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Słowa Ewangelii według świętego Mateusza (Mt 4,12-23)
Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum
nad jeziorem, na pograniczu ziem Zabulona i Neftalego. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza: «Ziemia Zabulona
i ziemia Neftalego, na drodze ku morzu, Zajordanie, Galilea pogan! Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie,
i mieszkańcom cienistej krainy śmierci wzeszło światło». Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: «Nawracajcie się,
albowiem bliskie jest królestwo niebieskie». Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, Jezus ujrzał dwóch braci: Szymona,
zwanego Piotrem, i brata jego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: «Pójdźcie za
Mną, a uczynię was rybakami ludzi». Oni natychmiast, zostawiwszy sieci, poszli za Nim. A idąc stamtąd dalej, ujrzał innych
dwóch braci: Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci. Ich
też powołał. A oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za Nim. I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych
synagogach, głosząc Ewangelię o królestwie i lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu.
Po radości Bożego Narodzenia, po świętowaniu Objawienia i Chrztu Pańskiego liturgia Kościoła kieruje nas ku zwyczajności
codziennego życia. W Ewangelii czytamy dziś o Chrystusie chodzącym po Galilei, nauczającym, głoszącym Dobrą Nowinę, leczącym ludzi
z chorób i słabości. Widzimy także uczniów, którzy postanawiają pójść za Jezusem i traﬁają w tę właśnie rzeczywistość: codziennego
chodzenia z Nim od wsi do wsi, spotykania ludzi, rozmów, czynienia dobra. Być z Chrystusem w codzienności. Dzień w dzień, godzina po
godzinie pracować, żyć z Nim – to tajemnica „okresu zwykłego”, przez którą prowadzi nas Kościół. To tajemnica pójścia za Nim naprawdę,
nie tylko od święta.

Metody niszczenia sumienia - cz. 2

4

Osłabienie woli to trzecia forma niszczenia sumienia. Sumienie to nie tylko głos mówiący co dobre, a co złe, lecz również siła
nakazująca czynienie dobra, a unikanie zła. Ta siła posługuje się wolą człowieka. Jeśli wola jest słaba, to sumienie jest bezradne. Człowiek
pójdzie za tym, co łatwe i przyjemne, a nie za tym, co dobre. Stąd też zło przez egoizm zabiega usilnie o osłabienie woli. Dokonuje się to
najczęściej przez nałogi, zwłaszcza bazując na namiętnościach. Dramatem zaś dodatkowym jest utopienie się człowieka w alkoholu,
tytoniu czy narkomanii. Tu w grę wchodzi nie tylko nałóg, lecz i organiczny głód trucizny, która w danym momencie daje nieco
przyjemności. Wola jest dodatkowo osłabiona przez agresywne żądanie ciała domagającego się jakiejś substancji. Alkohol i narkotyki
osłabiają nie tylko wolę, lecz również ograniczają używanie rozumu, zatem uniemożliwiają jasną ocenę tego, co dobre, a co złe. Warto
dodać, że i tu, podobnie jak w wypadku zawinionej niewiedzy, odpowiedzialność człowieka za czyny popełnione nawet na skutek słabej woli
i braku rozeznania jest zawarta w odpowiedzialności za pierwsze upicie się lub za użycie substancji psychotropowych.
Można również niszczyć sumienie, gdy się nie słucha jego wezwania do czynienia dobra. Egoizm nie chce podjąć trudu. Sumienie
wzywa, wydaje polecenie, ale się go nie słucha. Polecenia zostają niewykonane. Już nie niepokoi człowieka. Zostało uszkodzone. Stracona
okazja do tego, by uczynić jakieś dobro. To dlatego przepraszamy Boga nie tylko za złe czyny, ale i za zaniedbanie dobra.
ks. Norbert Sarota

Drodzy Paraﬁanie,
Tegoroczna wizyta duszpasterska dobiega
końca. Dla nas księży był to bardzo ważny czas,
gdyż mogliśmy powitać wielu nowych paraﬁan,
bliżej poznać rodziny i ich troski, a także
porozmawiać o naszej wspólnocie. Cieszy fakt,
że wiele naszych rodzin stara się żyć w zgodzie
z chrześcijańskimi wartościami i nie ulega
medialnej wrogiej narracji skierowanej na
Kościół i kapłanów.
W imieniu swoim i księdza Norberta bardzo
serdecznie dziękuję wszystkim za przyjęcie do
swoich domów, dziękuję za życzliwość wyrażoną
w oczekiwaniu nawet do późnych godzin,
zapewnieniu transportu, miłej rozmowie,
poczęstunku oraz złożonych oﬁarach na cele
archidiecezji i utrzymanie kapłanów.
Za wszystkie rodziny, które przyjęły kapłana
będziemy się modlić podczas Mszy Świętej, która
zostanie odprawiona 2 lutego o godz. 10:30.
ks. Proboszcz

Salezjanie i ich dzieła
Salezjanie to zgromadzenie zakonne, któ rego naczelną powinnoś cią jest
ewangelizacja i wychowanie młodzież y. Wzorem ż ycia i realizacji powołania do
ś więtoś ci jest dla Salezjanó w ż ycie, duchowoś ć i działalnoś ć ś w. Jana Bosko, kapłana
z Turynu ż yjącego w XIX w. Był on opiekunem, wychowawcą i apostołem młodzież y
zaniedbanej moralnie i materialnie. Poś więcił całe swoje
ż ycie pracy na rzecz ludzi młodych.
Do Polski salezjanie przybyli pod koniec XIX stulecia,
w 1898 roku, a pierwszą założ oną w Polsce przez nich
placó wką był zakład w Oś więcimiu. Podstawowym
wymiarem realizacji powołania salezjanó w stała się
praca wś ró d młodzież y, przede wszystkim biednej,
opuszczonej. Zakonnicy tworzyli wiele oś rodkó w
kształcenia i wychowania – ró ż nego rodzaju szkoły,
bursy, internaty i oś rodki wychowawcze, by mó c dalej
kontynuować misję wychowania młodzież y.
Obecnie na ś wiecie salezjanie działają w 132 krajach,
a ich liczba wynosi 15298. W Polsce działa 980
Salezjanó w, a liczba wszelkich form ich działalnoś ci
w naszym kraju wynosi 300.

Co nieco o klimacie Ziemi Świętej
Najzimniejszym miesiącem jest styczeń, a najcieplejszym
sierpień. W lecie dni są krótsze niż w Polsce, a w zimie dłuższe.
Słońce w najdłuższym dniu (21 czerwca) świeci 14 godzin, zaś
w najkrótszym (22 grudnia) 10 godzin. Charakterystyczne jest
krótkie trwanie zmierzchu, po zachodzie słońca prawie natychmiast
zapada noc. Ziemia Święta ma tylko dwie pory roku: suchą (lato)
i deszczową (zima). Pora zimowa rozpoczyna się w październiku
i trwa do kwietnia. Największe ulewy występują w grudniu i styczniu.
Istnieją tu trzy strefy klimatyczne: klimat śródziemnomorski
w streﬁe przybrzeżnej, z łagodną zimą i gorącym latem, ze średnią
temperaturą w skali roku 20°C; klimat umiarkowany na
płaskowyżu i w górach ze średnią temperaturą 17°C oraz klimat
tropikalny w dolinie Jordanu ze średnią temperaturą 25°C.Wiatry
zimne i suche, które
w lecie wieją z północy
i z północnego wschodu,
łagodzą upały tej pory
roku. W zimie natomiast
w i e j e
w i a t r
z południowego zachodu,
który łącząc się z wiatrem
zachodnim (od morza)
przynosi deszcz.

Z JASNOGÓRSKIEJ KSIĘGI CUDÓW I ŁASK...
Cudowne uratowanie wzroku
15 sierpnia 1950 roku Aleją NMP w Częstochowie, od dworca PKP
w kierunku Jasnej Góry podążała boso matka trzymająca na ręku
dwuletnią córeczkę. Dziewczynka była chora, a według lekarskiego
orzeczenia miała w niedługim czasie utracić całkowicie wzrok. Dziecko
podczas nieobecności matki urządziło sobie „kąpiel”, a będąc po
szczepieniu ospy, przez zatarcie zaraziło oczy.
Nie czekając na dalsze interwencje lekarzy, kobieta udała się do
Częstochowy, wierząc w pomoc Matki Boskiej Jasnogórskiej. Podczas
modlitwy przed Cudownym Obrazem, około godziny 16 matka
zauważyła uspokojenie dziecka, które przestało cierpieć i zaczęło się
wesoło bawić.
Za radą ojca paulina, pątniczka udała się z dziewczynką do lekarza,
którego zdziwiła zaistniała sytuacja. Oczy dziecka były uratowane.

Do przemyślenia...
„Wizyta”
Codziennie w południe pewien młody człowiek zjawiał się przy
drzwiach kościoła i po kilku minutach odchodził. Proboszcz, trochę
nieufny zapytał go kiedyś, po co tu przychodzi.
- Przychodzę pomodlić się - odpowiedział chłopak.
- Pomodlić się... Jak możesz modlić się tak szybko?
- Och... codziennie zjawiam się w tym kościele w południe
i mówię tylko: "Jezu, przyszedł Jim", potem odchodzę. To maleńka
modlitwa, ale jestem pewien, że On słucha.
W kilka dni później chłopak uległ wypadkowi i został przewieziony
do szpitala z bardzo bolesnymi złamaniami. Po kilku dniach młodzi
i starzy spotykali się przy jego łóżku, a on miał uśmiech i słowo
otuchy dla każdego. Przyszedł odwiedzić go również proboszcz.
- Powiedziano mi, że jesteś cały pokiereszowany, ale pomimo to
wszystkim dodajesz otuchy. Jak to robisz?
- To dzięki Komuś, Kto przychodzi odwiedzić mnie w południe.
Pielęgniarka przerwała mu: Tu nikt nie przychodzi w południe...
- O, tak! Przychodzi tu codziennie i stając w drzwiach mówi:
"Jim, to Ja, Jezus" - i odchodzi.
Bruno Ferrero

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
II Niedziela zwykła – 19.01.2020
W sobotę (1.02) o godz. 17:00 Nabożeństwo Pierwszych Sobót
miesiąca i zmianka tajemnic różańcowych.
W przyszłą niedzielę (2.02) Święto Oﬁarowania Pańskiego (Matki
Bożej Gromnicznej). Na każdej Mszy św. obrzęd poświęcenia
świec.
Odwiedziny chorych z sakramentami świętymi: Ks. Proboszcz
w sobotę (1.02) a ks. Norbert w sobotę (8.02) od godz. ok. 9:00.
Z okazji 100-lecia urodzin Jana Pawła II zamierzamy odnowić Kaplicę
Miłosierdzia Bożego. Naszym zamiarem jest sprawić, aby to
miejsce wypełniło się naszą modlitwą. Tutaj odbywałaby się
koronka do Bożego Miłosierdzia oraz codzienne Msze Święte.
Postaramy się dokonać tego dzieła w miarę naszych możliwości
ﬁnansowych bez nadzwyczajnej ogólnoparaﬁalnej zbiórki.
Przeznaczymy na ten cel tacę z każdej pierwszej niedzieli miesiąca
od lutego do maja, toteż prosimy o szczodrość. Oczywiście bardzo
mile widziani są sponsorzy. Wszystkim oﬁarodawcom serdeczne
Bóg zapłać.
Pełna treść ogłoszeń na stronie www.paraﬁamichalowice.pl.
Z naszej wspólnoty paraﬁalnej odeszła

śp. Irena Kopeć
Wieczne odpoczywanie racz Jej dać Panie...
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.
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