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Słowa Ewangelii według świętego Marka (Mk 1, 7-11)

Chrzest Jezusa w Jordanie

Jan Chrzciciel tak głosił: «idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby schyliwszy się, rozwiązać rzemyk u Jego
sandałów. Ja chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym». W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei
i przyjął od Jana chrzest w Jordanie. W chwili gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i Ducha jak gołębicę zstępującego na
Niego. A z nieba odezwał się głos: «Ty jesteś moim Synem umiłowanym, w Tobie mam upodobanie».
„Ale Jezus wychodzi z wody i unosi ze sobą w górę cały świat; widzi rozwierające się i otwarte niebiosa, które Adam zamknął dla siebie
i dla swych potomków” – pisze św. Grzegorz z Nazjanzu, biskup, którego kazanie znajdziemy w dzisiejszej brewiarzowej Godzinie Czytań.
Chrzest Chrystusa i otwierające się niebiosa to nowa nadzieja, która otwiera się przed zgromadzonymi nad Jordanem ludźmi. Każdy chrzest to
nowa nadzieja – niebo otwiera się przed wstępującym do Kościoła dzieckiem czy dorosłym. Może nie pamiętamy tego momentu w swoim
życiu, ale w nas też się to dokonało – otrzymaliśmy nadzieję powołania do świętości, otwarto przed nami drogę do Królestwa. Niech nas ta
nadzieja nieustannie porywa i zachwyca, przenikając wszystkie drogi naszego życia.
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Kochani Czytelnicy!
Tak patrząc, aż oczy się otwierają, jak fantastycznie Bóg pomyślał z tą czystością. Bo Bóg chce, żeby człowiek tak umocnił siebie,
żeby był wolny, żeby rozum i wola rządziła ciałem, żeby nie męczył się w przyszłości, żeby się przygotował do wszystkich wariantów
życia – od małżeństwa począwszy, przez wczesne wdowieństwo i do celibatu również.
Dobrze się księdzu mówi – powiecie. I nam się dobrze słucha w kościele. Ale – wie ksiądz – jak ja zobaczę jej włosy, jak położę rękę
na jej ręce, jak wciągnę zapachy jej paryskich perfum, to już nie wiem, kiedy się urodziłem. Jak mam być mocny? Jak mam nauczyć
się czystości?
Po pierwsze, kochani, trzeba zmienić mentalność. To znaczy poważnie potraktować sprawy związane ze swoim ciałem. Śliskie
rozmowy, kawały poniżej pasa, wmawianie sobie, że moda na sukienki calowe – to nic wielkiego! Przecież wszyscy tak chodzą! A to
że, chłopak stanie za tobą i nawet nie wie, co było na kazaniu, to tylko jego sprawa?! Diabeł tkwi w drobnostkach. To, że w ostatnich
latach nastąpił wzrost gwałtów, to na pewno nie od tego, że mężczyźni patrzą się na zielone drzewa. Nie wmawiajmy sobie głupstw.
Lawina zaczyna się od jednego kamienia, a Jezus mówi bezpardonowo – Ktokolwiek pożądliwie popatrzy na kobietę już się w sercu
dopuścił cudzołóstwa.
Po drugie kochani – przypomnijmy starożytną zasadę Ojców Kościoła. Od dwóch pokus trzeba uciekać – pokusy pozornej wiary
i pokusy pozornej czystości. Nie ma dyskusji. Bo cię wciągnie. Z bagnem nie ma żartów.
Tak nas ciągnie do tego! I w pewnym sensie to dobrze, bo to jest dowód, że jesteśmy zdrowi ﬁzycznie. Ale to nie wszystko. Kawały
trzeba uciąć, wzrok odwrócić, ﬂirtowania niebezpiecznego zaniechać, rękę odłożyć, kasetę wyłączyć, gazetę zamknąć. Nie ma rady.
Człowiek ma szansę na zwycięstwo, kiedy pokusa jest na przedpolu, kiedy wejdzie już głęboko do serca tylko cud lub śmierć może ją
uciąć.
ks. Norbert Sarota

Do przemyślenia... Opowieść „Specjalny anioł”
Dwó ch podró ż ujących aniołó w poprosiło o goś cinę pewną bogatą
rodzinę. Dziwni goś cie z powodu egoizmu i chciwoś ci gospodarzy dostali
miejsce jedynie w małej, zimnej piwnicy. Po przygotowaniu sobie miejsca
do spania na twardej podłodze, starszy anioł zobaczył dziurę w ś cianie
i naprawił ją. Kiedy młodszy zapytał go, dlaczego to zrobił, starszy
odpowiedział:
- Rzeczy nie zawsze są takie, na jakie wyglądają.
Następnej nocy aniołowie przybyli do biednego farmera. Ten oddał im
własny pokó j, gdzie mogli odpocząć . Nazajutrz aniołowie znaleź li farmera
i jego ż onę zapłakanych. Ich krowa, któ rej mleko było dla nich jedynym
dochodem, leż ała martwa na polu. Młodszy anioł ze zdziwieniem
i wyrzutem zapytał starszego towarzysza:
- Jak mogłeś do tego dopuś cić ? Pierwsza rodzina była skąpa
i egoistyczna a pomogłeś im. Druga rodzina miała niewiele
i dzieliła się tym, co miała, a ty pozwoliłeś , ż eby ich jedyna krowa padła.
- Rzeczy nie zawsze są takie, na jakie wyglądają - odpowiedział starszy
anioł. - Kiedy spędziliś my noc w piwnicy rezydencji, zauważ yłem, ż e w tej
dziurze w ś cianie było schowane złoto. Zakleiłem tę dziurę, by chciwy
gospodarz nie mó gł znaleź ć złota. W noc, któ rą spędziliś my w domu
biednego farmera, Anioł Smierci przyszedł po jego ż onę. W zamian za nią
dałem mu ich krowę.
Rzeczy nie zawsze są takie, na jakie wyglądają.

Zrozumieć Mszę Świętą,
aby pełniej w niej uczestniczyć... (cz. 6)
LITURGIA EUCHARYSTYCZNA
Modlitwa Eucharystyczna
Prefacja rozpoczyna się od słów: „Pan z wami”. To już
trzecie przypomnienie o obecności Boga wśród nas. Bóg
jest z nami niezależnie od tego, co myślimy.
„W górę serca, wznosimy je do Pana…” – to
zaproszenie do wzniesienia się do góry, aby inaczej
popatrzeć na swoje życie z Bożej perspektywy.
„Dzięki składamy Panu Bogu naszemu…” – to
modlitwa dziękczynna, odkrywanie dobra, które jest w nas
i wokół nas. Forma „my” – wskazuje na to, że Eucharystia
jest dziełem całego Kościoła.
W słowach „Święty, Święty, Święty…” uwielbiamy
Trójcę Świętą – Boga po trzykroć świętego. Już teraz
uczestniczymy w chwale nieba, włączamy się w modlitwę
i liturgię trwającą wiecznie. Wyznajemy świętość Boga.
„Pełne są niebiosa i ziemia…” – sprawy ziemskie
i niebieskie łączą się i przenikają wzajemnie. Świętość
Boga jest w nas, jesteśmy nią otuleni. „Hosanna na
wysokości” to powitanie Chrystusa wjeżdżającego do
Jerozolimy.

INTENCJE MSZALNE
Poniedziałek – 11.01.2021
7:00 + Za śp. Roberta Stopińskiego (greg. 11)
Msza św. Kolędowa: o błogosławieństwo Boże
i potrzebne łaski w 2021 roku dla rodzin
18:00
z ul. ks. Mariana Pałęgi, Akacjowej, Miodowej,
Długiej, a dla zmarłych o życie wieczne
Wtorek – 12.01.2021
7:00 + Za śp. Roberta Stopińskiego (greg. 12)
Msza św. Kolędowa: o błogosławieństwo Boże
i potrzebne łaski w 2021 roku dla rodzin
18:00
z ul. Źródlanej, Nad Strugą, Marcowej, Mały
Kraków, a dla zmarłych o życie wieczne
Środa – 13.01.2021 – św. Hilarego, biskupa i doktora
Kościoła
Msza św. Kolędowa: o błogosławieństwo Boże
i potrzebne łaski w 2021 roku dla rodzin
18:00
z ul. Leśnej (numery nieparzyste), Sosnowej,
Truskawkowej, a dla zmarłych o życie wieczne
O błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski i opiekę
Matki Bożej dla rodziny Michalskich, Sobczyków
i współpracowników
+ Za śp. Waldemara Nogiecia
+ Za śp. Teodozję Munk
+ Za śp. Tadeusza Ceglińskiego
20:00 + Za śp. Stanisławę Machnik
+ Za śp. Roberta Stopińskiego (greg. 13)
+ Za śp. Mieczysława Bednarczyka
+ Za śp. Marka Habrynia
+ Za śp. Elżbietę Nogieć
+ Za śp. Barbarę Sumera
+ Za śp. Włodzimierza Chwastka
Czwartek – 14.01.2021
7:00 + Za śp. Roberta Stopińskiego (greg. 14)
Msza św. Kolędowa: o błogosławieństwo Boże
18:00 i potrzebne łaski w 2021 roku dla rodzin z ul. Leśnej
(numery parzyste), a dla zmarłych o życie wieczne
Piątek – 15.01.2021
7:00 + Za śp. Roberta Stopińskiego (greg. 15)
Msza św. Kolędowa: o błogosławieństwo Boże
i potrzebne łaski w 2021 roku dla rodzin z ul. Górnej
18:00
(numery nieparzyste), a dla zmarłych o życie
wieczne
Sobota – 16.01.2021
Za dusze w czyśćcu cierpiące
7:00
+ Za śp. Roberta Stopińskiego (greg. 16)
Msza św. Kolędowa: o błogosławieństwo Boże
i potrzebne łaski w 2021 roku dla rodzin z ul. Górnej
18:00
(numery parzyste), Na Stoku, a dla zmarłych o życie
wieczne
Niedziela – 17.01.2021 – św. Antoniego, opata
7:00 + Za śp. Roberta Stopińskiego (greg. 17)
+ Za śp. Zenobię i Edwarda Jaskółka, Rozalię
9:00
Fundament
+ Za śp. Sylwię Genzels
10:30 + Za śp. Józefa Brożka w 26. rocznicę śmierci
i żonę Mariannę
Msza św. Kolędowa: o błogosławieństwo Boże
i potrzebne łaski w 2021 roku dla rodzin
12:00
z ul. Warszawka (numery nieparzyste), a dla
zmarłych o życie wieczne
18:00 + Za śp. Waldemara Nogiecia

Baptysterium a chrzcielnica
W pierwszych wiekach chrześ cijań stwa wznoszono specjalne
budynki, tzw. baptysteria, któ re były przeznaczone wyłącznie do
obrzędu chrztu. Wraz ze zmianą praktyki chrzcielnej w XIII wieku
(we Włoszech w XV w.), gdy zwyczaj zanurzania całego ciała
zastąpiono polewaniem głowy, baptysteria zanikły i zastąpiły je
chrzcielnice, czyli naczynie wypełnione wodą chrzcielną,
umieszczone w każ dym koś ciele para ialnym bądź w specjalnej
kaplicy.
Chrzcielnica jest miejscem ś więtym, najś więtszym po ołtarzu
i tabernakulum. Uż ywa jej się wyłącznie do sakramentu chrztu.
Najczęś ciej przyjmuje kształt kielicha/pucharu. Wykonywana jest
z kamienia, metalu (brązu, ołowiu) bądź drewna. Proporcje
i dekoracje chrzcielnic zmieniały się na przestrzeni wiekó w zależ nie
od stylu epok.

Dlaczego Jezus przyjął chrzest od Jana Chrzciciela?
Chrzest św. Jana Chrzciciela należał do obmyć rytualnych
rozpowszechnionych wśród Żydów, miał jednak swoją specyﬁkę: był
dostępny dla wszystkich, którzy gromadzili się wokół św. Jana; łączył się
z wezwaniem do pokuty i nawrócenia.
Dlaczego Jezus przyjął chrzest od św. Jana? Jezus swym chrztem
solidaryzuje się z grzesznikami, których przyszedł zbawić. Ten gest
Jezusa jest nadzieją i otuchą dla nas wszystkich, uwikłanych w słabości,
nałogi, uzależnienia.
Chrzest Jezusa w Jordanie oznacza uroczystą inaugurację misji.
W czasie tej inauguracji Jezus się modli. Odpowiedzią na modlitwę jest
dar Ducha Świętego w postaci gołębicy. Duch, który zstąpił na Jezusa
symbolizuje nowe stworzenie i odrodzenie dla ludzi tkwiących
w grzechu, a Głos Ojca potwierdza godność Syna.
Chrzest Jezusa w Jordanie był zapowiedzią i ﬁgurą naszego chrztu.
Zstąpienie Ducha na Jezusa zapowiadało dar Ducha Świętego, którego
otrzymują neoﬁci w momencie chrztu. Chrzest Jezusa nad Jordanem był
początkiem Jego misji mesjańskiej, nasz chrzest jest początkiem nowego
stworzenia, życia w Chrystusie i początkiem dawania świadectwa
Jezusowi.
(źródło: ks. Józef Kudasiewicz, „Niedziela”, edycja kielecka, 36/2003)
Wspominając chrzest Pana Jezusa w Jordanie, myś limy takż e
o naszym chrzcie – fundamencie naszego chrześ cijań skiego ż ycia,
czyli naszej przyjaź ni i wspó lnoty z Panem Bogiem. Zatrzymajmy
się na moment przy chrzcielnicy, aby podziękować za dar
dziecięctwa Boż ego, ale takż e zdać sobie sprawę z naszej
odpowiedzialnoś ci za budowanie Koś cioła na ziemi – po to
jesteś my posłani do ś wiata.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Niedziela Chrztu Pańskiego – 10.01.2021
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, które bezpośrednio
wiąże się z Bożym Narodzeniem.
W r a m a c h k o l ę d y, c o d z i e n n i e c e l e b r u j e m y M s z e ś w.
z błogosławieństwem indywidualnym rodzin. Przedstawiciel
rodziny otrzyma indywidualne błogosławieństwo rodziny, tekst
modlitwy o błogosławieństwo dla domu i rodziny oraz pamiątkowe
obrazki. 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.
W naszej Kaplicy Miłosierdzia zostały wystawione relikwie św. Siostry
Faustyny oraz św. Jana Pawła II. Zachęcam Wszystkich do częstej
modlitwy przed obliczem Jezusa Miłosiernego za wstawiennictwem
tych wielkich świadków Bożego Miłosierdzia.
15 stycznia (piątek) o godz. 19:00 w budynku szkoły odbędzie się
spotkanie paraﬁalnego Stowarzyszenia Nadzieja Michałowic.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych pracą charytatywną.
Pełna treść ogłoszeń na stronie www.paraﬁamichalowice.pl.

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

