
Nr 3/2020 (93)
II Niedziela zwykła

19.01.2020

Słowa Ewangelii według świętego Jana (J 1,29-34) 

Jan zobaczył podchodzącego ku niemu Jezusa i rzekł: «Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. To jest Ten, o którym 

powiedziałem: „Po mnie przyjdzie Mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie”. Ja Go przedtem 

nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby On się objawił Izraelowi». Jan dał takie świadectwo: «Ujrzałem 

ducha, który zstępował z nieba jak gołębica i spoczął na Nim. Ja Go przedtem nie znałem, ale Ten, który mnie posłał, abym 

chrzcił wodą, powiedział do mnie: „Ten, nad którym ujrzysz ducha zstępującego i spoczywającego na Nim, jest Tym, który 

chrzci Duchem Świętym”. Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym».

Jan, wśród ludzi, którzy do niego przyszli, zauważył swojego krewnego, Jezusa. Wiemy, że jeszcze zanim Jan się urodził, Maryja spędziła 

u jego matki, Elżbiety, kilka miesięcy. Możemy przypuszczać, że rodziny odwiedzały się też później i chłopcy znali się od dawna. W tym 

akurat momencie Jan odkrył w swoim bliskim coś, czego do tej pory nie widział.
Czy potrafię patrzeć na ludzi z dużą otwartością, czy pozostaję na poziomie raz utartych przekonań na czyjś temat?

22 maja
wspomnienie 

św. Rity

Metody niszczenia sumienia - cz. 1

Działanie egoizmu zmierza zasadniczo w trzech kierunkach: do nieliczenia się z nakazami sumienia, a więc do łamania sumienia; do 
zacierania granic między dobrem a złem, czyli do osłabienia pracy i bystrości umysłu, który jest odpowiedzialny za ocenę moralną; 
wreszcie do osłabienia woli. Sumienie bowiem posługuje się rozumem i wolą, zatem jeśli jedno z tych narzędzi nie jest w pełni sprawne, jego 
działanie jest ograniczone. Egoizm bazuje z reguły na uczuciach i namiętnościach, one oceniają rzeczywistość pod kątem przyjemności, 
a nie pod kątem dobra i zła moralnego.

Zastanówmy się dziś nad istotą destruktywnego działania na sumienie. Pierwsza forma polega na lekceważeniu jego nakazów.  
Sumienie mówi „nie kradnij”, ale okazja jest wyjątkowa i ktoś decyduje się na kradzież. Sumienie przez ten fakt już zostaje uszkodzone. 
Druga kradzież jest już łatwiejsza, sumienie tak głośno nie krzyczy, następna staje się jeszcze łatwiejsza, aż wreszcie sumienie przestaje 
reagować. Egoizm przez doraźną korzyść odnosi zwycięstwo. On teraz dyktuje człowiekowi sposób postępowania, a nie sumienie. Jak 
długo sumienie potępia czyn, tak długo istnieje szansa naprawy. Kiedy znika już niepokój sumienia, nawrócenie staje się prawie 
niemożliwe. Jedynie jakieś bardzo mocne uderzenie łaski może jeszcze człowieka uratować.

Druga forma niszczenia sumienia to świadome pozostawanie w niewiedzy odnośnie do tego, co jest dobre, a co złe. Wtedy człowiek robi 
to, co mu się podoba, usprawiedliwiając się, że nie wie, dlaczego coś miałoby być złe. Bardzo częsta forma niszczenia sumienia, i to nawet 
u ludzi inteligentnych. Spotkałem wielu takich, którzy mając okazję do pogłębienia swej wiedzy na tematy moralne, odchodzili 
z uśmiechem, oświadczając: „Lepiej tego nie wiedzieć, bo życie jest wtedy łatwiejsze. Jak będę wiedział, to muszę według tego żyć”. 
Ci biedni ludzie nie odkrywają, że zawiniona niewiedza nie tylko ich nie usprawiedliwia, lecz jeszcze bardziej obciąża. Jak się przed Bogiem 
usprawiedliwią, skoro na słowa „nie wiedziałem”, Bóg odpowie „ale mogłeś wiedzieć”?  

ks. Norbert Sarota

Nawrócenie św. Pawła

Szaweł, późniejszy Paweł, był 
obywatelem rzymskim. Początkowo 
to gorliwy faryzeusz prześladujący 
chrześcijan, w jego przekonaniu, 
odszczepieńców. Był rzemieślnikiem 
z wykształcenia. Około trzydziestego  
roku życia, udał się do Damaszku, aby
aresztować wyznawców Jezusa. „Gdy zbliżał się już w swojej podróży 
do Damaszku, olśniła go nagle światłość z nieba. A gdy upadł na 
ziemię, usłyszał głos, który mówił: „Szawle, Szawle, dlaczego Mnie 
prześladujesz?” „Kto jesteś Panie?” – powiedział. A On: „Ja jestem 
Jezus, którego ty prześladujesz. Wstań i wejdź do miasta, tam ci 
powiedzą, co masz czynić”. Ludzie, którzy mu towarzyszyli w drodze, 
oniemieli ze zdumienia, słyszeli bowiem głos, lecz nie widzieli 
nikogo. Szaweł podniósł się z ziemi, a kiedy otworzył oczy, nic nie 
widział. Wprowadzili go więc do Damaszku, trzymając za ręce. Przez 
trzy dni nic nie widział i ani nie jadł, ani nie pił.”. Zdarzenie to 
nazywane jest  nawróceniem Szawła, jednak część teologów zwraca 
uwagę, że trafniej nazywać to powołaniem. W Damaszku przyjął 
chrzest i zmienił imię na Paweł. Naukę Chrystusa głosił do dnia 
męczeńskiej śmierci  (około 67 roku).

Z� ródło: zyciorysy.info/sw-pawel/

Prorocy na kartach Biblii...

Prorok – ten, który mówi w imieniu Boga

Słowo prorok (propheta) to grecki odpowiednik 
hebrajskiego nabi, co (upraszczając) można przetłumaczyć jako 
widzący. Natomiast słowo greckie pokazuje misję proroka — 
oznacza „przemawiać w czyimś imieniu,  mówić zamiast”.

Zadaniem starotestamentowych proroków było wzywanie 
do nawrócenia i głoszenie duchowej odnowy, wskazywanie 
drogi do zbawienia w czasach, kiedy następuje kryzys wiary, 
zawirowań historycznych czy politycznych. Prorok to osoba 
powołana przez Boga, wypełniająca powierzoną mu misję. Nie 
głosi nowych rzeczy, często zajmuje się teraźniejszością, 
pokazuje, dlaczego życie bez Boga, bez wartości prowadzi do 
zguby. Prorocy nie są chętnie słuchani, często natra�iają na 
niezrozumienie. Paradoksalnie ich słowa są rozpowszechniane, 
ludzie o nich słyszą. Nawet wrogo nastawieni znają proroctwa. 
Prorocy nie obiecują łatwego i przyjemnego życia doczesnego. 
W II w. po Chrystusie zrodził się ideał proroka oddającego życie 
za wiarę. W historii pojawiali się także fałszywi prorocy, ale oni 
głosili to, co się ogólnie podobało, co utwierdzało słuchających, 
że ich życie nie wymaga podejmowania wysiłku nawrócenia. 
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25 stycznia - Święto Nawrócenia
św. Pawła Apostoła



Za miłość, dobroć, przekazaną wiarę, mądrość życiową

DZIĘKUJEMY NASZYM BABCIOM I DZIADKOM
słowami modlitwy Benedykta XVI:

Panie Jezu, narodziłeś się z Maryi Dziewicy, córki 
świętych Anny i Joachima. Patrz z miłością na 
dziadków na całym świecie. 
Ochraniaj ich! Oni są bogactwem dla rodzin, dla 

Kościoła i dla całego społeczeństwa. 
Wspieraj ich! Kiedy przybywa im lat, niech wciąż 

będą dla swojej rodziny mocnymi filarami wiary 
ewangelicznej, stróżami szlachetnych wartości 
rodziny, żywymi skarbcami trwałych tradycji 
religijnych. (...)
Panie Jezu, pomagaj rodzinom i społeczeństwu 

doceniać obecność i rolę dziadków. Spraw, by nigdy 
nie byli zaniedbywani ani wykluczani, ale zawsze 
znajdowali szacunek i miłość. (...)
Maryjo, Matko wszystkich żyjących, nieustannie 

otaczaj opieką dziadków, bądź z nimi podczas 
ziemskiej pielgrzymki, i niech za sprawą Twoich 
modlitw wszystkie rodziny spotkają się kiedyś 
w niebieskiej ojczyźnie, gdzie Ty czekasz na 
wszystkich ludzi, by ich przygarnąć w wielkim 
uścisku życia bez końca. Amen.

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

DZIADKOWIE JEZUSA – Święci Anna i Joachim
Święci Anna i Joachim czczeni w wielu świątyniach i dość licznych 

sanktuariach w Polsce, to znakomici patroni dla osób starszych. Ich 
doświadczenia mogą stanowić nie tylko źródło pociechy wśród 
codziennych kłopotów i rozczarowań, ale także zachętę, by 
w żadnym wieku nie poddawać się zniechęceniu i zgorzknieniu.

Ewangelie milczą na temat rodziny Maryi. Wiadomości na temat 
dziadków Jezusa ze strony matki dopisała wczesnochrześcijańska 
tradycja. Zawiera się ona w apokryfach, z których najstarszy pochodzi 
już z końca II wieku po Chrystusie i znany jest dziś pod tytułem 
„Protoewangelia Jakuba”. Imiona rodziców Maryi są identyczne we 
wszystkich pismach chrześcijańskich. Nie są one obce tradycji biblijnej. 

Zasadniczo wszystkie opowiadania są zgodne co do tego, że rodzice 
Maryi długo czekali na potomstwo, tak że zaciążyła nad nimi opinia pary 
bezpłodnej, a więc przeklętej przez Boga. Było to nie do pogodzenia 
z ich bardzo prawą i religijną postawą. Nie tracili jednak ufności, że Bóg 
oceni ich sprawiedliwie. Za pośrednictwem anioła, niezależnie od siebie, 
otrzymali obietnicę, że narodzi im się córka. Postanowili oddać ją Bogu 
na służbę. Trzyletnie dziecko oddali do świątyni jerozolimskiej, gdzie 
wyróżniało się dojrzałością i pobożnością. „Ormiańska Ewangelia 
Dzieciństwa” pisze o śmierci Joachima i Anny, gdy Maryja miała 
cztery lata.

Góra	Hermon

Z naszej wspólnoty parafialnej odeszła

śp. Daniela Sobczyk

Wieczne odpoczywanie racz Jej dać Panie...

Uzdrowienie sparaliżowanego

Dnia 14 sierpnia 1929 roku w Kaplicy Jasnogórskiej miało 
miejsce uzdrowienie  53-letniego Michała  Bartosiaka, 
sparaliżowanego od 9 lat.

W roku 1920 wyjechał do Francji w celu podjęcia pracy. Tam 
doznał paraliżu kończyn dolnych. Leczono go w różnych szpitalach, 
stosowano najnowsze sposoby leczenia, ale lekarze stwierdzili stan 
nieuleczalny i odesłali go do Polski. Przez długi okres przebywał 
w przytułku dla starców i kalek w Gostyninie. Widywano Michała 
często, jak przesuwał się po ulicach w pozycji siedzącej, odpychając 
się rekami za pomocą deseczek.

W roku 1929 na uroczystość odpustową Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi panny Michał Bartosiak wraz z innymi 
pielgrzymami udał się do Częstochowy . Z dworca  w Częstochowie 
do Jasnej Góry czołgał się na deskach 3,5 godziny. Jego wiara, ufność 
i trud, zostały nagrodzone. W czasie Mszy św. podczas  
Przeistoczenia został uzdrowiony: stanął na nogach od 9 lat zupełnie 
niewładnych. Deski pozostawił na Jasnej Górze, a do Gostynina 
wrócił wraz z pielgrzymką na własnych nogach.

Z JASNOGÓRSKIEJ KSIĘGI CUDÓW I ŁASK...

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
II Niedziela zwykła – 19.01.2020

Obchodzimy dziś Dzień Migranta i Uchodźcy. To zachęta do podjęcia 
ewangelizacji i niesienia pomocy migrantom w zachowaniu wiary.

Od 18 do 25 stycznia trwa Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan.
We wtorek (21.01) obchodzimy Dzień Babci, a środę (22.01) – Dzień 

Dziadka. Pamiętajmy  w modlitwach za tych żyjących i tych, którzy 
już odeszli do Pana. Tak wiele im zawdzięczamy. Niech naszym 
podziękowaniem będzie modlitwa, ofiarowana Komunia święta 
i serdeczna pamięć.

Pełna treść ogłoszeń na stronie .www.parafiamichalowice.pl

INTENCJE MSZALNE 
 

Poniedziałek – 20.01.2020 – św. Fabiana, papieża, męczennika, 
  św. Sebastiana, męczennika 
 18:00 + Za śp. Elwirę Lubelską 
Wtorek – 21.01.2020 – św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy 
 18:00 + Za śp. Helenę Jaros i Wiesława Skrzyszowskiego 
Środa – 22.01.2020 – św. Wincentego, diakona i męczennika 
 św. Wincentego Pallottiego, prezbitera  
 7:00 + Za śp. Jarosława Piotrowskiego 

 20:00 

O potrzebne łaski dla dziecka nienarodzonego  
i szczęśliwe rozwiązanie dla Justyny 
O potrzebne łaski, zdrowie i opiekę Matki Bożej  
dla Haliny 
+ Za śp. Iwonę Chwastek, Halinę, Zofię i Wojciecha 
 Chwastek 
+ Za śp. Juliana Gurbiel, rodziców Ciaranków  
 i rodzeństwo 
+ Za śp. Mariana Nogcia 
+ Za śp. Matyldę Nogieć 
+ Za śp. Sabinę Gurbiel 
+ Za śp. Wandę i Bronisława Szewczyk, Otylię  
 i Mariana Massalskich 

Czwartek – 23.01.2020 

 18:00 
O błogosławieństwo Boże, dary Ducha Świętego i żywą 
wiarę dla Krzysztofa 

Piątek – 24.01.2020 – św. Franciszka Salezego, biskupa  
  i doktora Kościoła 
 7:00 + Za śp. Iwonę Chwastek 
 18:00 + Za śp. Mieczysława Kopcia 
Sobota – 25.01.2020 – Święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła 
 7:00 + Za śp. Jana Bajorskiego 

 18:00 
+ Za śp. Lucjana w 4. rocznicę śmierci i Jadwigę 
 Bednarczyk oraz Teresę Pluta 

Niedziela – 26.01.2020 – Świętych biskupów Tymoteusza  
i Tytusa 

 7:00 + Za śp. Mariana i Sewerynę Nogieć oraz Salomeę 

 9:00 
O błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla 
Teresy i Marii z racji urodzin 

 10:30 + Za śp. Mariana Wójcika i zmarłych z rodziny 

 12:00 

O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla seniorów  
z Michałowic I 
+ Za śp. Józefa Brożka w 24. rocznicę śmierci i żonę 
 Mariannę 

 18:00 
+ Za śp. Mariana Wójcika w rocznicę śmierci, rodziców: 
 Józefa i Marię 

 


