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Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza (Mt 3, 13-17)
Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć od niego chrzest. Lecz Jan powstrzymywał Go, mówiąc: «To ja
potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie?» Jezus mu odpowiedział: «Ustąp teraz, bo tak godzi się nam
wypełnić wszystko, co sprawiedliwe». Wtedy Mu ustąpił. A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody.
A oto otworzyły się nad Nim niebiosa i ujrzał ducha Bożego zstępującego jak gołębica i przychodzącego nad Niego. A oto
głos z nieba mówił: «Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie».
Chrzest to tajemnica Bożego dziecięctwa. Sakrament, w którym sam Bóg czyni człowieka swoim ukochanym, wybranym dzieckiem.
Chrzest Chrystusa z rozlegającym się z nieba głosem Ojca ma nam to dobitnie uświadomić. To jest mój syn umiłowany – te słowa Stwórca
wypowiedział nad każdym z nas. Czy uświadamiamy sobie ten dar i zadanie?

O sumieniu i egoizmie - dwóch siłach zamieszkujących serce człowieka
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Egoizm prowadzi walkę z sumieniem i zmierza do tego, by przestało się odzywać. Każde pójście za egoizmem jest klęską sumienia, które
głośno płacze, wypełniając serce człowieka goryczą. Są to tak zwane wyrzuty sumienia. Sumienie w ten sposób wzywa do naprawy
popełnionego zła. Jeśli to zostanie uczynione, ono znów przejmuje kierownictwo w sercu człowieka i wypełnia je pokojem. Jeśli do jednego
zła dany człowiek zacznie dodawać następne złe czyny, sumienie powoli milknie. To jest mniej więcej tak, jak gdyby sumienie było idealnie
czystym obrusem i jeśli pojawi się na nim plama, reaguje natychmiast, by usunięto tę plamę. Jeśli natomiast człowiek nie usunie tej plamy,
a nawet w miarę upływu czasu plam przybywa, obrus brudzi się jeszcze mocniej, stopniowo przestaje reagować, nie wzywa do oczyszczenia,
staje się zbrukaną ścierką.
Bóg przemawia do człowieka przez sumienie, nawet wszelkie słowo zewnętrzne skierowane jest do sumienia i dopiero sumienie czyni je
owocnym. Ono musi wydawać rozporządzenia, by człowiek mógł działać. Zło natomiast i świat przemawiają do człowieka przez egoizm
i dlatego w sercu ustawicznie trwa wielkie zmaganie sumienia z egoizmem, które w rzeczywistości jest zmaganiem Boga ze złem o danego
człowieka.
Doskonałość zasadza się na ochronieniu i udoskonaleniu sumienia, a niedoskonałość na oddaniu steru w ręce egoizmu.
W pierwszym wypadku człowiek staje się posłuszny Bogu, w drugim posłuszny złu.
ks. Norbert Sarota

Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych
Każ dy chrześ cijanin w sakramencie Chrztu Sw.
osobiś cie albo przez swoich rodzicó w chrzestnych
wyrzekł się szatana i obrał Jezusa Chrystusa za
wszechwładnego Pana. Przyrzeczenie to - jak mó wił ś w.
Augustyn - jest największe, najuroczystsze. Często jednak
sprzeniewierzamy się obietnicy złoż onej Jezusowi.
Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych przyczynia się do
naszego uś więcenia. W obrzędzie, w pierwszej kolejnoś ci
na pytanie: „Czy wyrzekasz się grzechu…?, Czy wyrzekasz
się szatana…?”, odpowiadamy: „Wyrzekam się” bo wiemy,
ż e zły posługuje się kłamstwem. Obiecujemy wystrzegać
się grzechu i biec do Jezusa, kiedy ogarnie nas pokusa.
„Czy wierzysz w Boga...?”, odpowiadamy: „Wierzę” bo
wierzymy, ż e mamy Ojca w niebie, któ ry stworzył nas
z miłoś ci i chce dla każ dego z nas jedynie dobra. „Czy
wierzysz w Jezusa… Jego Syna…?”, odpowiemy: „Wierzę”
bo wierzymy, ż e Jezus wybawił nas od grzechu i uczynił
dzieć mi Boż ym. „Czy wierzysz w Ducha Swiętego, ś więty
Koś ció ł… Swiętych obcowanie, odpuszczenie grzechó w,
z m a r t w y c h w s t a n i e c i a ł a i ż y c i e w i e c z n e ? ”
odpowiadamy: „ Wierzę”, bo Duch Swięty, zesłany w dzień
Pięć d ziesiątnicy prowadzi nas i oś wieca. Jesteś my
cząstką Koś cioła i ufnie przyjmujemy to, czego nas,
wszystkich wierzących naucza.

Symbolika liturgii chrzcielnej - woda, olej
i biała szata
W kulturze, a takż e w wielu religiach
i pierwotnych wierzeniach woda posiadała
zawsze symboliczne znaczenie: poiła
i orzeź wiała, nawadniała, dawała ż ycie
i obmywała. Zanurzenie w wodzie
symbolizuje powró t do wó d, któ re wydały
nas na ś wiat, a wynurzenie to ponowne
zdobycie kształtu, narodziny. Woda
chrzcielna ma oczyś cić człowieka moralnie
i pozwolić mu narodzić się ponownie jako
ktoś nowy.
O obrzędzie namaszczenia Pismo Swięte mó wi, ż e stosowano je przy
ustanawianiu kró la, kapłana i proroka. Namaszczenie było znakiem
szczegó lnego wybrania i upodobania przez Boga oraz wyznaczało
człowiekowi ś ciś le okreś lone zadania, do wykonania któ rych Bó g dawał
moc swoją i Ducha Swiętego. Przez namaszczenie olejem krzyż ma staliś my
się wybrań cami Boga i Jego wspó łpracownikami.
W liturgii chrzcielnej po obrzędzie namaszczenia olejem krzyż ma
ś więtego, ochrzczonemu dziecku nakłada się białą szatę. Obrzęd ten
posiada podwó jną symbolikę: biel oznacza błogosławień stwo, czystoś ć
i niewinnoś ć i jest ponadto oznaką duchowego stanu człowieka. Założ enie
szaty chrzcielnej to symbol „przyobleczenia się” w Jezusa Chrystusa, czyli
całkowitego zjednoczenia się z Nim.

Cud za wstawiennictwem Katarzyny Laboure
Katarzyna Laboure została ś więtą 27 lipca 1947 roku.
W procesie jej beaty ikacji wykorzystano cud dotyczący
młodego ż ołnierza Mariusza Zè me.
Wieczorem 3 grudnia 1928 roku do wielkiego szpitala
w Turynie przyniesiono go na noszach. Był blady, o zaostrzonych
rysach, szklistym spojrzeniu. Przed operacją otrzymał
Sakrament Chorych.
Lekarze ocenili jego stan jako beznadziejny, a badania
potwierdziły diagnozę: ostre, ropne zapalenie otrzewnej. Chory
był skazany na ś mierć . Następnego dnia gorączka rosła,
a lekarze stwierdzili, ż e zbliż a się koniec. Matka młodego
męż czyzny modliła się gorąco, prosiła o modlitwę Siostry
Miłosierdzia, któ re mó wiły: „Niech ten
cud będzie świadectwem świętości Siostry
Katarzyny Labouré”. Zanim nadszedł
szó sty dzień nowenny, Mariusz Zè me
został uzdrowiony. Lekarze stwierdzili
brak ś ladó w zapalenia otrzewnej.
Całkowite uzdrowienie było cudem.
Zró dło:
http://szarytki.chelmnosm.pl/cuda-swkatarzyny-laboure/
INTENCJE MSZALNE
Poniedziałek – 13.01.2020 –św. Hilarego, biskupa i doktora
Kościoła
18:00 + Za śp. Helenę Dyląg (greg. 27)
Wtorek – 14.01.2020
7:00 + Za śp. Iwonę Chwastek
18:00 + Za śp. Helenę Dyląg (greg. 28)
Środa – 15.01.2020
7:00 + Za śp. Annę Klich
O potrzebne łaski dla dziecka nienarodzonego
i szczęśliwe rozwiązanie dla Justyny
O zdrowie dla Anastazji
+ Za śp. Helenę Dyląg (greg. 29)
+ Za śp. Jana Bajorskiego
20:00 + Za śp. Jarosława Piotrowskiego
+ Za śp. Krystynę Świder
+ Za śp. Mariana Nogcia
+ Za śp. Matyldę Nogieć
+ Za śp. Sabinę Gurbiel
+ Za śp. Zoﬁę Kawalec
Czwartek – 16.01.2020
18:00 + Za śp. Helenę Dyląg (greg. 30)
Piątek – 17.01.2020
7:00 + Za śp. Tadeusza Warchoła
O błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla
18:00 Aleksandry i Dawida Pałka w 11. rocznicę ślubu oraz
dla Moniki w 21. rocznicę urodzin
Sobota – 18.01.2020
7:00 + Za śp. Kazimierza Kwietnia
O błogosławieństwo Boże w posłudze kapłańskiej dla
18:00
duszpasterzy - ks. proboszcza i ks. Norberta
Niedziela – 19.01.2020 – św. Józefa Sebastiana Pelczara,
biskupa
7:00 + Za śp. Janinę Patynę i zmarłych z rodziny Kowackich
9:00 + Za śp. Tadeusza Warchoła
10:30 + Za śp. Władysławę i Edmunda Sochów
12:00 + Za śp. Józefę, Alojzego i Grzegorza Jamborskich
O zdrowie i błogosławieństwo Boże w 40. rocznicę
18:00
powstania ﬁrmy dla właściciela i pracowników

Krainy biblijne...
Masada to staroż ytna forteca na szczycie płaskowyż u w południowo-wschodnim Izraelu, na zachodnim wybrzeż u Morza
Martwego. Samotne wzgó rze otacza kamienista pustynia,
poprzecinana głębokimi kanionami.
W 40 r. p.n.e. uciekając przed Partami, w Masadzie schronił się
Herod wraz ze swoją rodziną. Prawdopodobnie od tego czasu
upodobał sobie to miejsce. Bojąc się o ż ycie swoje i najbliż szych,
wybudował tu imponujący kompleks pałacowy, skrupulatnie
zaplanowany i doskonale wykonany. Zdumienie budziła wielka
ob itoś ć i trwałoś ć przechowywanych w twierdzy zapasó w.
Zgromadzono tu zapasy zboż a, któ re mogły starczyć na długi czas,
wino i oliwę i pró cz tego nasiona roś lin strączkowych i daktyli.
O tym przekonał się przywó dca ż ydowski Eleazar, któ ry podczas
wojny ż ydowskiej (66-73 r.) z grupą około 900 powstań có w
Górabyły
Hermon
schronił się tu przed Rzymianami. Wszystkie zapasy
w tak
dobrym stanie, ż e w niczym nie ustępowały ś wież o zgromadzonym. A przecież od czasu zmagazynowania ich, do czasu
zajęcia twierdzy przez Rzym upłynęło prawie sto lat. Moż na
sądzić , ż e trwałoś ć ta miała
p r z y c z y n ę w e w ł a ś c i woś ciach powietrza, któ re
na wysokoś ci całego tego
płaskowyż u jest wolne od
zanieczyszczenia. Masada
została wpisana na listę
UNESCO jako miejsce
ś wiatowego dziedzictwa
w 2001 roku.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Święto Chrztu Pańskiego - 12.01.2020
Od jutra rozpoczyna się tak zwany okres zwykły, per annum – w ciągu
roku. Jednak w polskiej tradycji przedłużamy śpiewanie kolęd do
2 lutego, czyli do święta Oﬁarowania Pańskiego.
W naszej paraﬁi trwa wizyta duszpasterska zwana kolędą. Niech będzie
ona okazją do wspólnej modlitwy, wzajemnego poznania się,
zbliżenia i rozmowy o problemach nie tylko konkretnej rodziny, ale
także o sprawach naszej paraﬁalnej wspólnoty. Kapłan przynosi do
naszego domu Boże błogosławieństwo. Skorzystajmy z tego
wyjątkowego daru.
Porządek kolędy:
Poniedziałek (20.01) – od godz. 14:00 – ul. Rzemieślnicza, Smolna,
Lipowiec, Cichy Kącik;
Wtorek (21.01) – od godz. 12:00 – Zerwana od p. Eleonory Dyląg do
p. Plucińskich;
Środa (22.01) – od godz. 12:00 – Zerwana od p. Piegzy, ul. Na Leśnym
Stoku, od p. Macieja Sochy do p. Chamielców;
od godz. 15:30 – ul. Koźlica, Nad Dłubnią;
Czwartek (23.01) – od godz. 15:00 – ul. Klonowa, Jesionowa,
Pogodna;
Piątek (24.01) – od godz. 15:00 – ul. Legionowa numery nieparzyste,
ul. Krakowska;
Sobota (25.01) – od godz. 8:00 – Firlejów, Zerwana od strony
Wilczkowic;
od godz. 9:00 – ul. Krakowska, Legionowa numery
parzyste, ul. Wesoła;
Poniedziałek (27.01) – od godz. 12:00 – Wilczkowice od p. Pawła
Bednarczyka do ul. Smolnej.
Pełna treść ogłoszeń na stronie www.paraﬁamichalowice.pl.
Z naszej wspólnoty paraﬁalnej odeszła

śp. Danuta Miśkiewicz
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

