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Z niezielnej liturgii Mszy Świętej

Papież FranciszekEwangelia – Chrzest JezusaW czasie swojego chrztu Jezus objawił się Izraelitom jako prawdziwy Mesjasz namaszczony Duchem Świętym. Od tego uroczystego aktu Zbawiciel rozpoczął swoją misję nauczycielską. Miał wtedy około trzydziestu lat, gdyż dopiero od tego wieku zwyczaj żydowski pozwalał występować publicznie przed ludem i nauczać. Bóg Ojciec, dał Mu świadectwo, że jest On Synem Bożym i ma prawo przemawiać w imieniu Boga. Sam Bóg Syna swojego z tą misją wysyła. Uwydatnia się też objawienie się Trójcy Świętej꞉ Bóg Ojciec przemawia. Syn Boży jest w postaci ludzkiej, a Duch Święty pojawia się nad Nim w postaci gołębicy.  Święto zostało wprowadzone przez papieża Piusa XII w 1955 r. pod nazwą wspomnienie Chrztu Pana Jezusa, na 13 stycznia (ostatni dzień oktawy). Reforma Soboru Watykańskiego II (1969) ‑ przeniosła je na niedzielę po Objawieniu Pańskim. Jednakże nigdy chyba w pełni nie będziemy mogli pojąć znaczenia i sensu sakramentu chrztu św. Przez jego przyjęcie staliśmy się dziećmi Bożymi. Tak jak w czasie Chrztu Jezusa w Jordanie Bóg Ojciec niejako „zadeklarował”꞉ „Ty jesteś moim dzieckiem umiłowanym, w tobie mam upodobanie” i od tego momentu zmieniła się diametralnie optyka naszego życia. Jako dzieci Boże nie jesteśmy już w niewoli zła i grzechu pierworodnego. Zostaliśmy włączeni w rodzinę Kościoła, rodzinę Bożą i staliśmy się pełnoprawnymi członkami domu Bożego. Niedziela Chrztu Pańskiego przypomina nam i nakłania do ponownego przemyślenia faktu naszego chrztu i wszystkich z niego wypływających konsekwencji i zobowiązań.Rafał Tracz

Ks. Piotr Pawlukiewicz. …Jego słowa zapadają w pamięć Anegdoty z życia duszpasterskiego ks. Piotra Pawlukiewicza pokazują, jak starał się zawsze jako kapłan być blisko ludzi. Dziś jego kazania i konferencje są dla nas bogactwem mądrości i motywacją do budowania z Jezusem naprawdę bliskiej relacji. �„O Matce Bożej jest trudno powiedzieć – przepraszam za słowo – jakieś wystrzałowe kazanie. O Panu Jezusie to można, bo On robił nieprawdopodobne rzeczy i nieprawdopodobne słowa wypowiadał. A w Maryi – powtarzam – to wszystko jest jakoś tak skryte. I to jest dla nas sprawdzian, czy kochasz Maryję, czy idziesz z nią – za tym Chrystusem ukrytym, za tym Chrystusem w takich pastelowych kolorach, w pastelowych barwach. Kocham Boga w niej. W Maryi jest ta wielkość ukryta.”Benedykt XVI ‑ pokorny sługa Winnicy Pańskiej. W ubiegły czwartek pożegnaliśmy Benedykta XVI. Papież‑emeryt zmarł 31 grudnia 2022 roku. Powszechnie uważany jest za wybitnego teologa. Przez wiele lat pełnił funkcję prefekta Kongregacji Nauki Wiary. Chociaż jego dzieła nie są łatwą lekturą, warto po nie sięgać. Na uwagę zasługuje wydana w trzech tomach książka „Jezus z Nazaretu” w której opisuje kim był i jest Jezus Chrystus. Nie tylko mówił i pisał o Bogu ale dawał przykład jak żyć zgodnie z wartościami, które głosił. Godna naśladowania jest na pewno postawa głębokiej pokory. Po wyborze na papieża powiedział, że dobrze, żeby po wielkich papieżach byli wybierani mali. Nie tylko nie uwypuklał swoich osiągnięć ale powtarzał, że jest tylko skromnym pracownikiem Winnicy Pańskiej. Ludzie, którzy go spotykali, podkreślali jego skromność i prostotę. Uderza to zwłaszcza w czasach, w których w cenie jest popularność i podziw. Jako znak pokory wielu odczytało też jego abdykację w 2005 roku. Nad prestiżem czy władzą górę wzięła ocena własnych sił i możliwości dalszego wywiązywania się z wymaganych zadań. Istotnym aspektem, który uwypuklał, była wiara w obecność żywego Chrystusa. Wybrzmiało to zwłaszcza w czasie jego wizyty w Turynie, gdzie najpierw udał się do tabernakulum a dopiero później poszedł zobaczyć Jego odbite oblicze. Benedykt XVI spoczął w podziemiach Bazyliki świętego Piotra.Z liturgii Mszy Świętej…�Ewangelia – Chrzest JezusaW czasie swojego chrztu Jezus objawił się Izraelitom jako prawdziwy Mesjasz namaszczony Duchem Świętym. Od tego uroczystego aktu Zbawiciel rozpoczął swoją misję nauczycielską. Miał wtedy około trzydziestu lat, gdyż dopiero od tego wieku zwyczaj żydowski pozwalał występować publicznie przed ludem i nauczać. Bóg Ojciec, dał Mu świadectwo, że jest On Synem Bożym i ma prawo przemawiać w imieniu Boga. Sam Bóg Syna swojego z tą misją wysyła. Uwydatnia się też objawienie się Trójcy Świętej꞉ Bóg Ojciec przemawia. Syn Boży jest w postaci ludzkiej, a Duch Święty pojawia się nad Nim w postaci gołębicy.  Święto zostało wprowadzone przez papieża Piusa XII w 1955 r. pod nazwą wspomnienie Chrztu Pana Jezusa, na 13 stycznia (ostatni dzień oktawy). Reforma Soboru Watykańskiego II (1969) ‑ przeniosła je na niedzielę po Objawieniu Pańskim. Jednakże nigdy chyba w pełni nie będziemy mogli pojąć znaczenia i sensu sakramentu chrztu św. Przez jego przyjęcie staliśmy się dziećmi Bożymi. Tak jak w czasie Chrztu Jezusa w Jordanie Bóg Ojciec niejako „zadeklarował”꞉ „Ty jesteś moim dzieckiem umiłowanym, w tobie mam upodobanie” i od tego momentu zmieniła się diametralnie optyka naszego życia. Jako dzieci Boże nie jesteśmy już w niewoli zła i grzechu pierworodnego. Zostaliśmy włączeni w rodzinę Kościoła, rodzinę Bożą i staliśmy się pełnoprawnymi członkami domu Bożego. Niedziela Chrztu Pańskiego przypomina nam i nakłania do ponownego przemyślenia faktu naszego chrztu i wszystkich z niego wypływających konsekwencji i zobowiązań.Rafał TraczCzytanie 2Kim był Setnik Korneliusz?Św. Korneliusz (gr. κορνηλιος) – według Dziejów Apostolskich (rozdział 10) rzymski setnik w Cezarei w I wieku n.e., oficer kohorty Italskiej (gr. σπειρης). Mimo nieizraelskiego pochodzenia był „pobożny i bojący się Boga” (ευσεβης και φοβουμενος τον θεον), tj. wierzył on, wraz z całą rodziną, w Boga Izraela. Nieustannie modlił się oraz wspomagał biednych (Dz 10,1‑2). Podczas wizji otrzymał polecenie od Boga, aby sprowadzić do swojego domu św. Piotra. Gdy Apostoł przybył do domu setnika i przekazał mu naukę Ewangelii, na Korneliusza wraz z rodziną i przyjaciółmi zstąpił Duch Święty, co było powtórzeniem czasu Pięćdziesiątnicy. Zaskoczony tym Piotr stwierdził, że nie może odmówić chrztu wodnego ludziom, którzy otrzymali Ducha Świętego (Dz. 10,44‑48).Św. Piotr chrzci KorneliuszaCałe to wydarzenie odegrało ważną rolę w historii chrześcijaństwa, gdyż Korneliusz i jego dom byli pierwszymi poganami, którzy zostali włączeni w poczet chrześcijan, uznających do tej pory jedynie Żydów, lub ewentualnie (Dz. 8,14‑25) Samarytan (poprzez częściowe pochodzenie od Izraelitów) za godnych chrztu Duchem Świętym. Rozdział 11. Dziejów Apostolskich opisuje kontrowersję, jaka wynikła po tych wydarzeniach w Jerozolimie. Dopiero po wyjaśnieniach Apostoła Piotra, wszyscy wierzący pochodzenia żydowskiego uznali, że również poganie mogą dostąpić zbawienia (Dz 11,18).Ukochane modlitwy Benedykta XVIOstatnie słowa Benedykta XVI usłyszała w środku nocy ‑ 31 grudnia 2022 roku pielęgniarka, kilka godzin przed śmiercią. Benedykt XVI, tylko szeptem, ale w wyraźnie rozpoznawalny sposób powiedział po włosku꞉ „ Panie, kocham Cię”.                               Papież Benedykt miał kilka ukochanych modlitw. Jedną z nich jest ta, autorstwa św. Mikołaja z Flue.               „ Mój Panie i mój Boże, zabierz ode mnie wszystko   co oddala mnie od Ciebie.  Mój Panie i mój Boże daj mi wszystko, co przybliża mnie do Ciebie.  Mój Panie i mój Boże, zabierz ode mnie, mnie samego i daj mnie całego Tobie”.   Uznanie własnej  nędzy i mizerności oraz błaganie o mądrość i pokój. To właśnie tę modlitwę szczególnie ukochał Benedykt XVI.         „Wszechmogący , wieczny Boże, Panie, Ojcze niebieski! Wejrzyj z niezmierzonym miłosierdziem na nasz lament biedę i nędzę. Ulituj się nad wiernymi, za których Twój jednorodzony Syn, a nasz Pan i Zbawiciel, Jezus Chrystus dobrowolnie oddał się w ręce grzeszników i przelał krew na Świętym drzewie Krzyża.  Przez Niego oddal od nas, najłaskawszy Ojcze zasłużone kary, obecne i przeszłe, nieszczęścia, szkodliwe bunty, wojny, choroby zamęty i mizerność. Oświeć i umocnij w dobru duchowych i światowych zwierzchników i regentów, aby wspierali wszystko co służy Twemu boskiemu majestatowi, naszemu zbawieniu, powszechnemu pokojowi i dobrobytowi całego chrześcijaństwa.  Udziel nam Boże pokoju, prawdziwej jedności w wierze, wolnej od rozłamów i podziałów; i daj naszym sercom ducha prawdziwej pokuty i poprawy życia;zapal w nas ogień Twojej miłości; wzbudź  w nas głód i pożądanie sprawiedliwości, abyśmy jako posłuszne dzieci znaleźli Twój wzgląd oraz upodobanie prosimy takie jakie jest Twoją wolą, za naszych przyjaciół i wrogów, za zdrowych i chorych, za wszystkich zasmuconych i nieszczęśliwych, żywych i umarłych.  Tobie Panie polecamy naszą prace i spoczynek, postępki oraz występki, życie i śmierć. pozwól  nam Panie, Ojcze niebieski na ziemi cieszyć się Twoją łaską a w wieczności wraz ze wszystkimi świętymi dostąpić wiecznej radości, byśmy Cię chwalili, błogosławili i wysławiali. Przez Jezusa Chrystusa, Twojego umiłowanego Syna, który z Tobą i Duchem Świętym żyje i króluje przez wszystkie wieki wieków. Amen.”   Objawienie w Saint‑Bauzille (1873)W niedzielę 8 czerwca 1873 roku Matka Boska ukazała się ubogiemu Auguste Arnauld, mężowi i ojcu. Jedynie w niedzielę miał on czas, aby zająć się uprawą we własnej winnicy, gdyż w tygodniu pracował w wielkiej plantacji winogron. Matka Boska była ubrana na biało, a na głowie miała koronę. Otulał ją także biały welon. Przedstawiła się zaskoczonemu mężczyźnie. Napomniała go, aby dzień święty święcić, a nie profanować pracą.Auguste opowiedział wszystko miejscowemu proboszczowi. Ten jednak nie mógł uwierzyć, że Maryja chciałaby się objawić prostemu człowiekowi, który na dodatek zgrzeszył poprzez pracę w niedzielę.Maryja objawiła mu się jeszcze raz i dała do zrozumienia, że w niedzielę należy odpoczywać i odpowiednio ją święcić. Niedziela powinna być dniem wytchnienia, wolnym od pracy, w którym można zastanowić się nad sensem życia i swoim stosunkiem do Boga.Źródło꞉    http꞉//www.kultmaryjny.pl/objawienie‑w‑saint‑bauzille‑francja‑1873/Z kalendarza liturgicznegoŚwięto Chrztu Pańskiego – niedziela 8 stycznia 2023 roku, kończy cykl obchodów związanych z Bożym Narodzeniem i Objawieniem Pańskim.  W bieżącym roku, w poniedziałek 9 stycznia rozpoczyna się okres zwykły roku liturgicznego tj. czas, w którym nie obchodzi się żadnej szczegółowej tajemnicy Chrystusa, lecz wspomina  się misterium Chrystusa, zwłaszcza w niedziele. Okres ten będzie trwał do wtorku 21 lutego, czyli dnia poprzedzającego Środę Popielcową. Popielec rozpoczyna czas Wielkiego Postu.

Czytanie 2 (Dz 10, 34‑38)Kim był Setnik Korneliusz?Ś w .   K o r n e l i u s z  ( g r .  κ ο ρ ν η λ ι ο ς )   –   w e d ł u g  D z i e j ó w Apostolskich (rozdział  10)  rzymski setnik w Cezarei w  I  wieku  n.e., oficer kohorty italskiej (gr. σπειρης). Mimo nieizraelskiego pochodzenia był „pobożny i bojący się Boga” (ευσεβης και φοβουμενος τον θεον), tj. wierzył on, wraz z całą rodziną, w Boga Izraela. Nieustannie modlił się oraz wspomagał biednych (Dz 10,1‑2). Podczas wizji otrzymał polecenie od  Boga,  aby  sprowadzić  do  swojego  domu św.  Piotra.  Gdy Apostoł przybył do domu setnika i przekazał mu naukę Ewangelii, na Korneliusza wraz  z  rodziną  i  przyjaciółmi zstąpił  Duch  Święty,  co  było powtórzeniem czasu Pięćdziesiątnicy. Zaskoczony tym Piotr stwierdził, że nie może odmówić chrztu wodnego ludziom, którzy otrzymali Ducha Świętego (Dz. 10,44‑48).Całe  to  wydarzenie  odegrało  ważną  rolę w  historii  chrześcijaństwa,  gdyż  Korneliusz i  jego  dom byli  pierwszymi poganami,  którzy zostali  włączeni  w  poczet  chrześcijan, uznających  do  tej  pory  jedynie Żydów,  lub ewentualnie  (Dz.  8,14‑25) Samarytan (poprzez częściowe  pochodzenie  od  Izraelitów)  za godnych chrztu Duchem Świętym. Rozdział 11 Dziejów  Apostolskich  opisuje  kontrowersję, j aka   wyn ik ł a   po   t ych   wyda r zen i ach w  Jerozolimie.  Dopiero  po  wyjaśnieniach Apo s t o ł a   P i o t r a ,   w s zy s cy   w i e r z ą cy pochodzenia  żydowskiego  uznali,  że  również poganie mogą dostąpić zbawienia (Dz 11,18).

Ewangelia (Mt, 13‑17)Chrzest JezusaW czasie swojego chrztu Jezus objawił się Izraelitom jako prawdziwy Mesjasz namaszczony Duchem Świętym. Od tego uroczystego aktu Zbawiciel  rozpoczął  swoją misję nauczycielską. Miał wtedy około trzydziestu  lat,  gdyż  dopiero  od  tego  wieku  zwyczaj  żydowski pozwalał występować publicznie przed ludem i nauczać. Bóg Ojciec, dał Mu świadectwo, że jest On Synem Bożym i ma prawo przemawiać w imieniu Boga. Sam Bóg Syna swojego z tą misją wysyła.  Uwydatnia się  też objawienie  się Trójcy Świętej꞉ Bóg Ojciec przemawia. Syn Boży  jest w postaci  ludzkiej,  a Duch Święty pojawia się nad Nim w postaci gołębicy.  Święto zostało wprowadzone przez papieża Piusa XII  w  1955  r.  pod  nazwą꞉ Wspomnienie  Chrztu  Pana  Jezusa,  na 13 stycznia (ostatni dzień oktawy). Reforma Soboru Watykańskiego II (1969)  ‑  przeniosła  je  na  niedzielę  po  Objawieniu  Pańskim.   Czy w pełni jesteśmy w stanie pojąć znaczenie i sens sakramentu Chrztu świętego? Przez jego przyjęcie staliśmy się dziećmi Bożymi. Tak jak w  czasie  Chrztu  Jezusa  w  Jordanie  Bóg  Ojciec  niejako „zadeklarował”꞉  „Ty  jesteś  moim  dzieckiem  umiłowanym,  w  tobie mam upodobanie”,  tak od momentu chrztu człowieka zmieniła  się diametralnie optyka  jego  życia.  Jako dzieci Boże nie  jesteśmy  już w  niewoli  zła  i  grzechu  pierworodnego.  Zostaliśmy  włączeni w  rodzinę  Kościoła,  rodzinę  Bożą  i  staliśmy  się  pełnoprawnymi członkami domu Bożego. Niedziela Chrztu Pańskiego przypomina nam i nakłania do ponownego przemyślenia faktu naszego chrztu i wszystkich z niego wypływających konsekwencji i zobowiązań.Rafał TraczW  u b i e g ł y   c z w a r t e k pożegnaliśmy  Benedykta XVI.  Papież‑emeryt  zmarł 31 grudnia 2022 roku. Powszechnie  uważany  jest za wybitnego teologa. Przez wiele  lat  pełnił  funkcję prefekta Kongregacji Nauki Wiary.  Chociaż  jego  dzieła nie są łatwą lekturą, warto po n i e   s i ęgać .   Na   uwagę zasługuje  wydana  w  trzech tomach książka „Jezus z Nazaretu”, w której opisuje kim był i jest Jezus Chrystus. Nie tylko mówił i pisał o Bogu ale dawał przykład, jak żyć zgodnie z  wartościami,  które  głosił.  Godna  naśladowania  jest  na  pewno postawa  głębokiej  pokory.  Po  wyborze  na  papieża  powiedział,  że dobrze, żeby po wielkich papieżach byli wybierani mali. Nie tylko nie uwypuklał swoich osiągnięć ale powtarzał, że jest tylko skromnym pracownikiem  Winnicy  Pańskiej.  Ludzie,  którzy  go  spotykali, podkreślali  jego  skromność  i  prostotę.  Uderza  to  zwłaszcza w czasach, w których w cenie jest popularność i podziw. Jako znak pokory  wielu  odczytało  też  jego  abdykację  w  2005  roku.  Nad prestiżem czy władzą górę wzięła ocena własnych sił i możliwości dalszego wywiązywania się z wymaganych zadań. Istotnym aspektem, który uwypuklał, była wiara w obecność żywego Chrystusa. Wybrzmiało to zwłaszcza w czasie jego wizyty w Turynie, gdzie najpierw udał się do tabernakulum a dopiero później poszedł zobaczyć Jego odbite oblicze. Benedykt XVI spoczął w podziemiach Bazyliki św. Piotra.

Święto Chrztu Pańskiego – niedziela 8 stycznia 2023 roku, kończy cykl obchodów związanych z Bożym Narodzeniem i Objawieniem Pańskim.  W  bieżącym  roku,  w  poniedziałek  9  stycznia  rozpoczyna  się  okres zwykły roku  liturgicznego  tj. czas, w którym nie obchodzi się żadnej szczegółowej  tajemnicy  Chrystusa,  lecz  wspomina    się  misterium Chrystusa,  zwłaszcza w  niedziele. Okres  ten  będzie  trwał  do wtorku 21 lutego, czyli dnia poprzedzającego Środę Popielcową. Popielec rozpoczyna czas Wielkiego Postu.

Z kalendarza liturgicznego

 Objawienie w Saint‑Bauzille (1873)W niedzielę 8 czerwca 1873 roku Matka Boska ukazała się ubogiemu Auguste Arnauld, mężowi i ojcu. Jedynie w niedzielę miał on czas, aby zająć  się  uprawą  we  własnej  winnicy,  gdyż  w  tygodniu  pracował w wielkiej plantacji winogron. Matka Boska była ubrana na biało, a na głowie miała koronę. Otulał ją także  biały  welon.  Przedstawiła  się  zaskoczonemu  mężczyźnie. Napomniała  go,  aby  dzień  święty  święcić,  a  nie  profanować  pracą. Auguste opowiedział wszystko miejscowemu proboszczowi. Ten jednak nie  mógł  uwierzyć,  że  Maryja  chciałaby  się  objawić  prostemu człowiekowi,  który  na  dodatek  zgrzeszył  poprzez  pracę w  niedzielę. Maryja objawiła mu się jeszcze raz i pouczyła, że w niedzielę należy odpoczywać  i odpowiednio  ją święcić. Niedziela powinna być dniem wytchnienia, wolnym od  pracy, w którym można  zastanowić  się  nad sensem życia i swoim stosunkiem do Boga.Źródło꞉ http꞉//www.kultmaryjny.pl/objawienie‑w‑saint‑bauzille‑francja‑1873/ 

Benedykt XVI pokorny sługa Winnicy Pańskiej

Z niedzielnej liturgii Mszy Świętej



INTENCJE MSZALNE Poniedziałek – 09.01.2023    7꞉00  +  Za śp. Adama Zębalę (greg. 9)  18꞉00  Msza św. kolędowa꞉ o błogosławieństwo Boże w 2023 roku dla rodzin z ul. Warszawka, Szmaragdowa, Zdrowa, Laskowiec Wtorek – 10.01.2023    7꞉00  +  Za śp. Adama Zębalę (greg. 10)  18꞉00  Msza św. kolędowa; o błogosławieństwo Boże w 2023 roku dla rodzin z ul. Górnej, Na Stoku Środa – 11.01.2023   18꞉00  Msza św. kolędowa꞉ o błogosławieństwo Boże w 2023 roku dla rodzin z ul. Leśnej, Sosnowej, Truskawkowej 
 20꞉00 

+  Za śp. Bronisława Formickiego w 1. rocznicę śmierci,   Władysławę żonę +  Za śp. Jacka Dyląga +  Za śp. Adama Zębalę (greg. 11) +  Za śp. Mariannę Herjan +  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 +  Za śp. Ludwikę Bulińską Czwartek – 12.01.2023    7꞉00  +  Za śp. Adama Zębalę (greg. 12)  18꞉00  Msza św. kolędowa꞉ o błogosławieństwo Boże w 2023 roku dla rodzin z ul. Źródlanej, Nad Strugą, Marcowej, Mały Kraków, Ks. Mariana Pałęgi, Akacjowej, Miodowej, Długiej Piątek – 13.01.2023 –   św. Hilarego, biskupa i doktora   Kościoła   7꞉00  +  Za śp. Adama Zębalę (greg. 13)  18꞉00  Msza św. kolędowa꞉ o błogosławieństwo Boże w 2023 roku dla rodzin z ul. Jana Pawła II, Majowej, Poziomkowej, Zacisze Sobota – 14.01.2023    7꞉00  +  Za śp. Adama Zębalę (greg. 14) 
 18꞉00  Msza św. kolędowa꞉ o błogosławieństwo Boże w 2023 roku dla rodzin z ul. Dąbrowskich, Podedworze, Sąsiedzkiej, Parkowej, Nad Dłubnią, Koźlica, Za dworem, Hugo Kołłątaja, Kwiatowej, Na Gródek, Słoneczna, Marglowa, Krakowska ‑ lewa strona do kościoła +  Za śp. Tadeusza Płatka w 4. rocznicę śmierci Niedziela – 15.01.2023 –   2. Niedziela Zwykła   7꞉00  +  Za śp. Mariannę i Ryszarda Boczkowskich   9꞉00  O błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej dla młodzieży bierzmowanej, świadków  i rodziców 
 10꞉30  Msza św. kolędowa꞉ o błogosławieństwo Boże w 2023 roku dla rodzin z ul. Zanidzie, Krakowska ‑ prawa strona do kościoła, Ogrodowa, Mostowa, Wichrowe Wzgórza, Krakowska nr nieparzyste 23 ‑ 31 i 57, Lawendowa, Banasiówka, Działkowa, Wiśniowa +  Za śp. Stanisława Makułę i zmarłych z rodziny  12꞉00  +  Za śp. Adama Zębalę (greg. 15)  18꞉00  +  Za śp. Bohdana, Stanisława, Janinę i Halinę   Turkowskich  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 użytkuwewnętrznego

Ukochane modlitwy Benedykta XVIOstatnie  słowa Benedykta XVI usłyszała w środku nocy  ‑ 31 grudnia 2022  roku  pielęgniarka,  kilka  godzin  przed  śmiercią.  Benedykt  XVI, tylko  szeptem,  ale  w  wyraźnie  rozpoznawalny  sposób  powiedział  po niemiecku꞉ „ Panie, kocham Cię”.                               Papież Benedykt miał kilka ukochanych modlitw. Jedną z nich jest ta, autorstwa św. Mikołaja z Flue꞉ „ Mój Panie i mój Boże, zabierz ode mnie wszystko,   co oddala mnie od Ciebie.  Mój Panie i mój Boże daj mi wszystko, co przybliża mnie do Ciebie.  Mój Panie i mój Boże, zabierz ode mnie, mnie samego i daj mnie całego Tobie”.Uznanie własnej  nędzy i mizerności oraz błaganie o mądrość i pokój. To właśnie tę modlitwę szczególnie ukochał Benedykt XVI꞉„Wszechmogący , wieczny Boże, Panie, Ojcze niebieski! Wejrzyj z niezmierzonym miłosierdziem na nasz lament, biedę i nędzę. Ulituj się nad wiernymi, za których Twój jednorodzony Syn, a nasz Pan i Zbawiciel, Jezus Chrystus dobrowolnie oddał się w ręce grzeszników i przelał krew na Świętym drzewie Krzyża. Przez Niego oddal od nas, najłaskawszy Ojcze zasłużone kary, obecne i  przeszłe,  nieszczęścia,  szkodliwe  bunty,  wojny,  choroby  zamęty i  mizerność.  Oświeć  i  umocnij  w  dobru  duchowych  i  światowych zwierzchników  i  regentów,  aby  wspierali  wszystko,  co  służy  Twemu boskiemu  majestatowi,  naszemu  zbawieniu,  powszechnemu  pokojowi i dobrobytowi całego chrześcijaństwa.  Udziel  nam  Boże  pokoju,  prawdziwej  jedności  w  wierze,  wolnej  od rozłamów  i  podziałów  i  daj  naszym  sercom ducha prawdziwej  pokuty i poprawy życia; zapal w nas ogień Twojej miłości; wzbudź w nas głód i pożądanie sprawiedliwości, abyśmy jako posłuszne dzieci znaleźli Twój wzgląd oraz upodobanie. Prosimy także, jako jest Twoją wolą, za naszych przyjaciół i wrogów, za zdrowych i chorych, za wszystkich zasmuconych i nieszczęśliwych, żywych i umarłych.  Tobie Panie polecamy naszą pracę i spoczynek, postępki oraz występki, życie i śmierć. Pozwól   nam Panie, Ojcze niebieski, na ziemi cieszyć się Twoją  łaską,  a  w  wieczności  wraz  ze  wszystkimi  świętymi  dostąpić wiecznej radości, byśmy Cię chwalili, błogosławili  i wysławiali. Przez Jezusa Chrystusa, Twojego umiłowanego Syna, który z Tobą i Duchem Świętym żyje i króluje przez wszystkie wieki wieków. Amen.” OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO ‑ 08.01.2023W  ramach  kolędy,  celebrujemy  Msze  św.  z  błogosławieństwem indywidualnym  rodzin.  Przybyła  rodzina  (przedstawiciel  rodziny) otrzyma  indywidualne  błogosławieństwo,  tekst  modlitwy o  błogosławieństwo  dla  domu  i  rodziny  oraz  pamiątkowe  obrazki. 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 nastojaku  przy  wyjściu  )  i  oddanie  w  kopercie  po  uzyskaniu błogosławieństwa. Pragniemy w ten sposób odnotować w kartotece parafialnej błogosławieństwo duszpasterskie na dany rok.W każdą niedzielę o godz. 10꞉30 będzie transmitowana online Msza Święta. Link do transmisji znajduje się na stronie internetowej parafii.Odwiedziny  chorych  z  sakramentami  św.  w  sobotę  (14.01)  od ok. godz. 9꞉00.W sobotę (14.01) o godz. 19꞉30 spotkanie kręgu biblijnego.

Anegdoty  z  życia  duszpasterskiego  ks.  Piotra  Pawlukiewicza pokazują, jak starał się zawsze jako kapłan być blisko ludzi. Dziś jego kazania i konferencje są dla nas bogactwem mądrości i motywacją do  budowania z Jezusem naprawdę bliskiej relacji. „O Matce Bożej jest trudno powiedzieć – przepraszam za słowo – jakieś wystrzałowe  kazanie.  O  Panu  Jezusie  to  można,  bo  On  robił nieprawdopodobne  rzeczy  i  nieprawdopodobne  słowa  wypowiadał. A w Maryi – powtarzam – to wszystko jest jakoś tak skryte. I to jest dla nas sprawdzian, czy kochasz Maryję, czy idziesz z nią – za tym Chrystusem ukrytym,  za  tym  Chrystusem  w  takich  pastelowych  kolorach, w pastelowych barwach. Kocham Boga w niej. W Maryi jest ta wielkość ukryta.”

Ks. Piotr Pawlukiewicz. …Jego słowa zapadają w pamięć
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