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II Niedziela Zwykła
16.01.2022
22.01.1506 r. - na zlecenie papieża Juliusza II
do Rzymu wkroczyło 150 szwajcarskich najemników,
dając początek Gwardii Szwajcarskiej

Z niedzielnej liturgii Mszy Świętej

Ewangelia: (J 2, 2-11)
Wesele za czasów Jezusa

II czytanie: (1 Kor 12, 4-11)
Kim jest Duch Święty?
Duch Swięty, któ rego dary otrzymujemy podczas sakramentu
bierzmowania, jest trzecią Osobą Boską.. Zstąpił na Apostołó w
w wieczerniku. Uczniowie udzielali Go wiernym podczas chrztu.
Najczęś ciej jest przedstawiany za pomocą symbolu gołębicy.
Ducha Swiętego głó wnie kojarzy się z Nowym Testamentem. Nie
moż na jednak zapominać , ż e jako Osoba Boska, jest odwieczny.
Znaki
Zstąpieniu Ducha Swiętego towarzyszą dwa znaki: „szum
z nieba, jakby uderzenie gwałtownego wiatru” oraz „języki jakby
z ognia”. Słowo „jakby” wskazuje na to, ż e nie należ y zatrzymywać
się na zewnętrznej stronie tych zjawisk. Istotniejsza jest tu ich
biblijna, teologiczna strona. Co znaczy wiatr? To nawiązanie do
Tchnienia Jahwe (gr. ruach). Tam, gdzie jest „oddech” Boga, tam
jest ż ycie. Kiedy Bó g tworzył człowieka, ulepił go z gliny ziemi,
a potem tchnął w niego ż ycie. Jezus utworzył swó j Koś ció ł z gliny
rybakó w, celnikó w, upadłych kobiet. Teraz Ojciec i Syn zsyłają na
tę małą wspó lnotę tchnienie, czyli Ducha Swiętego. To On jest
duszą Koś cioła, czyli zasadą jego ż ycia. Koś ció ł i człowiek mogą
i powinni oddychać Duchem Swiętym.

Wesele w czasach Pana Jezusa odbywało się w dwó ch etapach.
Pierwszym były zaręczyny. Po zaręczynach młodzi, choć byli już
małż eń stwem, ż yli nadal osobno. Drugi etap następował dopiero po
roku i łączył się z weselem.
W wigilię dnia zaś lubin narzeczony wraz z przyjació łmi udawał
się do domu ojca przyszłej ż ony. Przyodziany w uroczyste szaty,
zmierzał na czele orszaku w towarzystwie „przyjaciela oblubień ca”,
mistrza ceremonii. Przy ś piewach opartych w duż ej częś ci na tekś cie
Pieś ni nad pieś niami, wnoszono przyodzianą w welon pannę młodą
i rozpoczynała się wędró wka do domu przyszłego męż a. Po
przybyciu rodzice młodego wypowiadali formułę błogosławień stwa
i rozpoczynano zabawę, w któ rej czynny udział brał oblubieniec.
Narzeczona pozostawała ze swymi przyjació łkami w odrębnym
pokoju. Następny dzień mijał na zabawach, a wieczorem w dwó ch
oddzielnych salach, osobno dla męż czyzn, osobno dla kobiet,
podawano posiłek. Tuż po nim oblubienica zajmowała miejsce pod
baldachimem zwanym chuppą, i w otoczeniu ubranych na biało (być
moż e z lampami w rękach) przyjació łek, odbierała prezenty. Tuż po
tym momencie przybywał narzeczony, wychwalając wdzięki młodej.
Następował moment uroczystych zaś lubin. Zabawy trwały często
siedem i więcej dni. Jedynie w wypadku zamąż pó jś cia wdó w
ograniczano wesele do trzech (a nawet dwó ch) dni.

ŚLADAMI JEZUSA – ZIEMIA ŚWIĘTA Z ARCYBISKUPEM
RYSIEM
Ziemia Święta nazywana jest piątą Ewangelią. Przemierzanie ojczyzny Jezusa
otwiera szansę na pogłębienie naszej wiary, uzupełniając obrazy biblijne
i dając wyobrażenie o realiach, w których żył Chrystus. Niech zachęci i zainspiruje nas
do tej drogi namiastka pielgrzymki z arcybiskupem Rysiem, opisana na kartach jego
Piątej Ewangelii….
Zacznijmy w miejscu, do którego prowadzi dzisiejsza Ewangelia: Kana
Galilejska.Ta niewielka biblijna miejscowość, trwająca nieprzerwanie do dziś i licząca
obecnie kilka tysięcy, a za czasów Chrystusa może kilkadziesiąt mieszkańców,
wymieniona jestw Biblii dwa razy: w Ewangelii św. Łukasza przy opisie wesela
i pierwszego cudu Jezusa oraz w Ewangelii św. Jana przy wspomnieniu rzymskiego
urzędnika (setnika), który przybył do Chrystusa prosząc o uzdrowienia jego syna.
W XVII wieku do Kany przybyli franciszkanie, a na przełomie XIX i XX wieku
zbudowali kościół pod wezwaniem Wesela (dziś często pary małżeńskie odnawiają tu
swoje przyrzeczenia i powołania). Podczas prowadzonych prac archeologicznych
natraﬁono tu na trzy poziomy fragmentów zabudowy religijnej, świadczące o ciągłości
tradycji sakralnej tego miejsca: żydowski - z IV wieku, bizantyjski – z V wieku
i średniowieczny - z XII stulecia.
Wspomnijmy jeszcze znajdującą się w Kanie dziewiętnastowieczną kaplicę św.
Bartłomieja. Tradycja wskazuje ją jako upamiętniającą miejsce domu, z którego
wywodził się Natanel – Bartłomiej: jeden z Dwunastu.

Bibilia radzi: Nie skupiaj się na dobrach doczesnych problemów. Tu potrzebna jest zmiana myślenia. Jeśli nie
Kolejny gadżet z najwyższej półki, samochód najlepszej klasy,
wakacje w ciepłych krajach. To wszystko jest dobre, ale co z tego
weźmiesz do wieczności?
Jeśli wydaje ci się, że to nie jest twoim problem, spójrz na…
treść swojego narzekania. Ile w niej tzw. problemów pierwszego
świata (brak Wi-Fi, słaba bateria, 5-minutowe spóźnienie
autobusu)? Czy to wszystko jest aż tak niezbędne,
by psuło ci humor i wzbudzało poczucie nieszczęścia?
Nowy model telefonu czy auta nigdy nie rozwiążą takich

potraktujesz priorytetowo spraw Bożych, nigdy nie będziesz czuł się
dobrze z tym, co posiadasz (a tym bardziej z czymś, czego nie masz).
Biblia ujmuje to w takich słowach:
„Nie troszczcie się więc i nie mówcie: Co będziemy jeść? albo:
Co będziemy pić? albo: Czym się będziemy przyodziewać?
Bo tego wszystkiego poganie szukają; albowiem Ojciec wasz
niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Ale szukajcie
najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości jego, a wszystko
inne będzie wam dodane.” (Mt 6, 31-33)

Jak się modlić? Adoracja
Adoracja (łac. adoratio) - „jest uniżeniem ducha przed Królem Chwały” (Ps. 24, 4-10) i pełnym czci milczeniem przed Bogiem, któ ry
jest „zawsze większy” ( KKK 2096).
Szczegó lną formą adoracji jest adoracja eucharystyczna bo wtedy „Jezus patrzy na nas, którzy jesteśmy owocami Jego męki, śmierci
i zmartwychwstania”, „Chrystus chce przemienić nas w swoje ciało (…), wylewa na nas Ducha Świętego”, (s. Małgorzata Chmielewska).
Sw. Grzegorz z Nazjanzu mó wi: „Im bardziej się do Niego zbliżamy tym bardziej brakuje słów i nasza kontemplacja staje się milczeniem”.
Gdy uginamy kolana przed Najś więtszym Sakramentem, waż na jest cisza bo „wtedy Bóg mówi, nie zagłuszaj Go”.
Zwykłą formą adoracji jest: przyklęknięcie przy podejś ciu do ołtarza z Najś więtszym Sakramentem, przed Komunią Swiętą, na
podniesienie, przed Tabernakulum oraz klęczenie podczas prywatnej modlitwy. Urząd Koś cioła postuluje „aby w chwili adoracji wierni
byli przygotowani do posłużenia się Pismem Św., do pieśni lub trwania w cichej modlitwie (…) nie wyklucza odmawiania i rozważania
różańca jako kontemplacji misterium Chrystusa oczami i sercem Maryi”. Pamiętajmy o mądroś ci zawartej w słowach Jana Pawła II: „Czas
o iarowany Chrystusowi nigdy nie jest czasem straconym, ale raczej czasem, który zyskujemy aby nadać głęboko ludzki charakter naszym
relacjom z innymi i naszemu życiu” (Dies Domini).

Małżeństwo w świetle
Katechizmu Kościoła Katolickiego
Przymierze małż eń skie, przez któ re męż czyzna i kobieta
stanowią wewnętrzną wspó lnotę ż ycia i miłoś ci powstało z woli
Stwó rcy, któ ry wyposaż ył je we własne prawa. Z natury jest ono
nastawione na dobro wspó łmałż onkó w, a takż e na zrodzenie
i wychowanie potomstwa.
Małż eń stwo opiera się na zgodzie obu stron, a do jego istoty
zalicza się jednoś ć, nierozerwalnoś ć i otwartoś ć na płodnoś ć.
Przeciwna jednoś ci jest poligamia, a rozwó d rozłącza to, co złączył
Bó g. Dopó ki ż yje prawowity małż onek, zawarcie powtó rnego
związku przez rozwiedzionych sprzeciwia się zamysłowi i prawu
Boż emu. Koś ció ł co prawda nie wyklucza takich osó b, ale nie mogą
one przystępować do Komunii Swiętej. Zobowiązane są one
prowadzić ż ycie chrześ cijań skie, zwłaszcza wychowując swoje
dzieci w wierze. Chrześ cijań ski dom rodzinny jest miejscem, gdzie
dzieci otrzymują pierwsze głoszenie wiary. Odrzucenie płodnoś ci
pozbawia ż ycie małż eń skie dziecka- najcenniejszego daru Boga.
Małż eń stwo dwojga ochrzczonych zostało podniesione do
rangi sakramentu, będącego znakiem związku Chrystusa
i Koś cioła. Udziela on małż onkom łaski miłowania się wzajemnie
miłoś cią, jaką Chrystus umiłował Koś ció ł. Łaska sakramentu
udoskonala ludzką miłoś ć małż onkó w, umacnia ich nierozerwalną
jednoś ć i uś więca.

INTENCJE MSZALNE
Poniedziałek – 17.01.2022 – Św. Antoniego, opata
7:00 + Za śp. Janinę Nogieć (greg. 17)
Msza św. Kolędowa: o błogosławieństwo Boże w 2022 roku
dla rodzin z ul. Legionowa, Wesoła, Domy Młodziejo18:00
wickie, Kordonowa. W intencji rodzin, które nie mogły
przybyć w wyznaczonym terminie.
Wtorek – 18.01.2022
18:00 + Za śp. Janinę Nogieć (greg. 18)
Środa – 19.01.2022 – Św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa
+ Za śp. Antoninę Moryś
+ Za śp. Janinę Nogieć (greg. 19)
+ Za śp. Aleksandrę Pabian
+ Za śp. Józefa Jaskółkę
+ Za śp. Jadwigę Trzaskę
+ Za śp. Stefana Pateckiego
+ Za śp. Stefana Sochę
20:00
+ Za śp. Kazimierę Warchoł
+ Za śp. Krystynę Leszczyńską
+ Za śp. Zoﬁę Binczycką
+ Za śp. Danielę Gajdę
+ Za śp. Marka Tochowicza
+ Za śp. Andrzeja Rzemieńca
+ Za śp. Jerzego Kazimierczaka
Czwartek – 20.01.2022 – Św. Fabiana, papieża i męczennika;
św. Sebastiana, męczennika
7:00 + Za śp. Janinę Nogieć (greg. 20)
Piątek – 21.01.2022 – Św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy
7:00 + Za śp. Janinę Nogieć (greg. 21)
O błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski, opiekę Matki
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
18:00 Bożej i Anioła Stróża dla Hanny Tochowicz w 3. rocznicę
na II Niedzielę Zwykłą – 16.01.2022
urodzin
Sobota – 22.01.2022 – Św. Wincentego, diakona i męczennika;
W poniedziałek (17.01) obchodzony jest Dzień Judaizmu. Natomiast
św. Wincentego Pallottiego, prezbitera
18 stycznia rozpoczyna się Tydzień Powszechnej Modlitwy
7:00 + Za śp. Janinę Nogieć (greg. 22)
o Jedność Chrześcijan.
W piątek (21.01) świętujemy Dzień Babci, a w sobotę (22.01) – Dzień
18:00 + Za śp. Antoniego i Leokadię Nogieć, Anielę Stefańską
Dziadka. To czas szczególnej pamięci i życzliwości dla naszych
Niedziela – 23.01.2022
dziadków
i babć. Żyjącym wypraszajmy obﬁtość Bożego
7:00 + Za śp. Marka Tochowicza
błogosławieństwa, a zmarłym radość życia wiecznego.
+ Za śp. Bronisławę i Tadeusza Wójcik, Zoﬁę i Stanisława
9:00
Zębalów
Pełna treść ogłoszeń na stronie www.paraﬁamichalowice.pl.
+ Za śp. Andrzeja Turczyńskiego i rodziców: Stefanię
10:30
Z naszej wspólnoty paraﬁalnej do wieczności odszedł
i Tadeusza
O zdrowie, błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej,
12:00 Świętych Patronów i Aniołów Stróżów dla Huberta z racji
śp. Bronisław Formicki
13. urodzin i Marysi z racji 8. urodzin
Wieczne odpoczywanie racz Mu dać Panie...
18:00 + Za śp. Janinę Nogieć (greg. 23)
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
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wewnętrznego

