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Słowa Ewangelii według świętego Jana (J 1, 35-42) 

Jan stał wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: «Oto Baranek Boży». Dwaj uczniowie usłyszeli, jak 
mówił, i poszli za Jezusem. Jezus zaś, odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich: «Czego szukacie?» Oni powiedzieli do 
Niego: «Rabbi! – to znaczy: Nauczycielu – gdzie mieszkasz?» Odpowiedział im: «Chodźcie, a zobaczycie». Poszli więc i zobaczyli, gdzie 
mieszka, i tego dnia pozostali u Niego. Było to około godziny dziesiątej. Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za Nim, był 
Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł do niego: «Znaleźliśmy Mesjasza» – to znaczy: Chrystusa. 
I przyprowadził go do Jezusa. A Jezus, wejrzawszy na niego, powiedział: «Ty jesteś Szymon, syn Jana; ty będziesz nazywał się Kefas» – to 
znaczy: Piotr.

Możemy patrzeć na swój dzień jak na pasmo klęsk i nieszczęść. To poszło nie tak, z tego musiałem zrezygnować, tamtym musiałem się nagle 
zająć. Miałem swój pomysł na ten dzień, swoją wymarzoną drogę, a tu nic z tego. Możesz skupić całą swoją energię na frustrowaniu się. 
Możesz też przekierować ją na szukanie dobra, jakie z tego wynika. Przyjąć, że Bóg chce właśnie twojego dobra, a pójście za Nim i podjęcie 
tego, co przed tobą stawia, temu dobru służy. 

Jak mam nauczyć się czystości? (ciąg dalszy rozważań)

Po trzecie wróćmy do zasad ascezy. Dobrze jest w chwilach pokus zacząć ulubione zajęcie, rzucić się w sprawy sportu, zacząć 
słuchać muzyki, wyjść z domu, zacząć rozmowę z drugim człowiekiem. Niech każdy bada siebie, co mu najlepiej pomaga.

Po czwarte – czuwajcie i módlcie się – mówi Jezus, abyście nie ulegli pokusie. Módlmy się słowami psalmu: Stwórz, o Boże we 
mnie serce czyste i odnów we mnie moc ducha. Módlmy się słowami Księgi Syracydesa:

Panie, Ojcze i Boże mego życia, nie dawaj mi wyniosłego oka
A żądzę odwróć ode mnie!
Niech nie panują nade mną żądze zmysłowe i grzechy cielesne,
Nie wydawaj mnie bezwstydnej namiętności! (Syr 23, 4-6)
Módlmy się do Maryi, Niepokalanej, np. codziennie jedno „Zdrowaś Maryjo” w intencji pięknej i czystej miłości.
Po piąte – pamiętajmy – to nie jest twoje ciało! To nie jest moje ciało! To przecież ciało należy do Jezusa! On je wykupił 

zapłaciwszy drogocenną krwią! Więc jeśli chłopak „zabiera się” do dziewczyny to jest złodziejem! Zostaw ją! Twoja jest?! Jeśli 
chcesz ją mieć, musisz przysiąc, że ją nie opuścisz, że będziesz kochał choć w pewnym stopniu jak Jezus, że będziesz wobec niej 
uczciwy! Popatrz na nią! Ujrzyj w niej Jezusa!

ks. Norbert Sarota

Dekalog - Przykazanie VI

Co	to	są	Ewangelie	synoptyczne?

Pierwsze trzy Ewangelie – według św. Mateusza, 
św. Marka i św. Łukasza – przedstawiają życie i śmierć 
Jezusa w podobny sposób, częstokroć za pomocą tych 
samych słów. Z tego powodu określa się je jako 
synoptyczne, z greckiego synoptikos  – „widzący 
jednocześnie”. 

Czwarta Ewangelia – według św. Jana – różni się 
znacznie treścią i układem materiału od pozostałych, co 
czyni ją tekstem osobnym. S�w. Jan opowiada tylko o kilku 
wydarzeniach z życia Jezusa, które również opisane są 
przez pozostałych ewangelistów.

Większość biblistów zgadza się, że najstarsza jest 
Ewangelia według św. Marka, napisana około 70 r., 
zapewne dla chrześcijańskiej wspólnoty w Rzymie lub 
Syrii. Ewangelia według św. Mateusza powstała około 
85 r., prawdopodobnie w Antiochii w Syrii, a głównym 
źródłem jej autora mogła być Ewangelia według 
św. Marka. Ewangelia według św. Łukasza została 
napisana mniej więcej w tym samym czasie i zapewne 
również oparta była na relacjach św. Marka.

Z� ródło: Ilustrowany	przewodnik	po	Biblii, 
red. naczelny J. Fronczak.

Modlitwa	Benedykta	XVI	za	dziadków

„Panie Jezu, narodziłeś się z Dziewicy Maryi, 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. Spraw, by jako 
nauczyciele mądrości i odwagi, przekazywali przyszłym 
pokoleniom owoce swoich dojrzałych doświadczeń ludzkich 
i duchowych. 

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. Pomagaj 
im żyć pogodnie i czuć się akceptowanymi przez wszystkie lata 
życia, jakimi ich obdarzasz. 

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.
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Do użytku
wewnętrznego

17 stycznia - Dzień Judaizmu 
w Kościele katolickim w Polsce

Jest to święto w polskim Kościele katolickim, ustanowione przez 
Konferencję Episkopatu Polski w 1997 roku i obchodzone corocznie 
17 stycznia, tj. w wigilię Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. 
Dzień ten ma na celu ponowne odkrycie więzi z judaizmem poprzez 
wgłębienie się we własną tajemnicę.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
na II Niedzielę Zwykłą – 17.01.2021

Dziś (17.01) – Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce.
Jutro (18.01) – rozpoczęcie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, 

zakończenie świętem Nawrócenia św. Pawła Apostoła (25.01).
W czwartek (21.01) obchodzimy Dzień Babci, a w piątek (22.01) Dzień 

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

W ramach kolędy, codziennie celebrujemy Msze św. z błogosławień-
stwem indywidualnym rodzin. Jeżeli przedstawiciel rodziny nie 
może przyjść w wyznaczonym dniu na Mszę św., można to uczynić 
w innym terminie.

Pełna treść ogłoszeń na stronie .www.parafiamichalowice.pl

Z naszej wspólnoty parafialnej odszedł

śp. Franciszek Zasada

Wieczne odpoczywanie racz Mu dać Panie...

Zakony męskie w Polsce – franciszkanie

Zakon założony w 1209 r. przez św. Franciszka z Asyżu (Giovanni 
Bernardone), w duchu pokory nazwany „Ordo Fratrum Minorum” (OFM) 
czyli „Zakonem Braci Mniejszych”, w wyniku wielowiekowego rozwoju 
oraz wewnętrznych podziałów ideowych i terytorialnych w różnych 
krajach świata, podzielony jest organizacyjnie na trzy gałęzie:
Zakon Braci Mniejszych Konwentualnych (OFMConv); znanych  pod 
nazwą Franciszkanie lub Franciszkanie czarni, konwentualni. To właśnie 
on zaliczany jest do głównego nurtu sięgającego początków zakonu. 
Określenie „konwentualni” pochodzi od łac. conventus (wspólnota, 
wspólne miejsce zamieszkania). Cechą charakterystyczną tego zakonu 
jest prowadzenie apostolstwa i duszpasterstwa przez duże wspólnoty. 
Zakonnicy noszą czarny habit z kapturem, białym sznurkiem i koronką 
franciszkańską. Jest to trzeci z kolei najliczniejszy w Polsce zakon męski, 
identyfikowany ze św. Maksymilianem Kolbe. Do OFMConv należy 
największy franciszkański klasztor na świecie (Niepokalanów) oraz 
bazylika św. Franciszka w Asyżu.
Zakon Braci Mniejszych (OFM) popularnie określanych jako 
Franciszkanie brązowi, Bernardyni, Reformaci. W Polsce jest to 
najliczniejszy zakon męski, identyfikowany ze św. Janem z Dukli.  
Zakonnicy noszą habit w kolorze brązowym.
Zakon Braci Mniejszych Kapucynów (OFMCap) określenie 
„Franciszkanie” nie jest praktycznie tu używane. Zakonnicy noszą 
kasztanowy habit z długim kapturem. 
Wszystkie te zakony opierają się na jednej wspólnej regule zredagowanej 
przez ich zalożyciela: „Życie braci mniejszych polega na zachowaniu 
świętej Ewangelii Pana naszego Jezusa Chrystusa przez życie 
w posłuszeństwie, bez własności i w czystości”.

Arka Przymierza - świętość ludu Izraela

Arka Przymierza została zbudowana podczas wędrówki ludu 
Izraela po pustyni wedle wyraźnej „instrukcji” Wiekuistego, który 
zlecił to zadanie Mojżeszowi. Była to prostokątna skrzynia zrobiona 
z drewna i powleczona złotem. Miała ona wieko, czyli pokrywę 
z czystego złota, zwaną przebłagalnią. Na przebłagalni były dwa 
Cherubiny, wykute z jednej bryły złota. 

Co zawierała Arka? Wszyscy badacze Biblii zgodnie twierdzą,że 
znajdowały się w niej Tablice z Dziesięcioma Przykazaniami. Arka 
umieszczona była w Namiocie Spotkania (przenośnej Świątyni). Co do 
innych obiektów, które spoczęły w Arce (złote wiadro z manną, laska 
Aarona, która zakwitła), nie ma zgodności wśród komentatorów.

Jak czytamy w Torze, Arce podczas wędrówki ludu towarzyszył 
w dzień obłok, a nocą słup ognia - symbolizujące Obecność Boga. 

INTENCJE MSZALNE

 
 

Poniedziałek

 

–

 

18.01.2021

 
 

7:00

 

+

 

Za śp. Roberta Stopińskiego

 

(greg.

 

18)

 

 

18:00

 

Msza św. Kolędowa; o błogosławieństwo Boże i potrzeb-
ne łaski w 2021 roku dla rodzin z ul. Warszawka

 
(numery parzyste), Szmaragdowej, Zdrowej, Laskowiec 
a dla zmarłych o życie wieczne

 
Wtorek

 

–

 

19.01.2021

 

–

  

św. Józefa Sebastiana Pelczara, 

 
  

biskupa

 
 

7:00

 

+

 

Za śp. Roberta Stopińskiego

 

(greg.

 

19)

 

 

18:00

 

Msza św. Kolędowa: o błogosławieństwo Boże i potrzeb-
ne

 

łaski w 2021 roku dla rodzin z ul. Rzemieślniczej, 
Cichy Kącik, Lipowiec, Na Leśnym Stoku, Smolnej a dla 
zmarłych o życie wieczne

 
Środa

 

–

 

20.01.2021

 

–

  

św. Fabiana, papieża i męczennika

 
  

św. Sebastiana, męczennika

 

 

18:00

 

Msza św. Kolędowa: o błogosławieństwo Boże i potrzeb-
ne łaski w 2021 roku dla rodzin z Wilczkowic ul. Smolna 
a dla zmarłych o życie wieczne

 +

 

Za śp. Roberta Stopińskiego

 

(greg.

 

21)

 

 

20:00

 

+

 

Za śp. Waldemara Nogiecia

 +

 

Za śp. Tadeusza Ceglińskiego

 +

 

Za śp. Stanisławę Machnik

 +

 

Za śp. Otylię i Mariana Massalskich, Wandę

 
 

i Bronisława Szewczyków

 +

 

Za śp. Mieczysława Bednarczyka

 +

 

Za śp. Marka Habrynia

 +

 

Za śp. Jana i Helenę Dyląg

 +

 

Za śp. Genowefę i Edwarda

 +
 

Za śp. Elżbietę Nogieć
 +

 
Za śp.

 
Barbarę Sumerę

 +
 
Za śp. Włodzimierza Chwastka

 Czwartek –
 
21.01.2021

 
–
 
św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy

 
 

7:00
 

+
 
Za śp. Roberta Stopińskiego

 
(greg.

 
21)

 

 
18:00

 

Msza św. Kolędowa; o błogosławieństwo Boże i potrzeb-
ne

 
łaski w 2021 roku dla rodzin z Wilczkowic ul. 

Porzeczkowa, Brzozowe Wzgórze, Perłowa, Pociesznej 
Wody a dla zmarłych o życie wieczne

 Piątek –
 
22.01.2021

 
–
  

św. Wincentego, diakona i męczennika
 

   
św. Wincentego Pallottiego, prezbitera

 
 

7:00
 

+
 
Za śp. Mariana Jurkowskiego

 

 
18:00

 

Msza św. Kolędowa: o błogosławieństwo Boże i potrzeb-
ne łaski w 2021 roku dla rodzin z Wilczkowic ul. 
Bukowe Wzgórze, Czereśniowa, Gaikowa, Parkowe 
Wzgórze, Na Widoku a dla zmarłych o życie wieczne

 +
 
Za śp. Roberta Stopińskiego

 
(greg.

 
22)

 
Sobota –

 
23.01.2021

 
 

7:00
 

+
 
Za śp. Roberta Stopińskiego

 
(greg.

 
23)

 

 
18:00

 

Msza św. Kolędowa: o błogosławieństwo Boże i potrzeb-
ne

 
łaski w 2021 roku dla rodzin z Wilczkowic ul. Zielona 

Dolina, Pstrągowa, Zamkowa, Złotogórska, Zawiła a dla 
zmarłych o życie wieczne 

Niedziela – 24.01.2021 –  św. Franciszka Salezego, biskupa  
    i doktora Kościoła 
 7:00 + Za śp. Artura Tabisia  
 9:00 Za śp. Roberta Stopińskiego (greg. 24) 

 10:30 

Msza św. Kolędowa: o błogosławieństwo Boże i potrzeb-
ne łaski w 2021 roku dla rodzin z Wilczkowic ul. 
Jaworowa a dla zmarłych o życie wieczne 

 12:00 

O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Seniorów  
z Michałowic I 
+ Za śp. Andrzeja Turczyńskiego w 25 . rocznicę śmierci 

 18:00 
+ Za śp. Teresę Plutę, Jadwigę i Lucjana Bednarczyków, 
 Andrzeja, Zofię, Piotra i Józefę Bednarczyków 

 


