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Ewangelia: (Łk 3, 4b)
Ponadczasowe rady Jana Chrzciciela

Jan, którego nazywamy Chrzcicielem, był kuzynem Pana 
Jezusa. Urodził się sześć miesięcy wcześniej niż On.

Jego narodziny zapowiedział anioł Zachariaszowi, kiedy 
zarówno on, jak i Elżbieta mieli już sporo lat. Jan otrzymał ważną 
od Boga. Miał przygotować ludzi sobie współczesnych na 
spotkanie z Bożym Synem, Jezusem.

Kiedy dorósł, żył na Pustyni Judzkiej, żywił się miodem 
leśnym i szarańczą. Nosił ubranie ze skóry wielbłąda. Prowadził 
więc bardzo skromne, ubogie życie. Gdy nadeszła odpowiednia 
pora, ogłaszał wszystkim to, że Pan jest już blisko. Wielu pytało 
go, jak mają żyć. Celnikom radził: Nie	pobierajcie	więcej	ponad	to,	
co	wam	wyznaczono. Napominał żołnierzy: Na	nikim	pieniędzy	nie	
wymuszajcie	 i	 nikogo	 nie	 uciskajcie,	 lecz	 poprzestawajcie	 na	
waszym	żołdzie. Wszystkich zachęcał: Kto	ma	dwie	suknie,	niech	
się	podzieli	z	tym,	który	nie	ma;	a	kto	ma	żywność,	niech	tak	samo	
czyni.

Uczciwe życie, wypełnione dobrocią wobec ludzi, jest zawsze 
drogą  prowadzącą do Boga. I dorośli, i dzieci mogą w ten sposób 
żyć. Każdy z nas ma wokół siebie tych, z którymi może się czymś 
podzielić, tych, których umie pocieszyć, rozweselić, tych, którym 
potra�i pomóc.

Z niedzielnej liturgii Mszy Świętej U źródeł kolędy…

Z� ródeł kolędy należy szukać w obchodach rzymskich Kalendae 
styczniowych (mensis	 Januarius). Dla Rzymian był to szczególny 
pierwszy dzień miesiąca, ponieważ 1 stycznia, począwszy od 153 
roku p.n.e., konsulowie rzymscy obejmowali swój urząd. Z czasem, od 
46 roku p.n.e., dekretem Juliusza Cezara 1 stycznia został o�icjalnie 
ogłoszony jako początek roku administracyjnego. Z tej okazji 
w Rzymie odwiedzano się, składano sobie podarki, śpiewano pieśni. 
Zwyczaje te przejęło chrześcijaństwo, łącząc je z okresem Bożego 
Narodzenia, uważanym za początek rachuby nowego czasu.

Za twórcę pierwszej kolędy, w znaczeniu pieśni religijnej, uważa 
się św. Franciszka z Asyżu (przełom XII i XIII w.). Była ona śpiewana 
w nocy z 24 na 25 grudnia w zorganizowanej przez niego w Greccio 
we Włoszech szopce w 1223 r.  Za najstarszą polską kolędę uchodzi 
„Zdrow bądź, krolu anjelski” z 1424 roku.

„Bóg się rodzi”, która urzeka nas od chwili powstania, czyli od poł. 
XVIII w. poprzez mistrzowsko wykorzystane oksymorony, czyli 
związki frazeologiczne, złożone z wyrazów opozycyjnych 
znaczeniowo (antonimicznych), prowadzący do efektu paradoksu. 
Oksymorony uwydatniają znaczenie cudu, jaki miał miejsce 
w betlejemskiej stajence. Wystarczy przeczytać pierwszą zwrotkę, 
by zobaczyć o co chodzi:

„Bóg	się	rodzi,	moc	truchleje
Pan	niebiosów	obnażony
Ogień	krzepnie,	blask	ciemnieje
Ma	granice	–	Nieskończony
Wzgardzony	-	okryty	chwałą
Śmiertelny	król	nad	wiekami”

Sakrament chrztu w Kościele starożytnym

Początkowo obrzęd chrztu był, jak wynika z Dziejów 
Apostolskich, bardzo prosty. Kandydata należało albo zanurzyć 
w wodzie, albo polać go wodą, wypowiadając przy tym słowa 
Chrystusa. Wybierano zazwyczaj wodę bieżącą, a więc rzekę, i w jej 
nurtach obmywano albo zanurzano kandydata. W razie konieczności 
lub trudnego dostępu do takiej wody można było ochrzcić w zbiorniku 
wodnym albo tylko przez trzykrotne polanie głowy. Obrzęd był zatem 
bardzo prosty i trwał krótko.

Istotna zmiana w obrzędach chrztu, jaka zaszła w IV wieku, 
wiązała się z miejscem udzielania chrztu. Do powszechnej praktyki 
weszły specjalnie do tego przeznaczone pomieszczenia, zwane 
baptysteriami. Najstarsze baptysteria to małe pomieszczenia 
przylegające do właściwego kościoła. Baptysteria były 
wykorzystywane co najwyżej kilka razy do roku. W okresach, kiedy 
chrztu nie udzielano, często pełniły rolę dzisiejszej zakrystii.

Wieczorem w Wielką Sobotę kandydaci do chrztu wraz ze swoimi 
świadkami, rozpoczynali czuwania modlitewne i wstępne obrzędy. 
Przystępujący do chrztu klęczeli, co było wyrazem pokuty. Biskup na 
każdego z nich wkładał ręce odmawiając egzorcyzmy. Przed świtem 
kandydaci wraz z całym orszakiem osób zaangażowanych w obrzęd 
udawali się do baptysterium.

Ceremonia chrztu rozpoczynała się od obrzędu wyrzeczenia się 
szatana. Następnie kandydaci do chrztu zdejmowali swoje szaty. 
Zdjęcie szat stanowiło przygotowanie do namaszczenia i samego 
chrztu. 

Podczas zanurzenia, kapłan trzymał rękę na głowie chrzczonego 
czy też chrzczonej, powtarzając prawdopodobnie takie słowa: „Jest 
ochrzczony [albo ochrzczona] w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego” 

Ochrzczony wychodził z basenu i otrzymywał białą szatę, w której 
przez najbliższy tydzień będzie przychodził na Eucharystię do 
kościoła.  Była ona symbolem stanu łaski jakiego noszący ją człowiek 
dostąpił w chwili chrztu. Tak samo ubrani chodzili przez tydzień po 
Wielkiej Niedzieli, wyróżniając się w ten sposób spośród wiernych. 
To od tego zwyczaju tydzień ten przyjęło się nazywać „białym 
tygodniem”. 

Relikwie z narodzenia Jezusa

Karol Wielki otrzymał w darze od patriarchy Jerozolimy dwie święte 
tkaniny – pieluszkę Dzieciątka oraz suknię Matki Bożej, którą miała mieć 
na sobie w noc Bożego Narodzenia.

Naukowcy, którzy zbadali pamiątki znajdujące się w Akwizgranie 
jednogłośnie orzekli, że prawdopodobieństwo autentyczności tkanin 
jest bardzo wysokie. Wyjaśnili, że każda z nich jest pochodzącym 
z Bliskiego Wschodu płótnem bawełnianym i liczą sobie około 2000 lat. 
W ostatniej dekadzie XX wieku święte tkaniny zostały poddane 
gruntownej konserwacji.

Jedyne wątpliwości, jakie zrodziły się w głowach badaczy, dotyczą 
przeznaczenia tkaniny uważanej za pieluszkę małego Mesjasza. Uczeni 
uważają, że fragment materiału był prawdopodobnie czymś w rodzaju 
kocyka, którym przykrywano bądź w który zawijano Dzieciątko zaraz po 
narodzeniu.

Z� ródło: A. Polewska, Najsłynniejsze	relikwie	
chrześcijaństwa, Kraków 2012.
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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

Do użytku
wewnętrznego

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
na Święto Chrztu Pańskiego – 09.01.2022

Dziś kończy się liturgiczny okres Narodzenia Pańskiego. Kolędy 
tradycyjnie można śpiewać do 2 lutego.

W ramach kolędy celebrujemy Msze św. z błogosławieństwem 
indywidualnym rodzin.

Przybyłe na Mszę św. rodziny otrzymają indywidualne błogosła-
wieństwo, pamiątkowe obrazki oraz tekst modlitwy o błogosła-
wieństwo dla domu i rodziny, które należy odmówić w domu ze 
wszystkimi członkami rodziny. Prosimy o przyniesienie 
w pojemnikach wody, która zostanie 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. Jeżeli rodzina nie może przyjść w wyznaczonym dniu na 
Mszę św. można to uczynić w innym terminie.

Pełna treść ogłoszeń na stronie .www.parafiamichalowice.pl

Zachariasz - syn Barachiasza

Działalność Zachariasza przypada na czas odbudowy Jerozolimy 
po powrocie Izraelitów z wieloletniego wygnania babilońskiego. 
Rzeczywistość stawia przed nimi wiele problemów, od społeczno-
ekonomicznych po te dotyczące życia religijnego. W tym trudnym 
momencie, proroctwa Zachariasza niosą im nadzieję tak na 
odbudowę S�wiątyni jak i na odnowę duchową. W swoich wizjach 
wyraźnie zapowiada, między innymi, pierwsze i drugie przyjście 
Mesjasza. Jego przesłanie jest pełne otuchy. Pokazuje, że chociaż 
dotychczasowy sposób życia doprowadził ich do nieszczęść, to 
zdołają odbudować się moralnie. Bóg ich osądzi, okaże miłosierdzie, 
oczyści z grzechów i uzdolni do prowadzenia życia zgodnego z Jego 
zamysłem. Konsekwencją życia, w którym króluje Bóg, będzie 
dobrobyt, jedność i pokój. Jerozolima będzie otwarta dla każdego, nie 
będzie potrzebowała murów obronnych, a jej obrońcą będzie sam 
Bóg.

Imię Zachariasz oznacza Bóg pamięta. Tym, do których został 
posłany dodawał otuchy i przypominał, że Bóg o nich nie zapomni. 
W czasie, kiedy przytłaczały ich problemy niósł nadzieję, że 
przezwyciężą je jeszcze tu na ziemi. Pokazywał równocześnie 
perspektywę życia, w którym króluje Mesjasz.

Opowiastka  „O tym, jak diabeł zapytał trzech 
mnichów, co zmieniliby w przeszłości”

W katolickich kręgach krąży krótka opowiastka o tym, jak 
pewnego dnia diabeł ukazał się trzem mnichom i zapytał: 
„Gdybym wam dał władzę zmienienia czegoś w przeszłości, co 
chcielibyście zmienić?” Pierwszy mnich, z wielką gorliwością 
apostolską, odparł bez namysłu: „Nie pozwoliłbym ci skłonić do 
grzechu Adama i Ewę, żeby ludzkość nie oddaliła się od Boga”. 
Drugi mnich, który miał serce przepełnione miłosierdziem, 
odpowiedział: „Ja tobie nie pozwoliłbym oddalić się od Boga 
i skazać się na wieczne potępienie”. Trzeci mnich miał proste serce. 
Nie odpowiedział nic diabłu, lecz uklęknął, przeżegnał się i prosił 
Boga: „Panie, uwolnij mnie od pokusy tego, co mogłoby się stać, ale 
się nie stało”. Na te słowa diabeł wydał z siebie ryk i zwijając się 
z bólu, zniknął. Zdumieni mnisi zapytali trzeciego: „Bracie, 
dlaczego tak odpowiedziałeś?”. A ten wyjaśnił: „Po pierwsze, 
z wrogiem się nie dyskutuje. Po drugie, nikt na świecie nie ma 
władzy zmieniania przeszłości, a po trzecie, diabeł wcale nie chce 
nam pomóc. Chce nas uwięzić w przeszłości, żebyśmy przestali 
interesować się teraźniejszością. Dlaczego? Dlatego, że tylko 
w teraźniejszości, dzięki Bożej łasce, możemy współpracować 
z Bogiem. Diabeł zaś zamyka ludzi w przeszłości. I tak unie-
możliwia im życie w jedności z Bogiem, wykorzystując podstęp 
polegający na rozpamiętywaniu, co mogło się zdarzyć, lecz się nie 
zdarzyło. Zostawmy przeszłość w rękach Bożego miłosierdzia, 
a przyszłość w rękach Jego opatrzności. Teraźniejszość jest 
w naszych rękach zjednoczonych z rękami Boga”.

INTENCJE MSZALNE 
 

Poniedziałek – 10.01.2022  
 7:00 + Za śp. Janinę Nogieć (greg. 10) 

 18:00 
Msza św. Kolędowa: o błogosławieństwo Boże w 2022 roku 
dla rodzin z ul. Jana Pawła II numery parzyste i nieparzyste; 
ul. Majowa, Poziomkowa, Zacisze 

Wtorek – 11.01.2022  
 7:00 + Za śp. Janinę Nogieć (greg. 11) 

 18:00 

Msza św. Kolędowa: o błogosławieństwo Boże w 2022 roku 
dla rodzin z ul. Dąbrowskich, Podedworze, Sąsiedzka, 
Parkowa, Nad Dłubnią, Koźlica, Za Dworem, Hugo 
Kołłątaja, Kwiatowa, Na Gródek, Słoneczna, Marglowa, 
Krakowska - lewa strona do kościoła 

Środa – 12.01.2022  

 18:00 

Msza św. Kolędowa: o błogosławieństwo Boże dla rodzin 
z ul. Zanidzie, Krakowska - prawa strona do kościoła, 
Ogrodowa, Mostowa, Wichrowe Wzgórza, Krakowska 
numery nieparzyste 27-31 i 57, Lawendowa, Banasiówka, 
Działkowa, Wiśniowa 

 20:00 

Dziękczynna za otrzymane łaski w minionym roku z prośbą 
o błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla Piotra, 
Pauliny, Amelii i Oliwii Dyląg 
+ Za śp. Stefana Sochę 
+ Za śp. Stefana Pateckiego 
+ Za śp. Janinę Nogieć (greg. 12) 
+ Za śp. Jadwigę Trzaskę 
+ Za śp. Honoratę Konewecką 
+ Za śp. Marię Kotlarz 
+ Za śp. Franciszka Zasadę w 1. rocznicę śmierci  
 i zmarłych z rodziny 
+ Za śp. Zuzannę Kamińską w 22. rocznicę i męża Jana, 
 Jana Bajorskiego 
+ Za śp. Helenę i Jana Dyląg, Sewerynę i Józefa Bubka, 
 zmarłych z rodziny Chwastków: Macieja, Halinę, 
 Wojciecha i Zofię 
+ Za śp. Marię Kotlarz 
+ Za śp. Genowefę i Ignacego Kałwa 
+ Za śp. Józefa Jaskółkę 
+ Za śp. Elżbietę Zaczek 

Czwartek – 13.01.2022 –  Św. Hilarego, biskupa i doktora 
 Kościoła 

 7:00 + Za śp. Janinę Nogieć (greg. 13) 

 18:00 
Msza św. Kolędowa: o błogosławieństwo Boże w 2022 roku 
dla rodzin z ul. Fiołkowa, Jutrzenki, Brzozowa, Komora, 
Widokowa 

Piątek – 14.01.2022  
 7:00 + Za śp. Janinę Nogieć (greg. 14) 

18:00 
+ Za śp. Mariannę (w 36. rocznicę śmierci) i Ryszarda  

(w 21. rocznicę śmierci) Boczkowskich 
Sobota – 15.01.2022  
 7:00 + Za śp. Janinę Nogieć (greg. 15) 

 18:00 
+ Za śp. Zofię Włoczewską, Piotra i Stanisławę 
 Jurkowskich, Jana i Stefanię Dyląg 

Niedziela – 16.01.2022  
 7:00 O błogosławieństwo Boże dla Marty i Teresy z racji urodzin 

 9:00 
+ Za śp. Władysława Gurbiela i zmarłych z rodziny 
 Gurbiel i Banaś 

 10:30 

Msza św. Kolędowa: o błogosławieństwo Boże w 2022 roku 
dla rodzin z ul. Galicyjska, Wspólna, Radosna, Krótka, 
Urocza, Malownicza, Krakowska numery:2,6,8,14,46,48,56 
+ Za śp. Eleonorę i Wincentego Król 

 12:00 + Za śp. Romana Packa 
 18:00 + Za śp. Janinę Nogieć (greg. 16) 

 

Prorocy w Biblii...Przez Chrztu Świętego wielki dar
o Chryste w swej hojności

swym dzieciom wiary dajesz skarb,
nadziei i miłości. 


