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1. Czytanie (Lb 6, 22-27)
Kim był Aaron?

Aaron, brat Mojżesza i Miriam, znany jest przede 
wszystkim z dziejów wędrującego Izraela (Wj 4; 7; 19; 
28; 40 oraz Kpł 8-10). Poprzez Amrama i Kehata 
wywodził się z pokolenia Lewiego. Z� onaty z Elżbietą, 
córką Aminadaba, miał czterech synów. Już w Egipcie był 
rzecznikiem młodszego brata oraz spełniał funkcje 
kapłańskie. Lud wezwał go dlatego, by na cześć Jahwe 
ulał złotego cielca. Skarcony surowo przez Mojżesza, za 
jego wstawiennictwem uzyskał przebaczenie. Przejął 
później wszystkie funkcje kapłańskie i ich znamiona 
oraz ściśle współpracował w ustanawianiu ceremoniału. 
Stale opowiadał się za decyzjami brata, ale razem 
z siostrą zbuntował się przeciw niemu - z powodu żony 
Kuszytki - (Lb 12). Z Mojżeszem natomiast zwątpił u wód 
Meriba i dlatego, on również, nie wszedł do Ziemi 
Obiecanej. Zmarł na górze Hor, w pobliżu Kadesz, 
zapewne na półwyspie Synaj.

Z niedzielnej liturgii Mszy Świętej

Papież Franciszek

 Pasterze wybrańcami Boga
W czasach Jezusa pasterze byli ludźmi, których lekceważono. 

Znajdowali się na najniższym szczeblu drabiny społecznej i religijnej. 
Wraz z rolnikami i rybakami tworzyli „lud nie znający prawa”. 
Pasterze nie mogli skrupulatnie przestrzegać wszystkich 
obowiązujących przepisów prawnych, gdyż troska o stada zajmowała 
im cały czas. Z tego powodu ortodoksyjni Żydzi traktowali ich 
z pogardą, niemal jak nieczystych. Z drugiej strony, w historii Izraela 
pasterze cieszyli się szacunkiem i poważaniem. Byli nośnikami 
Tradycji i religii. Pasterzem był np. król Dawid czy prorok Amos. 
Tytuł pasterza nadawano również Bogu – Jahwe (Ez 34, 11n). Także 
Jezus nazywa siebie Dobrym Pasterzem (J 10, 1nn).

Pasterze są ludźmi prostymi ubogimi. Są przedstawicielami 
ubogich Izraela, ubogich w ogólności, uprzywilejowanych adresatów 
miłości Boga (Benedykt XVI). Ojcowie Kościoła podkreślają, że 
pasterze są jedynymi ludźmi, którzy nie śpią, czuwają, troszczą się 
o stado, służą mu. 

Światło, które oświeciło i przeraziło pasterzy było zapowiedzią 
odwiecznego światła: Była światłość prawdziwa, która oświeca 
każdego człowieka, gdy na świat przychodzi (J 1, 9). Światłość 
prawdziwa jest odbiciem, odblaskiem piękna, dobroci, świętości, 
miłości Boga. Bóg „wszczepił ją na trwałe” w ludzkie serca. I chociaż 
nasze codzienne życie jest trudne, naznaczone krzyżem, cierpieniem, 
troskami, to jednak jest w Nim Bóg-Miłość, prawdziwa Światłość, 
która je oświetla. Ciemności, zło, grzech mogą je zamazać, zaćmić, ale 
nigdy nie mogą zniszczyć.

Ewangelia (Łk 2, 16-21)
Żydowskie obrzędy związane z narodzeniem 

Chrystusa - obrzezanie, nadanie imienia

Jak każdy żydowski chłopiec, Jezus został poddany obrzezaniu – „gdy 
nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać Dziecię, nadano Mi imię Jezus, 
którym je nazwał anioł, zanim poczęło się w łonie Matki” (Łk 2,21).  
Obrzezanie stanowiło element silnego związania z judaizmem – znak 
przymierza.  Jak nakazywała tradycja, Jezus witany był u wejścia do synagogi 
śpiewem Baruch haba, słowami Psalmu 118: „błogosławiony, który przybywa 
w imię Pańskie”. 

Obrzezanie - znak „krwi” jest znakiem całkowitej przynależności do Boga 
i nieodwołalności Przymierza, które w pełni objawi się.  Słowa wypełnią się 
w czasie męki Chrystusa: „ten kielich to Nowe Przymierze we krwi mojej” 
(Łk 22,20).”.

W starszej tradycji żydowskiej, co znajduje potwierdzenie w dużej ilości 
tekstów Starego Testamentu, imię nadawano zaraz przy urodzeniu, ale 
zdarzało się, że zmieniano je przy obrzezaniu, co związane było z jakąś 
szczególną misją, jak w przypadku Mojżesza, lub wyrażało wypełnienie się 
Bożej obietnicy, jak to miało miejsce przy narodzinach ostatniego proroka 
Pierwszego Przymierza - Jana Chrzciciela.

o.	Maciej	Biskup	OP

Modlitwa na rozpoczynający się rok

Ojcze, Ty kochasz Twoje dzieci. Niech rozpocznę ten 
rok w miłości Twojej i pozostanę Ci wierny. 
Nie dozwól, aby cokolwiek odłączyło mnie 
od miłości Twojej. 
Kieruj mną według świętej woli Twojej w Tobie 
i w Twojej woli znajdę pokój, bo wola Twoja jest 
naszym pokojem, pokojem wiecznym u Ciebie. Amen.

Z kalendarium parafii - rok 2022

* Od lutego rodziny z Róży Różańcowej męskiej przyjmują w swych 
domach  figurę św. Józefa. 

* W maju za pośrednictwem Zakonu Braci Mniejszych 
Konwentualnych Parafia otrzymała relikwie sw. Maksymiliana 
Kolbego. 

* W maju odbyła się pielgrzymka do Niepokalanowa.
* Wakacyjny czas był pod znakiem przygotowań do ugoszczenia 

ponad 500 pątników zmierzających do Matki  Bożej 
Częstochowskiej.

* Sierpień i wrzesień to czas tworzenia kolejnej Róży Różańcowej 
kobiet pod patronatem św. Jana Pawła II. Błogosławieństwo Róży 
nastąpiło na Mszy św. 26 października. 

* W październiku rozpoczął się remont świątyni w części 
prezbiterium. Wymieniono 14 okien, odnowiono 14 witraży, 
odnowiono kinkiety, posadzkę, odmalowano ściany, zainstalowano 
nowoczesne oświetlenie oraz system monitoringu pozwalający na 
transmisję online nabożeństw. Prace zakończono w II połowie 
listopada.

 Niezwykle ważnymi dniami dla naszej wspólnoty były rekolekcje *
adwentowe od 4 do 7 grudnia, z nawiedzeniem figury św. Michała 
Archanioła z cudownej groty objawień na Górze Gargano.  

* Swą pracę kontynuowała redakcja parafialnego biuletynu „Tydzień 
z Maryją”. W grudniu br. minęło 5 lat od powstania pierwszego 
numeru, w sumie dotąd wydano 220 numerów, wydrukowano 
ok. sześćdziesiąt pięć tysięcy egzemplarzy. 

* Na udział w życiu parafii znalazła czas także młodzieżowa schola, 
która oprócz oprawy muzycznej wybranych Mszy św. 
i nabożeństw przygotowała koncert kolęd oraz Akatysty: do Ducha 
św. oraz ku czci Bogarodzicy.

* Przez cały rok rozwijała się parafialna działalność wolontaryjna. 
Członkowie Stowarzyszenie Nadzieja Michałowic przy ogromnym 
wsparciu parafian i wolontariuszy kilkakrotnie organizowali 
z dużym sukcesem pomoc dla Ukrainy, a w grudniu przygotowali 
spotkanie dzieci ze św. Mikołajem.

6 stycznia - Uroczystość Objawienia Pańskiego



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

Do użytku
wewnętrznego

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
NA UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ 

RODZICIELKI MARYI - 01.01.2023
Dziś (01.01) pierwszy dzień nowego 2023 roku – Uroczystość Świętej 

Bożej Rodzicielki Maryi. Można w tym dniu uzyskać odpust zupełny 
pod zwykłymi warunkami oraz przez odmówienie lub śpiew hymnu 
„O Stworzycielu Duchu, przyjdź”.

W piątek (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 tym dniu I Piątek miesiąca. Okazja do spowiedzi św. 
15 minut przed każdą Mszą św. Po Mszy św. o godz. 18:00, 
wystawienie Najświętszego Sakramentu, Litania do Najświętszego 
Serca Pana Jezusa i akt wynagrodzenia Sercu Bożemu. 

W sobotę (07.01), ze względu na wizytę duszpasterską, wyjątkowo nie 
będzie nabożeństwa I Soboty miesiąca.

Odwiedziny chorych z sakramentami świętymi ze względu na kolędę 
w przyszłą sobotę (14.01) od ok. godz.  9:00.

Wizyta duszpasterska w domach:
- 2 stycznia (poniedziałek) od godz. 14:00 – Wilczkowice: ul. Na Widoku, 

Gaikowa, Parkowe Wzgórze, Zielona Dolina, Lipowiec, Zawiła;
- 2 stycznia (poniedziałek) od godz. 15:00 ul. Szmaragdowa, Warszawka;
- 4 stycznia (środa) od godz. 15:30 – ul. Ks. Mariana Pałęgi, Akacjowa, 

Ogrodowa, Mostowa;
- 5 stycznia (czwartek) od godz. 15:30 – ul. Michałki, Komora, 

Malownicza, Jesionowa;
- 7 stycznia (sobota) od godz. 9:00 – ul. Krakowska od kościoła do 

Zerwanej – obie strony, Platynowa, Spokojna;
- 7 stycznia (sobota) od godz. 9:00 – ul. Krakowska od Komory do 

kościoła – obie strony, Urocza, Krótka, Wspólna, Widokowa, 
Na Gródek, Słoneczna 21, Koźlica.                                                                                                                                                                                                           

W ramach kolędy, celebrujemy także Msze św. z błogosławieństwem 
indywidualnym rodzin. Przybyła rodzina (przedstawiciel rodziny) 
otrzyma indywidualne błogosławieństwo, tekst modlitwy 
o błogosławieństwo dla domu i rodziny, które należy odmówić już 
z wszystkimi członkami rodziny oraz pamiątkowe obrazki. Prosimy 
o  przynies ien ie  w pojemnikach  wody,  k tóra  zos tan ie 
pobłogosławiona, aby nią pokropić dom rodzinny. 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

Święta Boża Rodzicielka
Pierwszy dzień Nowego Roku to ósmy 

dzień od Narodzenia Jezusa. Według prawa 
żydowskiego każdy chłopiec miał być tego 
d n i a  o b r z e z a n y.  W  o k t a w ę  B o ż e g o 
Narodzenia, dziękując Bogu za przyjście na 
ś w i a t  C h r y s t u s a ,  K o ś c i ó ł  o b c h o d z i 
uroczystość Maryi jako Matki Bożej, przez 
którą spełniły się obietnice dane całej 
ludzkości, związane z tajemnicą Odkupienia. 
Tego dnia z wszystkich przymiotów Maryi 
czcimy szczególnie Jej macierzyństwo. 
D z i ę k u j e my  J e j  t a k ż e  z a  t o ,  ż e  s wą 
macierzyńską opieką otacza cały Lud Boży.

 Poświęcenie Maryi pierwszego dnia rozpoczynającego się roku 
ma także inne znaczenie. Matka Jezusa zostaje ukazana ludziom jako 
najdoskonalsze stworzenie, a zarazem jako pierwsza z tych, którzy 
skorzystali z darów Chrystusa. Pragnienie zaakcentowania 
specjalnego wspomnienia Matki  Bożej  zrodziło się już 
w starożytności chrześcijańskiej. Kościół zachodni już w VII wieku 
wyznaczył w tym celu dzień 1 stycznia. Uroczystość S�więtej Bożej 
Rodzicielki Maryi to najstarsze maryjne święto. Do liturgii Kościoła 
wprowadził je dość późno papież Pius XI w roku 1931 na pamiątkę 
1500. rocznicy soboru w Efezie (431). Pius XI wyznaczył na coroczną 
pamiątkę tego święta dzień 11 października. Reforma liturgiczna 
w roku 1969 nie zniosła tego święta, ale podniosła je do rangi 
uroczystości nakazanych i przeniosła na 1 stycznia.

INTENCJE MSZALNE 
Poniedziałek – 02.01.2023 –  Świętych Bazylego Wielkiego  

  i Grzegorza z Nazjanzu,  
  biskupów i doktorów Kościoła 

 18:00 + Za śp. Adama Zębalę (greg. 2) 
Wtorek – 03.01.2023 – Najświętszego Imienia Jezus 
 7:00 + Za śp. Adama Zębalę (greg. 3) 

 18:00 

Msza św. Kolędowa: o błogosławieństwo Boże w 2023 
roku dla rodzin z ul. Krakowskiej od Zerwanej - prawa 
strona w kierunku do kościoła (do ul. Platynowej) i ul. 
Krakowska (prawa strona) - od Platynowej do kościoła 

Środa – 04.01.2023  

 18:00 

Msza św. Kolędowa: o błogosławieństwo Boże w 2023 
roku dla rodzin z ul. Krakowskiej (od Zerwanej - lewa 
strona w kierunku kościoła), Sportowa, Spokojna, Wola 
Więcławska, Na Leśnym Stoku, Krakowska nr 308, 310, 
312. 

 20:00 

+ Za śp. Adama Zębalę (greg. 4) 
+ Za śp. Mariannę Herjan 
+ Za śp. Jacka Dyląga 
+ Za śp. Wiesławę Sobolewską 
+ Za śp. Emilię Sochę 
+ Za śp. Joannę Bubkę 
+ Za śp. Zofię Miskę 
+ Za śp. Elżbietę Massalską 
+ Za śp. Janusza Madeja 
+ Za śp. Józefa Padlika 

Czwartek – 05.01.2023  
 7:00 + Za śp. Adama Zębalę (greg. 5) 

 18:00 
Msza św. Kolędowa: o błogosławieństwo Boże w 2023 
roku dla rodzin z Zerwanej 

Piątek – 06.01.2023 –  Uroczystość Objawienia Pańskiego 

 7:00 
O błogosławieństwo Boże dla Marty i Teresy z racji 
urodzin 

 9:00 + Za śp. Adama Zębalę (greg. 6) 

 10:30 

Msza św. Kolędowa: o błogosławieństwo Boże w 2023 
roku dla rodzin z Wilczkowic - ul. Jaworowa, Zielona 
Dolina, Pstrągowa, Zamkowa, Złotogórska, Zawiła 
+ Za śp. Romanę Rzepecką w rocznicę śmierci 

 12:00 + Za śp. Mieczysława Kopeć 

 18:00 
+ Za śp. Mieczysława Nogieć, Stanisławę Nogieć, 
 Danutę Miśkiewicz 

Sobota – 07.01.2023 – św. Rajmunda z Penyafort, prezbitera 
 7:00 + Za śp. Adama Zębalę (greg. 7) 

 18:00 

Msza św. Kolędowa: o błogosławieństwo Boże w 2023 
roku dla rodzin z Wilczkowic - ul. Bukowe Wzgórze, 
Czereśniowa, Gaikowa, Parkowe Wzgórze, Na Widoku, 
Porzeczkowa, Brzozowe Wzgórze, Perłowa, Pociesznej 
Wody 

Niedziela – 08.01.2023 –  Święto Chrztu Pańskiego 
 7:00 + Za śp. Beatę Kruczek 
 9:00 + Za śp. Marcina Kurowskiego w 12. rocznicę śmierci 

 10:30 

Msza św. Kolędowa: o błogosławieństwo Boże w 2023 
roku dla rodzin z Wilczkowic - ul. Smolna, Michałowic- 
ul. Smolna, Rzemieślnicza, Cichy Kącik, Lipowiec 
+ Za śp. Adama Kasznika w 22. rocznicę śmierci 

 12:00 W intencji dzieci rodziców i chrzestnych 
 18:00 + Za śp. Adama Zębalę (greg. 8) 

 

Zapraszamy na „Godzinę Świętą”

05.01.2023,	godz.	23:00


