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Z niedzielnej liturgii Mszy Świętej

Jezus Chrystus puka do naszych drzwi
przez Pismo Święte; jeśli słuchamy
i otwieramy drzwi umysłu i serca,
wchodzi On w nasze życie
i z nami zostaje.
Papież Franciszek

Niedziela Słowa Bożego

Ewangelia (Łk 1, 1-4; 4, 14-21): Co wydarzyło się w nazaretańskiej
synagodze?
Nie ulega wątpliwości, że powrót Jezusa wywołuje w Nazarecie poruszenie.
Ponad rok temu opuścił to miasto, żeby dać się ochrzcić przez Jana, a wcześniej był
tu cieślą. Teraz jest znany jako ktoś, kto dokonuje potężnych dzieł. Mieszkańcy
rodzinnego miasta niecierpliwie oczekują, że dokona czegoś nadzwyczajnego
również tutaj.
Ich nadzieje rosną, gdy Jezus swoim zwyczajem przychodzi do miejscowej
synagogi. Jezus zapewne dostrzega wiele znajomych twarzy, ponieważ przez lata
uczęszczał do tej synagogi. Otrzymuje zwój z proroctwem Izajasza. Odnajduje
miejsce, gdzie jest mowa o Pomazańcu - o kimś, kto został namaszczony duchem
Jehowy.
Czyta, że ten zapowiedziany Pomazaniec ma oznajmiać jeńcom wyzwolenie
i niewidomym odzyskanie wzroku oraz ogłaszać nadejście czasu przychylności
Jehowy. Jednak, gdy Jezus nie pokazuje wielkich znaków, jakich wszyscy czekają,
a raczej obnaża ich samolubstwo i brak wiary, mieszkańcy Nazaretu wpadają
w gniew, zrywają się z miejsc i wyprowadzają Jezusa poza miasto. Próbują go
zepchnąć z urwiska na występie góry, na której zbudowano Nazaret. Ale Jezus
uwalnia się z ich rąk i bez przeszkód się oddala. Rusza do Kafarnaum, położonego
na północno-zachodnim brzegu Jeziora Galilejskiego.
Z HISTORII PAPIESTWA...
Słowo wstępne
Papież – biskup Rzymu, prymas Italii, głowa Stolicy Apostolskiej jest
zwierzchnikiem Kościoła katolickiego. Władza papieża obejmuje tak sprawy
wiary i moralności jak też dyscypliny i rządzenia. W sprawach wiary
i moralności, nauczanie papieża uważa się za nieomylne. W jego jurysdykcji
leży wydawanie dogmatów. Naucza za pomocą encyklik. Ma wyłączne prawo
do nominacji biskupów.
Od początków chrześcijaństwa najczęściej urząd ten sprawowali Włosi –
ponad 200 papieży pochodziło z tego kraju. Było też kilku Francuzów, Greków,
Syryjczyków, Niemców, jeden Anglik, jeden Holender i jeden Polak. Papież
Franciszek jest 266 papieżem. Kanonizowanych zostało ponad 60 papieży.
Żyli w różnych epokach i musieli się mierzyć z wyzwaniami swoich czasów.
Wielu z nich to wybitne osobowości nie tylko biorąc pod uwagę wiarę. Są wśród
nich matematycy, są chemicy, wynalazcy, reformatorzy.
Najmłodszy papież miał w momencie wyboru 18 lat, najstarszym zaś był
zmarły w VII wieku Agaton - w chwili objęcia tronu papieskiego miał ponad 100
lat.
W dziejach papiestwa istniały bardzo długie pontyﬁkaty. Najdłuższy – Piusa
IX, żyjącego w XIX wieku – trwał ponad 31 lat, Jana Pawła II niemal 27 lat,
a Leona XIII ponad 25 lat.
Najkrótszy pontyﬁkat trwał 5 dni.
Najczęściej przybierali imię Jan. Aż 23 papieży nosiło to imię, nie wliczając
w to imion złożonych, takich jak Jan Paweł.
W kolejnych biuletynach zarysujemy warunki, w jakich przyszło im
sprawować swoją posługę, opiszemy, jak na te warunki reagowali, jakie
przesłanie głosili i jak zostali zapamiętani.

Z nauczania św. Pawła:
Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia. (Flp 4, 13)
Nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością. (Rz 13, 8)
Wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. (Kor 6, 12)

Symbole chrześcijaństwa: RYBA
Powszechnie znany dziś symbol po raz pierwszy
był uż yty przez chrześ cijan w II wieku. W języku
greckim jest znany jako Ichthys ‒ słowo, któ re po
prostu oznacza rybę. Słowo to zapisane wielkimi
literami greckimi wygląda tak: ΙΧΘΥΣ. Jest ono
ró wnież skró tem, akrostychem, ponieważ stanowi
inicjały greckich słó w, któ re w tłumaczeniu brzmią:
„Jezus Chrystus, Boż y Syn, Zbawiciel”. Ι – ΙΗΣΟΥΣ
(Jezus, czyt. Jesus), Χ – ΧΡΙΣΤΟΣ (Chrystus, czyt.
Christos), Θ – ΘΕΟΥ (Boż y, czyt. Teu), Υ – ΥΙΟΣ (Syn,
czyt. Hios), Σ – ΣΩΤΗΡ (Zbawiciel, czyt. Soter).
Ryby były pospolitym pokarmem ludzi w basenie
Morza Sró dziemnego, więc dla prześ ladowanych
chrześ cijan Ichthys stał się ukrytym znakiem
identy ikującym ich wierzenia. Symbol ryby ma
ró wnież głębokie korzenie w Nowym Testamencie.
Jezus powołał rybakó w, aby byli jego apostołami
i uczynił ich „rybakami ludzi”. Ryby były też
symbolicznie związane z celebrowaniem Eucharystii
p r z e z p i e r w s z y c h c h r z e ś c i j a n . C u d o w n e
rozmnoż enie przez Jezusa chlebó w i ryb było
p o s t r z e g a n e j a k o z a p o w i e d ź c h l e b a
eucharystycznego podczas mszy. Ichthys to ró wnież
popularny symbol spotykany w chrześ cijań skich
katakumbach. Nic
więc dziwnego, ż e
dziś nadal jest
uż ywany przez
wielu chrześ cijan.

Relikwie w chrześcijaństwie - Relikwie
Oblubieńca Maryi
We Włoszech istnieje kilka ś wiątyń , w któ rych
w ś redniowieczu pojawiły się przedmioty uznawane za
własnoś ć ś w. Jó zefa. Relikwie lasek i ich fragmentó w
spoczywają ponoć do dziś między innymi w koś ciołach
ś w. Cecylii i ś w. Anastazji w Rzymie, koś ciele
ś w. Dominika w Bolonii oraz w klasztorze Kamedułó w
we Florencji.
Inną znaną pamiątką po ś w. Jó ze ie jest jego płaszcz,
a raczej jego niewielkie kawałeczki. Jeden z fragmentó w
płaszcza moż na zobaczyć w Santa Maria di Licodia
w Katanii.
J e d n a k n a j b a rd z i e j p o p u l a r n ą re l i k w i ą s ą
domniemane pierś cionki, któ rymi w dniu zaręczyn
Maryja i Jó zef mieli się wzajemnie obdarować .
Pierś cionki te mają znajdować się w katedrze Notre
Dame w Paryż u.
Zró dło: A. Polewska, Najsłynniejsze relikwie chrześcijaństwa, Krakó w
2012.

SYNAGOGA

Święci na trudne czasy: Św. Aniela Merici, dziewica

Ewangelia wielokrotnie wspomina, że Jezus bywał
w synagogach. Niezależnie od tego, gdzie się znajdował w rodzinnym Nazarecie, w Kafarnaum czy też w jakiejkolwiek
miejscowości, często zachodził do synagogi, by tam głosić
i nauczać o Królestwie Bożym.
Pierwsze takie obiekty wznoszono podczas pobytu Żydów
w niewoli babilońskiej (607-537 p.n.e.), gdy świątynia Jehowy
leżała w gruzach. Odpowiednik słowa „synagoga” pierwotnie
oznaczał po prostu „zgromadzenie” lub „zbór”. W I wieku n.e.
niemal każda miejscowość, którą odwiedził Jezus, miała własną
synagogę. W większych miastach było ich kilka. Żydzi,
przystępując do budowy synagogi, na ogół starali się usytuować ją
na wzniesieniu, a jej wejście skierować w stronę Jerozolimy.
W synagodze znajduje się kilka miejsc, które mają znaczenie
liturgiczne. Najważniejszy miejscem jest Aron ha-kodesz czyli
święta szafa nazywana także arką. W niej zamknięte są zwoje Tory.
Tora była spisywana ręcznie przez człowieka zwanego soferem.
Czas pisania jednego zwoju wynosił około roku.
Malowidła zdobiące synagogę są naprawdę różne. Zabrania się
jednak tworzenia wizerunków Boga czy postaci ludzkich pod
restrykcją pierwszego przykazania. Dlatego często przybierają
one wyraz symboliczny i najczęstszymi malowidłami będą:
menora, gwiazda Dawida i - co zadziwi zapewne wielu - znaki
zodiaku.

Aniela urodziła się w 1474 r. w północnych Włoszech. Niedługo
jednak cieszyła się szczęściem rodzinnym. Miała zaledwie 15 lat, kiedy
straciła najpierw ukochaną siostrę, a niedługo potem matkę i ojca.
Wkrótce wstąpiła do III Zakonu św. Franciszka.
Była bardzo zaangażowana w dzieła miłosierdzia. Niebawem
zdobyła taki autorytet, że cała elita miasta schodziła się do jej ubogiej
izby przy kościele św. Afry. Sam papież - Klemens VII zaproponował
Anieli, by zechciała zaopiekować się dziełami dobroczynnymi
w Wiecznym Mieście. Podjęła pracę wychowawczą, uważając, iż nieład
w społeczeństwie wywodzi się z nieładu w rodzinie.
W wieku 60 lat założyła nową rodzinę zakonną sióstr urszulanek.
Urszulanki, nie wyróżniając się strojem, nie
będąc zamknięte w klauzurze, poświęcały się
wychowaniu dziewcząt, przyszłych matek.
Swoim zakonnicom Aniela kazała „iść w lud”.
Stworzyła nowy model apostołowania
w Kościele. Dała początek ogromnej liczbie
rodzin zakonnych „czynnych”, które tak wiele
dobra czynią do dziś. Nie mając elementarnego
wykształcenia, Aniela posiadała wyjątkową
inteligencję i wielką mądrość. Nazywano ją
powszechnie „matką”. Tego tytułu używał wobec
niej sam książę Mediolanu, Sforza.

INTENCJE MSZALNE
Poniedziałek – 24.01.2022 – Św. Franciszka Salezego, biskupa
i doktora Kościoła
18:00 + Za śp. Janinę Nogieć (greg. 24)
Wtorek – 25.01.2022 – Święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła
18:00 + Za śp. Janinę Nogieć (greg. 25)
Środa – 26.01.2022 – Świętych biskupów Tymoteusza i Tytusa
Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże, potrzebne
łaski i opiekę Matki Bożej dla Marii i Stanisława Lorenz
w 67. rocznicę ślubu
+ Za śp. Antoninę Moryś
+ Za śp. Andrzeja Rzemieńca
+ Za śp. Marka Tochowicz a
+ Za śp. Zoﬁę Binczycką
+ Za śp. Janinę Nogieć (greg. 26)
20:00
+ Za śp. Janusza Kuźmę
+ Za śp. Bronisława Formickiego
+ Za śp. Jadwigę Trzaskę
+ Za śp. Stefana Pateckiego
+ Za śp. Stefana Sochę
+ Za śp. Kazimierę Warchoł
+ Za śp. Krystynę Leszczyńską
+ Za śp. Agnieszkę Dej
Czwartek – 27.01.2022 – Św. Anieli Merici, dziewicy
18:00 + Za śp. Janinę Nogieć (greg. 27)
Piątek – 28.01.2022 – Św. Tomasza z Akwinu, prezbitera
i doktora Kościoła
7:00 + Za śp. Janinę Nogieć (greg. 28)
+ Za śp. Wojciecha Balawendera w 3. rocznicę śmierci
18:00
i Jolantę Balawender
Sobota – 29.01.2022
7:00 + Za śp. Janinę Nogieć (greg. 29)
Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błogosławień18:00 stwo Boże, opiekę Matki Bożej i Aniołów Stróżów
dla całej rodziny
Niedziela – 30.01.2022 – 4. Niedziela Zwykła
7:00 + Za śp. Janinę Nogieć (greg. 30)
9:00 + Za śp. Tadeusza Kozaka w 1. rocznicę śmierci
10:30 + Za śp. Mariannę i Mieczysława Michalskich
+ Za śp. Józefa Brożka w 27. rocznicę śmierci i żonę
12:00
Mariannę
18:00 + Za śp. Bronisławę i Jana Piskorz

Z rozważań Pisma Świętego na Niedzielę Słowa Bożego
Kariera Pawła z Tarsu
Ja jestem Żydem - mówił - urodzonym w Tarsie w Cylicji. [...].
Gorliwie służyłem Bogu, jak wy wszyscy dzisiaj służycie.
Prześladowałem tę drogę, głosując nawet za karą śmierci, wiążąc
i wtrącając do więzienia mężczyzn i kobiety [...]. (Dz 22, 3-5)
Paweł, a właściwie od urodzenia Szaweł, był człowiekiem
szlachetnie urodzonym i pochodził z wpływowej rodziny. Wykształcenie
zdobył u Gamaliela - najlepszego w tamtych czasach uczonego w Piśmie.
Był zapewne człowiekiem z wielkimi ambicjami. Mógłbym się pokusić
o stwierdzenie: Paweł - skazany na sukces. Podziwiany w gminie
żydowskiej, pełen zawziętości prześladował tych, którzy stanowili
zagrożenie dla wyznawców Jahwe. U szczytu kariery, gdy zdążał do
Damaszku, wszystko się zmieniło. Spotkał Jezusa i to go odmieniło. To
doświadczenie było tak mocne i tak wstrząsające, że potem napisał, że ze
względu na Chrystusa wszystko uznał za stratę. Zapłonął gorliwością
niesienia Go na cały świat i rzeczywiście szedł - niósł słowo jak iskra po
ściernisku. To była jego prawdziwa misja i powołanie.
Marek Krzyżkowski CSsR

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Trzecia Niedziela zwykła – 23.01.2022
Powszechnie mówimy, że Słowo Boże jest natchnione przez Ducha
Świętego. A idąc za Księgą Rodzaju uznajemy, że natchnienie
oznacza tchnienie życia. Pragnąc żyć Słowem Bożym, chcemy Je
wcielać w życie. Dlatego Wszystkich, którzy chcą bliższej relacji
z Bogiem, zapraszamy na spotkania Kręgu Biblijnego, podczas
których zgłębiamy Słowo Boże i budujemy naszą wiarę. Najbliższe
spotkanie Kręgu Biblijnego - 29 stycznia (sobota) godz. 19:30.
Spotkanie członków paraﬁalnego Stowarzyszenia „Nadzieja
Michałowic” odbędzie się 4 lutego (piątek) o godz. 19:00.
Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby się zaangażować w pomoc
bliźnim.
Zakończyliśmy Msze święte, podczas których rodziny
z poszczególnych terenów paraﬁi otrzymywały indywidualne
błogosławieństwo dla domu. Bardzo dziękujemy Wszystkim, którzy
znaleźli czas na modlitwę w intencji swej rodziny. Serdeczne Bóg
zapłać za złożone oﬁary, życzliwość, a także gościnność.
Duszpasterze
Pełna treść ogłoszeń na stronie www.paraﬁamichalowice.pl.
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