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Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: «Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. 

Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!» Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak 

zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich Jezus: «Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi». 

A natychmiast, porzuciwszy sieci, poszli za Nim. Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, którzy też byli 

w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni zostawiwszy ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi, poszli za Nim.

Chrystus pragnie nadać naszej pracy i naszym talentom nowe znaczenie. Przychodzi do uczniów w trakcie ich codziennego zajęcia, widzi, 

jak robią to, w czym są dobrzy. I powołując ich do pójścia za Nim, przyjmuje te ich umiejętności, pasje, to, kim są. Odtąd ich praca stanie się 

narzędziem ewangelizacji, będą rozwijać się w niej w nowym wymiarze. Chrystus nie zapomni o tej codziennej pracy Apostołów – po 

Zmartwychwstaniu przymnoży im ryb, gdy sami nie będą w stanie nic złowić. Pomyśl dziś o swojej pracy, którą wykonujesz. Do niej też 

przychodzi Pan i pragnie, by była czymś więcej, by Twoje talenty mogły służyć Królestwu.

Słowa Ewangelii według świętego Marka (Mk 1, 14-20) 

Grzechem jest, kiedy małżonek patrzy pożądliwie na inną kobietę, kiedy kobieta marzy o innym mężczyźnie. Osłabia to więź 
małżeńską, może rodzić brak zaufania. Ktokolwiek popatrzy pożądliwie na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią 
cudzołóstwa. Od pożądania – wybaw małżonków, Panie!

Jezus mówi: Cudzołóstwo jest grzechem.

To zerwanie umowy małżeńskiej (KKK 2384). Sprzeciw wobec Bożego prawa. Fakt zawarcia nowego związku jeszcze bardziej 
powiększa winę. Co z tego, że mają ślub cywilny. Św. Bazyli pisze: Jeśli mąż, odłączywszy się od swej żony, łączy się z inną kobietą, 
sam jest cudzołożnikiem, ponieważ każe popełnić cudzołóstwo tej kobiecie; także kobieta, która mieszka z nim, jest cudzołożnicą, 
ponieważ pociągnęła do siebie męża innej kobiety. Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela – mówi Jezus. Od rozwodów – wybaw 
małżonków, Panie.

 Katechizm Kościoła Katolickiego mówi:

Jezus mówi: Źle ukierunkowana pożądliwość jest grzechem.

Jezus mówi: Rozwód jest grzechem. 

Grzechem jest, gdy dwoje partnerów, z których przynajmniej jeden jest w związku małżeńskim, nawiązuje stosunki płciowe, 
nawet przelotne, bowiem cudzołożą. Szkodzą sobie, małżeństwu i dzieciom, które potrzebują trwałości związku rodziców. Są 
kłamcami i ludźmi niewiarygodnymi, bo łamią przysięgę wypowiedzianą świadomie i dobrowolnie. Nie cudzołóż – mówi Bóg. Od 
cudzołóstwa – wybaw małżonków, Panie!

Jeśli rozwód cywilny pozostaje jedynym możliwym sposobem zabezpieczenia słusznych praw, opieki nad dziećmi czy obrony 
majątku, może być tolerowany, nie stanowiąc przekroczenia moralnego. Separacja – czasem może być dopuszczalna. Nie zrywa 
węzła małżeńskiego (KKK 2383). Od niepotrzebnych separacji – wybaw małżonków, Panie!

ks. Norbert Sarota
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Podczas ostatniego spotkania Maryja poleciła Juanowi zebrać kwiaty kwitnące 
mimo mrozu na kamienistym szczycie wzgórza. Ułożyła je w jego płaszczu i poleciła 
zanieść hiszpańskiemu biskupowi jako znak, o który prosił. Kiedy z płaszcza posypały 
się kwiaty, ukazał się na nim obraz Maryi. Ten właśnie płaszcz, wiszący do dziś w 
sanktuarium wybudowanym w miejscu Objawień, jest słynnym wizerunkiem Matki 
B o ż e j 
z Guadalupe. Na materiale nie ma śladów pędzla, nie znać upływu czasu, kolory nie 
wypłowiały. Oczy Maryi posiadają nadzwyczajną głębię, a w źrenicy dostrzeżono 
niezwykle precyzyjny obraz dwunastu postaci.

Objawienia Maryi z Guadalupe „Depczącej Kamiennego Węża” przyczyniły się do 
chrystianizacji rdzennej ludności Meksyku. Aztekowie zaprzestali składania pogańskim 
bożkom krwawych ofiar z ludzi. Matka Boża z Guadalupe pozostaje dla ludzkości 
Obrończynią życia i Patronką życia poczętego. 

Kończył się rok 1531, kiedy cały Meksyk obiegła niespotykana nowina: w imperium 
Azteków, podbitym przez Hiszpanów, objawiła się Maryja! Ukazała się ubogiemu 
Indianinowi Juanowi Diego. Ubrana w różową tunikę i błękitny płaszcz, opasana czarną 
wstęgą symbolizującą Jej brzemienność zapewniła: Drogi synku, kocham cię. Jestem 
Maryja, zawsze Dziewica, Matka Prawdziwego Boga, który daje i zachowuje życie (…).

Ochraniaj ich! Oni są bogactwem dla rodzin, dla 
Kościoła i dla całego społeczeństwa. 

Za miłość, dobroć, przekazaną wiarę, mądrość życiową

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. (...)

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. (...)

DZIĘKUJEMY NASZYM BABCIOM I DZIADKOM

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.

słowami modlitwy Benedykta XVI:

Panie Jezu, narodziłeś się z Maryi Dziewicy, córki 
świętych Anny i Joachima. Patrz z miłością na 
dziadków na całym świecie. 

Szczęście opiera się na zdolności do osiągnięcia pożądanego 
poziomu życia. Wielu z nas zapewne chętnie podpisze się pod tym 
stwierdzeniem. A nawet jeśli teoretycznie uważamy inaczej, to i tak 
trudna rzeczywistość sprawia, że na pierwsze miejsce w naszym życiu 
wysuwają się działania związane z zarabianiem i wydawaniem 
pieniędzy. I to właśnie temu poświęcamy najwięcej czasu, sił 
i zdolności. Pojawia się pytanie, co o tej dziedzinie życia myśli Pan 
Bóg. Czy w Biblii znajdziemy wskazówki dotyczące tego, jak radzić 
sobie w dziedzinie finansów? Czy w swoim objawieniu Pan Bóg 
zapomniał o pieniądzach, bo to nie Jego sprawa? Czy Pan Bóg nie 
przewidział, z czym będziemy mieli największy problem? Dlaczego 
nauczyliśmy się traktować finanse jako dziedzinę życia, do której na 
ogół nie wpuszczamy Pana Boga? W Bibli i  jest  ponad 
2350 fragmentów dotyczących pieniędzy i używania rzeczy. Dla 
porównania, ok. 500 fragmentów mówi o wierze i podobna ilość 
o miłosierdziu. W cyklu ,,Biblia o finansach” będziemy przyglądać się 
temu, co objawienie mówi nam na temat zaciągania długów, 
poszukiwania porad finansowych, uczciwości, hojności w dzieleniu 
się z innymi, podejścia do pracy, inwestowania i wydawania pieniędzy. 
Szczęście bowiem, bardziej polega na stosowaniu w życiu biblijnych 
zasad, niż na osiągnięciu pożądanego poziomu życia.

BIBLIA O FINANSACH

Dekalog - Przykazanie VI

Z naszej wspólnoty parafialnej odszedł

Wieczne odpoczywanie racz Mu dać Panie...

śp. Tadeusz Warchoł

KULT MARYJNY NA ŚWIECIE

PROROCY W BIBLII...

Wspomnienie św. Szczepana - dlaczego święcimy owies? 

W drugi dzień S� wiąt Bożego Narodzenia obchodzimy 
S� więto św. Szczepana, jednego z pierwszych diakonów 
Kościoła, który oddał swoje życie za wiarę w Jezusa Chrystusa. 
„Pełen łaski i mocy Ducha S�więtego” głosił Słowo Boże, za co 
został oskarżony, wygnany za miasto i tam ukamienowany 
(Dz 7,54-60). Postawiono mu fałszywe zarzuty, podobnie jak 
Jezusowi. Na wzór Mistrza on również przebaczył przed 
śmiercią swoim oprawcom. „Stąd	 tak	 wielkie	 znaczenie	 ma	
święto	 pierwszego	męczennika,	 które	 obchodzimy	 pierwszego	
dnia	po	Bożym	Narodzeniu:	Jezus,	który	narodził	się	w	Betlejem,	
dał	za	nas	życie,	abyśmy	my	narodzeni	powtórnie	przez	wiarę	
i	 chrzest	byli	gotowi	poświęcić	nasze	życie	z	miłości	do	braci” 
(Jan Paweł II). Dlatego 26 grudnia wierni modlą się za 
chrześcijan prześladowanych na całym świecie, a księża 
przywdziewają czerwone szaty. Tego dnia święcimy owies, 
który symbolizuje kamienie spadające na św. Szczepana, jak 
również troski gospodarza o ob�ite plony. Zgodnie z tradycją 
ludową młodzież obrzuca poświęconym owsem idącego przez 
kościół księdza, a po Mszy św. - niezamężne dziewczęta.

W JAKIM JĘZYKU NAPISANO BIBLIĘ?

Oryginał Nowego Testamentu został napisany po grecku, chociaż 
niektóre słowa Jezusa (w tym Jego ostatnie słowa na krzyżu według św. 
Mateusza i św. Marka) są przytoczone po aramejsku, którym posługiwał 
się obok hebrajskiego. Listy św. Pawła również cytują wyrażenia w 
języku aramejskim.

Źródło: Ilustrowany przewodnik po Biblii, red. naczelny J. Fronczak

Większa część Starego Testamentu powstała w języku hebrajskim. 
Wyjątek stanowią: Księga Ezdrasza i Księga Daniela. Zostały one 
napisane w zbliżonym do hebrajskiego języku aramejskim, którym 
posługiwano się powszechnie zarówno w imperium babilońskim, jak i 
perskim. Żydzi używali go na co dzień po powrocie z babilońskiego 
wygnania, w czasach, gdy powstały Księgi Ezdrasza i Daniela. 
Gdzieniegdzie te języki przeplatają się wzajemnie (np. w Księdze 
Rodzaju czy w Księdze Jeremiasza). 

Uroczyste	 przyjęcie	 św.	 Siostry	 Faustyny	 w	 znaku	
relikwii	odbędzie	się	w	przyszłą	niedzielę	podczas	Mszy	
Św.	o	godz.	10:30.	Chciałbym,	aby	najbliższy	tydzień	stał	się	
czasem	duchowego	przygotowania	na	to	wydarzenie.	Toteż	
jutro	(5	października)	we	wspomnienie	św.	Siostry	Faustyny	
odmówimy	Koronkę	Miłosierdzia	przed	Mszą	św.	wieczorną	
o	 godz.	 17:45.	 Zachęcam	 też	 do	 podjęcia	 zobowiązania	
codziennej	 lektury	 fragmentu	Dzienniczka	 lub	 odmówienia	
Litanii	do	Bożego	Miłosierdzia.

ks.	Proboszcz	Wiesław	Kiebuła

Mam	 nadzieję,	 że	 Siostra	 Faustyna	 obecna	 w	 cząstce	
relikwii,	będzie	prowadziła	nas	wszystkich	do	głębokiej	relacji	
z	 Panem	 Jezusem	 i	 otworzy	 nas	 na	 doświadczanie	 Jego	
Miłosiernej	Miłości.

z	radością	informuję,	że	nasza	para�ia	otrzymała	relikwie	św.	
Siostry	 Faustyny.	 Wierzę,	 że	 obecność	 tej	 Wielkiej	 Świętej	
przyczyni	 się	 do	 głębszego	 poznania	 tajemnicy	 Bożego	
Miłosierdzia.

Siostry	i	Bracia,

22	października	
-	wspomnienie	św.	Jana	Pawła	II

O bractwie rorantystów i tradycji rorat

„Roraty” - są to msze święte wotywne, odprawiane ku czci 
Najświętszej Maryi Panny przed świtem, każdego dnia 
Adwentu (od II Soboru Watykańskiego tylko w dni 
powszednie). Nazwa pochodzi od pierwszych słów pieśni, 
śpiewanej na wejście, opartej na proroctwie Izajasza 
(Iz 45,8) i zaczynającej się: „Rorate caeli desuper…” - 
„Niebiosa, spuśćcie Sprawiedliwego jak rosę…”. W Polsce 
najstarsze wzmianki o roratach sięgają XIII w. Zwyczaj ten 
przyniosła z Węgier błogosławiona Kinga. Największą 
popularność osiągnęły w XVI w., kiedy to zakładano 
specjalne kapele - bractwa rorantystów. Ich zadaniem 
było odprawianie i śpiewanie rorat, przede wszystkim 
w Adwencie, a w niektórych miejscach, nawet codziennie, 
przez cały rok. Takie Bractwo zostało założone w 1540 r. 
przez Zygmunta Starego przy Kaplicy Zygmuntowskiej. 
Śpiewali oni roraty raz w tygodniu, przez cały rok. 
Najbardziej charakterystycznym elementem tej mszy jest 
zapalenie świecy tzw. roratki, traktowanej jako symbol 
Maryi, niosącej prawdziwe światło - jutrzenki, które  
poprzedza Jezusa - słońce. Jest ona specjalnie dekorowana, 
aby wyróżniała się od pozostałych świec umieszczonych na 
ołtarzu.

aby pełniej w niej uczestniczyć... (cz. 6)
Zrozumieć Mszę Świętą, 

KONSEKRACJA

Słowa ustanowienia Eucharystii, wypowiedziane przez 
Chrystusa podczas Ostatniej Wieczerzy, są jednymi z najwcześniej 
zapisanych słów Pańskich. Przez te słowa, wypowiadane in persona 
Christi przez celebrującego liturgię Eucharystii kapłana, dokonuje 
się konsekracja darów chleba i wina, nad którymi wezwano mocy 
Ducha Świętego. Odtąd są to już święte postaci Ciała i Krwi Pańskiej.

Słuchając słów ustanowienia, podczas konsekracji, przyjmujemy 
postawę klęczącą. Wyraża ona nasze uwielbienie, jest znakiem 
adoracji Chrystusa. Klęcząc, spoglądamy jednocześnie na ołtarz 
i ukazywane nam pod postaciami chleba i wina Ciało i Krew Pańską. 
Patrząc na postaci eucharystyczne, (dzięki wierze) oglądamy samego 
Pana. W tym właśnie duchu warto przeżywać moment konsekracji. 
Można przy tym wzbudzać akty strzeliste, krótkie modlitwy 
uwielbienia, jak np. „Jezu, ufam Tobie, kocham Ciebie, pragnę Cię, 
wielbię Ciebie”. Uczestnicząc w Eucharystii i spoglądając na Ciało 
i Krew Pańską, możemy do siebie odnieść słowa Jezusa: „Szczęśliwe 
oczy, które widzą to, co wy widzicie. Bo powiadam wam: Wielu 
proroków i królów pragnęło ujrzeć to, co wy widzicie, a nie ujrzeli” 
(Łk 10, 23-24).

Źródło: https://www.przewodnik-katolicki.pl

Następnej nocy aniołowie przybyli do biednego farmera. Ten oddał im 
własny pokój, gdzie mogli odpocząć. Nazajutrz aniołowie znaleźli farmera 
i jego żonę zapłakanych. Ich krowa, której mleko było dla nich jedynym 
dochodem, leżała martwa na polu. Młodszy anioł ze zdziwieniem 
i wyrzutem zapytał starszego towarzysza:

- Rzeczy nie zawsze są takie, na jakie wyglądają - odpowiedział starszy 
anioł. - Kiedy spędziliśmy noc w piwnicy rezydencji, zauważyłem, że w tej 
dziurze w ścianie było schowane złoto. Zakleiłem tę dziurę, by chciwy 
gospodarz nie mógł znaleźć złota. W noc, którą spędziliśmy w domu 
biednego farmera, Anioł S�mierci przyszedł po jego żonę. W zamian za nią 
dałem mu ich krowę. 

- Jak mogłeś do tego dopuścić? Pierwsza rodzina była skąpa 
i  egoistyczna a  pomogłeś  im.  Druga rodzina miała niewiele 
i dzieliła się tym, co miała, a ty pozwoliłeś, żeby ich jedyna krowa padła.

Rzeczy nie zawsze są takie, na jakie wyglądają.

Do	przemyślenia...	Opowieść	„Specjalny	anioł”
Dwóch podróżujących aniołów poprosiło o gościnę pewną bogatą 

rodzinę. Dziwni goście z powodu egoizmu i chciwości gospodarzy dostali 
miejsce jedynie w małej, zimnej piwnicy. Po przygotowaniu sobie miejsca 
do spania na twardej podłodze, starszy anioł zobaczył dziurę w ścianie 
i naprawił ją. Kiedy młodszy zapytał go, dlaczego to zrobił, starszy 
odpowiedział:

- Rzeczy nie zawsze są takie, na jakie wyglądają.

25 stycznia
Święto Nawrócenia św. Pawła



Niedziela Słowa Bożego, która zgodnie z wolą Papieża Franciszka 
przypada w każdym roku na trzecią niedzielę okresu zwykłego, 
przypomina wszystkim, pasterzom i wiernym, o znaczeniu i wartości 
Pisma Świętego dla życia chrześcijańskiego, a także o związku między 
Słowem Bożym a liturgią: „Jako chrześcijanie jesteśmy jednym ludem 
kroczącym w historii, jesteśmy silni obecnością Pana pośród nas, 
który do nas przemawia i nas karmi. Dzień poświęcony Biblii nie 
powinien być raz w roku, ale w każdym dniu. Musimy bowiem, stać się 
bliscy Pismu Świętemu oraz Zmartwychwstałemu, który nigdy nie 
przestaje dzielić się Słowem i Chlebem we wspólnocie wierzących. 
W tym celu musimy wejść w bliską relację z Pismem Świętym, gdyż 
w przeciwnym razie nasze serce pozostanie zimne, a oczy zamknięte, 
dotknięte niezliczonymi formami ślepoty”. (List Apostolski 
Aperuit Illis)

Pełna treść ogłoszeń na stronie .www.parafiamichalowice.pl

W ramach kolędy, celebrujemy Msze św. z błogosławieństwem 
indywidualnym rodzin. Jeżeli przedstawiciel rodziny nie może 
przyjść w wyznaczonym dniu na Mszę św. można to uczynić 
w innym terminie (do 31 stycznia włącznie).

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
III Niedziela Zwykła – 24.01.2021

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

Do użytku
wewnętrznego

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 
z i m n e  i  s u c h e ,  k t ó r e 
w  l e c i e  w i e j ą  z  p ó ł n o c y 
i z północnego wschodu, łagodzą upały tej pory roku. W zimie 
n a t o m i a s t  w i e j e  w i a t r 
z południowego zachodu, który łącząc się z wiatrem zachodnim (od 
morza) przynosi deszcz. 

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. 

Cudowne uratowanie wzroku

Za radą ojca paulina, pątniczka udała się z dziewczynką do lekarza, 
którego zdziwiła zaistniała sytuacja. Oczy dziecka były uratowane. 

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. 

Z JASNOGÓRSKIEJ KSIĘGI CUDÓW I ŁASK...

Wieczne odpoczywanie racz Mu dać Panie...

Z naszej wspólnoty parafialnej odszedł

śp. Marek Habryń

- O, tak! Przychodzi tu codziennie i stając w drzwiach mówi:
"Jim, to Ja, Jezus" - i odchodzi.

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.

- Pomodlić się... Jak możesz modlić się tak szybko?

Pielęgniarka przerwała mu: Tu nikt nie przychodzi w południe...

     Bruno Ferrero

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.

- 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.

- Powiedziano mi, że jesteś cały pokiereszowany, ale pomimo to 
wszystkim dodajesz otuchy. Jak to robisz?

„Wizyta”

- To dzięki Komuś, Kto przychodzi odwiedzić mnie w południe.

- Przychodzę pomodlić się - odpowiedział chłopak.

Do przemyślenia...

26	stycznia	-	Niedziela	Słowa	Bożego

aby pełniej w niej uczestniczyć... (cz. 6)
Zrozumieć Mszę Świętą, 

„Pełne są niebiosa i ziemia…” - sprawy ziemskie i niebieskie łączą 
się i przenikają wzajemnie. Świętość Boga jest w nas, jesteśmy nią 
otuleni.  Hosanna na wysokości to powitanie Chrystusa wjeżdżającego 
do Jerozolimy.

Modlitwa Eucharystyczna - Prefacja rozpoczyna się od słów: 
„Pan z wami”. To już trzecie przypomnienie obecności Boga wśród nas. 
Bóg jest z nami niezależnie od tego, co myślimy.

LITURGIA EUCHARYSTYCZNA

„W górę serca, wznosimy je do Pana…” – to zaproszenie do 
wzniesienia się do góry, aby inaczej popatrzeć na swoje życie z Bożej 
perspektywy.

„Dzięki składamy Panu Bogu naszemu…” – to modlitwa 
dziękczynna, odkrywanie dobra, które jest w nas i wokół nas. Forma 
„my” – wskazuje na to, że Eucharystia jest dziełem całego kościoła”.

 W słowach „Święty, Święty, Święty…” - uwielbiamy Trójcę 
Świętą – Boga po trzykroć świętego. Już teraz uczestniczy w chwale 
nieba, włączamy się w modlitwę i liturgię trwającą wiecznie. 
Wyznajemy  świętość Boga. 

Wszystkich	Wiernych	naszej	Para�ii, 
którzy pragną lepiej rozumieć czytane Słowo Boże 

 w sobotę 26.09.2020 roku na godz. 19.30. w salce 
na plebanii.

Zapraszamy

ks.	Norbert	Sarota

na	pierwsze	spotkanie	Kręgu	Biblijnego O TAJEMNICACH ŚWIATŁA

Z naszej wspólnoty parafialnej odszedł

śp. Stanisław Galias 

Wieczne odpoczywanie racz Mu dać Panie...

Święto Ofiarowania Maryi – 21 listopada

Niepokalanie poczęta Maryja została w sposób szczególny 
ofiarowana Bogu przez swoich rodziców. 

Rodzice Maryi, święci Joachim i Anna byli bardzo pobożnymi 
ludźmi. Wielokrotnie błagali Boga o potomstwo i nigdy nie 
rezygnowali z gorących modlitw i hojnych darów dla świątyni. 
Kiedy Święty Joachim był już w podeszłym wieku, nadal wielkie 
pragnienie małżonków nie było spełnione. W tradycji 
wczesnochrześcijańskiej znajdziemy piękną opowieść o 
czterdziestodniowej wielkiej modlitwie, jaką dziadek Pana Jezusa 
zanosił wówczas do Boga na miejscu pustynnym. Wszystko mogło 
wskazywać na to, że Joachim umrze bez potomstwa, ale on do 
końca wierzył w to, że jest cenny w oczach Boga, że Bóg się o niego 
troszczy i że nie zostawi jego modlitw bez odpowiedzi. Wiemy, że 
równie gorąco modliła się o potomstwo Święta Anna, która nawet 
obiecała, że dziecko, które się urodzi będzie poświęcone Panu. 
Takiego ofiarowania rodzice Maryi dokonali, kiedy miała ona około 
3 lat.

Prorokini Chulda to jedna z niewielu kobiet w gronie proroków. Żyła 
w 2 połowie VII w. przed Chr., za czasów króla Jozjasza. Nie wiemy o niej 
wiele, ale musiała być wielkim autorytetem, ponieważ to do niej Król 
Jozjasz wysyła poselstwo, aby się poradzić w sprawie odnalezionej 
w Świątyni zapomnianej Księgi Prawa. Bóg ogłasza przez swoją 
prorokinię wyrok na Izraela. Zbliżająca się zagłada będzie konsekwencją 
bałwochwalstwa ludu, odstąpienia od Boga i niezachowywania prawa 
zapisanego w Księdze. Sam Jozjasz, ze względu na swą bogobojność 
zostanie oszczędzony i nie ujrzy za swego życia tego, co ma się dokonać. 
Rządy jego następców, powtarzające grzech ojców, doprowadziły do 
realizacji wyroczni przekazanej przez Chuldę – upadku Judy i niewoli 
babilońskiej. „Ponieważ ulękło się twoje serce i upokorzyłeś się przed 
obliczem Pana (…); ponieważ rozdarłeś szaty swoje i płakałeś przed 
obliczem moim, to również i Ja wysłuchałem [ciebie] – wyrocznia Pana!” 
(2 Krl 22,19). Imię Chuldy nosiły dwie południowe bramy świątyni 
jerozolimskiej.

Najstarsze pieśni adwentowe

„Niebiosa, rosę spuśćcie nam z góry” Ten piękny tekst jest 
poetyckim tłumaczeniem łacińskiej antyfony adwentowej „Rorate caeli 
desuper” (od niej bierze się nazwa mszy „roraty”), ułożonej z tekstów 
proroka Izajasza. Śpiewana była w dawnych czasach praktycznie 
w każdym kościele w okresie Adwentu. Jej treść nie była jednak dostępna 
przeciętnemu wiernemu, który zazwyczaj nie znał łaciny. Stąd zapewne 
wyniknęła chęć jej tłumaczenia na język ojczysty. Dokonał tego 
prawdopodobnie Franciszek Morawski (1783–1861), choć nawet 
XIX-wieczne śpiewniki nie podają autora.

Numer KRS: 0000406338
Numer konta bankowego:
BSR KRAKÓW 57 8589 0006 0180 0550 5630 0001

Zachęcamy do przekazania  na działalność1% podatku  
Stowarzyszenia Nadzieja Michałowic, które w 2021 roku pragnie 
nieść pomoc osobom zmagającym się z chorobą, biedą oraz 
samotnością.

Gdy urodził się Jezus Chrystus, w królestwie Judei panował Herod. 
Ten okrutny władca wydał rozkaz zamordowania wszystkich chłopców 
d o  d r u g i e g o  r o k u  ż y c i a  m i e s z k a j ą c y c h  w  B e t l e j e m 
i okolicach, gdy dowiedział się, że na świat przyszedł król żydowski. 
Tyle o Herodzie mówią ewangelie. Mimo przydomka Wielki, Herod jest 
postrzegany jako tyran, szaleniec i morderca. Urodził się około 
73 r. p.n.e. Był przebiegłym politykiem i popularnym królem. Zasłynął 
przede wszystkim jako znakomity budowniczy. Jego najwspanialszym 
dziełem była rozbudowa drugiej świątyni żydowskiej. Dzisiejsza Ściana 
Płaczu, jest ocalałą częścią świątyni zbudowanej przez Heroda, a nie 
Salomona. Twierdze, które wybudował, miały jemu oraz jego rodzinie 
zapewnić schronienie na wypadek wybuchu powstania. Pod koniec 
ż y c i a  H e r o d  z a p a d ł  n a  d z i w n ą ,  n i e u l e c z a l n ą  c h o r o b ę 
o strasznych objawach - dzisiejsi lekarze utożsamiają ją z rakiem jelit, 
połączonym z cukrzycą. Najczęściej za datę śmierci władcy przyjmuje 
się 4 r. p.n.e. W testamencie Herod podzielił swoje państwo między 
trzech synów: Archelausa, Heroda Antypasa i Filipa. Antypas kazał 
uwięzić, a potem ściąć Jana Chrzciciela oraz wydrwił Pana Jezusa, po 
tym jak został On odesłany przez Piłata do króla.

O okrutnym Herodzie

Wieczne odpoczywanie racz Jej dać Panie...

Z naszej wspólnoty parafialnej odeszła

śp. Paulina Turczyńska 

Tymoteusz i Tytus byli wiernymi i oddanymi uczniami oraz 
współpracownikami św. Pawła. Obaj zostali ochrzczeni przez Pawła 
i obaj ponieśli śmierć męczeńską. Często towarzyszyli Apostołowi 
Narodów w jego podróżach ewangelizacyjnych.

Tymoteusz	i	Tytus	-	uczniowie	św.	Pawła

Tradycja głosi, że Tymoteusz miał ponieść śmierć męczeńską za 
cesarza Trajana z rąk rozjuszonego tłumu pogańskiego, kiedy miał 
odwagę publicznie zaprotestować przeciwko krwawym igrzyskom. 
Tłum rzucił się na starca, pobił go tak, że ten wkrótce  wyzionął ducha.

Tytus znany jest wyłącznie z listów św. Pawła. Pochodził z rodziny 
grecko-rzymskiej, zamieszkałej w okolicy Antiochii Syryjskiej. 
Stamtąd bowiem Apostoł zabrał go do Jerozolimy. Tytus zmarł mając 
94 lata. Według podania miał ponieść śmierć męczeńską w mieście 
Gortyna na Krecie za panowania cesarza Domicjana (81-96 r.). Od 
roku 1969 Kościół rzymskokatolicki, oddaje mu cześć jako wyznawcy.

Chrzcielnica jest miejscem świętym, najświętszym po ołtarzu 
i tabernakulum. Używa jej się wyłącznie do sakramentu chrztu. 
Najczęściej przyjmuje kształt kielicha/pucharu. Wykonywana jest 
z kamienia, metalu (brązu, ołowiu) bądź drewna. Proporcje 
i dekoracje chrzcielnic zmieniały się na przestrzeni wieków zależnie 
od stylu epok.

W pierwszych wiekach chrześcijaństwa wznoszono specjalne 
budynki, tzw. baptysteria, które były przeznaczone wyłącznie do 
obrzędu chrztu. Wraz ze zmianą praktyki chrzcielnej w XIII wieku 
(we Włoszech w XV w.), gdy zwyczaj zanurzania całego ciała 
zastąpiono polewaniem głowy, baptysteria zanikły i zastąpiły je 
chrzcielnice, czyli naczynie wypełnione wodą chrzcielną, 
umieszczone w każdym kościele para�ialnym bądź w specjalnej 
kaplicy.

Baptysterium a chrzcielnica 

PROROCY W BIBLII...INTENCJE MSZALNE

 

Poniedziałek

 

–

 

25.01.2021

 

–

 

święto Nawrócenia 

 
   

św. Pawła Apostoła

 
 

7:00

 

+

 

Za śp. Roberta Stopińskiego

 

(greg.

 

25)

 

 

18:00

 

Msza św. Kolędowa: o błogosławieństwo Boże 

 

i potrzebne łaski w 2021 roku dla rodzin 

 

z Zerwanej

 

(numery parzyste),

 

a dla zmarłych 

 

o życie wieczne

 

Wtorek

 

–

 

26.01.2021

 

–

  

świętych biskupów Tymoteusza 

 
  

i Tytusa

 
 

7:00

 

+

 

Za śp. Roberta Stopińskiego

 

(greg.

 

26)

 

 

18:00

 

Msza św. Kolędowa: o błogosławieństwo Boże 

 

i potrzebne łaski dla rodzin

 

z Zerwanej (numery 
nieparzyste),

 

a dla zmarłych o życie wieczne

 
Środa

 

–

 

27.01.2021

 

–

 

św. Anieli Merici, dziewicy

 

 

18:00

 

Msza św. Kolędowa: o błogosławieństwo Boże 

 
i potrzebne łaski w 2021 roku dla

 

rodzin

  
z Firlejowa, ul. Na Leśnym Stoku, ul. Krakowskiej

 
(nr 308,

 

310,

 

312),

 

a dla zmarłych o życie wieczne

 
+

 

Za śp. Roberta Stopińskiego

 

(greg.

 

27)

 

 

20:00

 

+

 

Za śp. Tadeusza Jaskółkę

 +

 

Za śp. Stanisławę Machnik

 +

 

Za śp. Mieczysława Bednarczyka

 +

 

Za śp. Mariana Wójcika i zmarłych z rodziny

 +

 

Za śp. Franciszka Zasadę

 +

 

Za śp. Elżbietę Nogieć

 +
 

Za śp.
 

Barbarę Sumerę
 +

 
Za śp. Waldemara Nogiecia

 Czwartek –
 

28.01.2021
 

–
 

św. Tomasza z Akwinu,
  

  
prezbitera i doktora

 
Kościoła

 
 

7:00
 

+
 

Za śp. Roberta Stopińskiego
 

(greg.
 

28)
 

 
18:00

 

Msza św. Kolędowa: o błogosławieństwo Boże 
 i potrzebne łaski w 2021 roku dla rodzin 

 z ul.
 

Krakowskiej
 

(od Zerwanej -
 

lewa strona 
 w kierunku do kościoła), ul. Sportowa, Spokojna,

  
a dla zmarłych o życie wieczne

 
Piątek – 29.01.2021  
 7:00 + Za śp. Mariana Jurkowskiego 

 18:00 

Msza św. Kolędowa: o błogosławieństwo Boże  
i potrzebne łaski w 2021 roku dla rodzin  
z ul. Krakowskiej (prawa strona) - od Platynowej 
do kościoła, a dla zmarłych o życie wieczne 
+ Za śp. Roberta Stopińskiego (greg. 29) 

Sobota – 30.01.2021 
 7:00 + Za śp. Roberta Stopińskiego (greg. 30) 

 18:00 

Msza św. Kolędowa: o błogosławieństwo Boże  

i potrzebne łaski w 2021 roku dla rodzin  

z ul. Krakowskiej - od Zerwanej - prawa strona  

w kierunku do kościoła (do ul. Platynowej), a dla 
zmarłych o życie wieczne

 

Niedziela –
 

31.01.2021
 

–
  

św. Jana Bosko, prezbitera
 

 
7:00

 
+
 

Za śp. Mieczysława Kopcia
 

 
9:00

 
+
 

Za śp. Mariana Wójcika w rocznicę śmierci
 

 
10:30

 
+
 

Za śp. Honoratę i Zygmunta Koneweckich
 

 
12:00

 Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże 
 

i opiekę Matki Bożej dla Anny i Waldemara 
Ślusarczyków w 45 rocznicę ślubu

 

 

18:00
 Msza św. Kolędowa: o błogosławieństwo Boże

 

i potrzebne łaski w 2021 roku dla rodzin, które nie 
mogły przybyć w wyznaczonym terminie

 


