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

25 stycznia
Święto Nawrócenia św. Pawła

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.
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Jezus mówi: Cudzołóstwo 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!
Jezus mówi: Źle ukierunkowana pożądliwość jest grzechem.
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: Rozwód 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:
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

BIBLIA O FINANSACH
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 Biblii 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.

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

INTENCJE MSZALNE
Poniedziałek – 25.01.2021 – święto Nawrócenia
św. Pawła Apostoła
7:00 + Za śp. Roberta Stopińskiego (greg. 25)
Msza św. Kolędowa: o błogosławieństwo Boże
i potrzebne łaski w 2021 roku dla rodzin
18:00
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)
Msza św. Kolędowa: o błogosławieństwo Boże
18:00 i potrzebne łaski dla rodzin z Zerwanej (numery
nieparzyste), a dla zmarłych o życie wieczne
Środa – 27.01.2021 – św. Anieli Merici, dziewicy
Msza św. Kolędowa: o błogosławieństwo Boże
i potrzebne łaski w 2021 roku dla rodzin
18:00 z Firlejowa, ul. Na Leśnym Stoku, ul. Krakowskiej
(nr 308, 310, 312), a dla zmarłych o życie wieczne
+ Za śp. Roberta Stopińskiego (greg. 27)
+ Za śp. Tadeusza Jaskółkę
+ Za śp. Stanisławę Machnik
+ Za śp. Mieczysława Bednarczyka
+ Za śp. Mariana Wójcika i zmarłych z rodziny
20:00
+ 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)
Msza św. Kolędowa: o błogosławieństwo Boże
i potrzebne łaski w 2021 roku dla rodzin
18:00 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
Msza św. Kolędowa: o błogosławieństwo Boże
i potrzebne łaski w 2021 roku dla rodzin
18:00 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)
Msza św. Kolędowa: o błogosławieństwo Boże
i potrzebne łaski w 2021 roku dla rodzin
18:00 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
Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże
12:00 i opiekę Matki Bożej dla Anny i Waldemara
Ślusarczyków w 45 rocznicę ślubu
Msza św. Kolędowa: o błogosławieństwo Boże
18:00 i potrzebne łaski w 2021 roku dla rodzin, które nie
mogły przybyć w wyznaczonym terminie

PROROCY W BIBLII...
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.

Tymoteusz i Tytus - uczniowie św. Pawła
Tymoteusz i Tytus byli wiernymi i oddanymi uczniami oraz
wspó łpracownikami ś w. Pawła. Obaj zostali ochrzczeni przez Pawła
i obaj ponieś li ś mierć męczeń ską. Często towarzyszyli Apostołowi
Narodó w w jego podró ż ach ewangelizacyjnych.
Tradycja głosi, ż e Tymoteusz miał ponieś ć ś mierć męczeń ską za
cesarza Trajana z rąk rozjuszonego tłumu pogań skiego, kiedy miał
odwagę publicznie zaprotestować przeciwko krwawym igrzyskom.
Tłum rzucił się na starca, pobił go tak, ż e ten wkró tce wyzionął ducha.
Tytus znany jest wyłącznie z listó w ś w. 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 ponieś ć ś mierć męczeń ską w mieś cie
Gortyna na Krecie za panowania cesarza Domicjana (81-96 r.). Od
roku 1969 Koś ció ł rzymskokatolicki, oddaje mu cześ ć jako wyznawcy.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
III Niedziela Zwykła – 24.01.2021
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)
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).
Zachęcamy do przekazania 1% podatku na działalność
Stowarzyszenia Nadzieja Michałowic, które w 2021 roku pragnie
nieść pomoc osobom zmagającym się z chorobą, biedą oraz
samotnością.
Numer KRS: 0000406338
Numer konta bankowego:
BSR KRAKÓW 57 8589 0006 0180 0550 5630 0001
Pełna treść ogłoszeń na stronie www.paraﬁamichalowice.pl.
Z naszej wspólnoty paraﬁalnej odeszła

śp. Paulina Turczyńska
Wieczne odpoczywanie racz Jej dać Panie...

Paraﬁa p.w. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, erygowana w 1949 roku.
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