie istnieją w Polsce trzy klasztory: dwa
w Krakowie i jeden w Łomiankach k. Warszawy.
Augustianie noszą czarny habit z kapturem, przepasany
skó rzanym czarnym paskiem.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Druga Niedziela po Narodzeniu Pańskim – 02.01.2022
Spotkanie Róż Różańcowych kobiet we wtorek (04.01) po Mszy św.
o godz. 18:00, oraz Róży Różańcowej mężczyzn w środę (05.01)
o godz. 19:00.
W czwartek (6.01) 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.
Piątek (07.01) będzie pierwszym piątkiem miesiąca. Nabożeństwo ku
czci Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz. 18:00. Spowiedź św.
od godz. 16:30.
W najbliższą niedzielę (09.01) przypada święto Chrztu Pańskiego, które
kończy liturgiczny okres Narodzenia Pańskiego.
W ramach kolędy, celebrujemy Msze św. z błogosławieństwem
indywidualnym rodzin.
Na Mszę św. zapraszamy rodziny z poszczególnych rejonów, które
otrzymają indywidualne błogosławieństwo. Fakt uczestnictwa we
Mszy św. i błogosławieństwie rodzin prosimy potwierdzić przez
wypełnienie deklaracji (blankiety znajdują się na stojaku przy
wyjściu) i oddanie w kopercie po uzyskaniu błogosławieństwa.
Pragniemy w ten sposób odnotować w kartotece paraﬁalnej
błogosławieństwo duszpasterskie na dany rok.
Pełna treść ogłoszeń na stronie www.paraﬁamichalowice.pl.
Z naszej wspólnoty paraﬁalnej odeszła

śp. Antonina Moryś
Wieczne odpoczywanie racz Jej dać Panie...
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