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Słowa Ewangelii według świętego Łukasza (Łk 2,22-40) 

Gdy upłynęły dni oczyszczenia Maryi według Prawa Mojżeszowego, rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby Go 

przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: «Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie 

poświęcone Panu». Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem Prawa 

Pańskiego. A żył w Jerozolimie człowiek, imieniem Symeon. Był to człowiek sprawiedliwy i pobożny, wyczekiwał pociechy 

Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż nie zobaczy Mesjasza 

Pańskiego. Za natchnieniem więc Ducha przyszedł do świątyni. A gdy Rodzice wnosili Dzieciątko Jezus, aby postąpić 

z Nim według zwyczaju Prawa, on wziął Je w objęcia, błogosławił Boga i mówił: «Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze 

Twemu w pokoju, według Twojego słowa. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich 

narodów: światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela». A Jego ojciec i Matka dziwili się temu, co o Nim 

mówiono. Symeon zaś błogosławił Ich i rzekł do Maryi, Matki Jego: «Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie 

wielu w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc 

wielu». Była tam również prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera, bardzo podeszła w latach. Od swego 

panieństwa siedem lat żyła z mężem i pozostawała wdową. Liczyła już osiemdziesiąty czwarty rok życia. Nie rozstawała się 

ze świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą. Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła Boga i mówiła 

o Nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jerozolimy. A gdy wypełnili wszystko według Prawa Pańskiego, wrócili do 

Galilei, do swego miasta Nazaret. Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała 

na Nim.

Dla Józefa i Maryi od samego początku nic nie było oczywiste, jeśli chodzi o przyszłość Jezusa. Najpierw Elżbieta rozpoznała w Nim 

Mesjasza jeszcze przed Jego urodzeniem. Później od pasterzy, a po nich od Symeona i Anny dowiadywali się, co Bóg im o Nim powiedział. 
Może zastanawiasz się, czy droga, którą idzie twoje dziecko, jest właściwa? Skoro Bóg potrafi pokazać ludziom plan na kogoś innego,

to jemu tym bardziej pozwoli ten plan odkryć.

Dramat grzechu - cz. 1

Ile razy mamy do czynienia ze zwycięstwem egoizmu nad sumieniem, tyle razy mamy do czynienia z grzechem. Jest to sięganie po owoc 
zakazany, najczęściej po jakąś formę przyjemności, doraźną korzyść, z pominięciem rozróżnienia między dobrem i złem. Każdy grzech jest 
stratą, a nie zyskiem. Człowiek szkodzi samemu sobie. Jak w naszym organizmie istnieje tajemniczy zmysł samoobrony, a zniszczenie go 
czyni organizm nieodpornym na choroby i prowadzi do ruiny, tak w życiu moralnym sumienie natychmiast reaguje bólem na złe czyny, 
domagając się ich naprawy. Jak człowiek, nie licząc się z prawami organizmu doprowadza do choroby, a nawet śmierci, tak nie 
przestrzegając praw sumienia może doprowadzić do duchowej śmierci.

Grzech jest zawsze lekceważeniem Boga, który przez sumienie mówi do człowieka, ale jest również niszczeniem dzieła Bożego. 
Człowiek działa wtedy wbrew Bogu, na własną rękę, niszcząc siebie samego. Niszczy tym samym możliwość współpracy z Bogiem. Jeśli 
murarz zamiast przyjść do pracy w określonym dniu i wykonać zaplanowane zadanie upije się, to nie tylko szkodzi sobie, ale 
i przedsiębiorstwu, obciąża kolegów dodatkową pracą, nie wykonując swojego zadania, opóźnia oddanie do użytku obiektu. 
Odpowiedzialność jest nie tylko za upicie, lecz za wszystkie szkody wynikające z zaniedbania. Każdy człowiek jest współpracownikiem 
Boga i grzech zawsze prowadzi do dezorganizacji pracy zaplanowanej przez Stwórcę.

ks. Norbert Sarota
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O obrzędzie ofiarowania 40 dni po narodzeniu

Według prawa Mojżeszowego każdy pierworodny syn był uważany za własność Jahwe. 
Dlatego 40 dni po narodzeniu chłopca (osiemdziesiąt po narodzeniu dziewczynki), matka 
powinna była przyjść do świątyni i poddać się obrzędowi oczyszczenia. Wówczas kapłan 
udzielał błogosławieństwa i oczyszczał matkę, skrapiając ją krwią o�iarnych zwierząt: 
„Kiedy	zaś	skończą	się	dni	jej	oczyszczenia…	przyniesie	do	kapłana	jednorocznego	baranka…	
i	młodego	gołębia	 lub	 synogarlicę….	Zbyt	uboga	…	przyniesie	dwie	synogarlice	albo	dwa	
młode	gołębie	(….)	i	będzie	oczyszczona”.(Kpł 12,6-8) . Maryja z Józefem przynieśli jedynie 
o�iarę biedaków - dwie synogarlice lub dwa młode gołębie (Łk 2-24). Jezus nie zostaje  
przyniesiony do domu Bożego, aby być wykupionym, ale jako Ten, do którego należy 
służba Panu oraz Ten, który bierze w posiadanie dom Swego Ojca. O�iarowanie Jezusa 
w świątyni ukazuje, że nasze zbawienie dokonuje się w całkowitej zależności od Boga. 
S� więto O�iarowania Pańskiego, będące pomostem między Bożym Narodzeniem 
a Wielkanocą, obchodzi cały świat chrześcijański, kończy się okres świąteczny po Bożym  
Narodzeniu  (ostatni dzień  kolędowania).

2 lutego - 
Matki Bożej 

Gromnicznej



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.

Do użytku
wewnętrznego

Góra	Hermon

2 lutego - Światowy Dzień 
Życia Konsekrowanego

Został ustanowiony przez św. Jana Pawła II w 1997 roku. Osoby, które 
w sposób szczególny poświęcają życie Bogu, łączy konsekracja wraz ze 
złożeniem Bogu ślubów czystości, niekiedy również ubóstwa, 
posłuszeństwa i innych przyrzeczeń lub zobowiązań.

Do głównych form wspólnotowej działalności osób konsekrowanych 
zalicza się: zakony kontemplacyjne (modlitwa i praca), zakony czynne 
(nastawione na współdziałanie z Kościołem w pracy apostolskiej), zakony 
świeckie i instytuty świeckie, zarówno męskie, jak i żeńskie. Wyróżnia się 
także indywidualne formy życia konsekrowanego: dziewice, 
pustelnicy i wdowy (osoby działające bez struktur, bezpośrednio 
podlegające biskupowi diecezjalnemu).

Obecnie w Polsce jest 59 męskich zgromadzeń zakonnych, w których 
osobami konsekrowanymi są zakonnicy i kapłani oraz 105 zgromadzeń 
żeńskich czynnych i 13 kontemplacyjnych. Instytutów świeckich w Polsce 
jest 36. Świeccy konsekrowani, podobnie jak w zakonach składają śluby 
czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, a niektórzy żyją w sekrecie, aby nikt nie 
wiedział, że dana osoba jest osobą konsekrowaną.

W Polsce obecnie żyje: 322 dziewice konsekrowane, około 300 wdów 
konsekrowanych oraz 4 pustelnice i 1 pustelnik.

Informacje o wszystkich formach życia konsekrowanego związanego 
z archidiecezją krakowską można znaleźć na stronie diecezja.pl/zycie-
konsekrowane.

Źródło: niedziela.pl

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
Niedziela Ofiarowania Pańskiego – 02.02.2020

Dziś (02.02) obchodzimy Święto Ofiarowania Pańskiego (Matki 
Bożej Gromnicznej). Na każdej Mszy św. obrzęd poświęcenia 
świec. W tym dniu kończy się tradycyjny okres śpiewania kolęd, 
trzymania żłóbków i choinek. Liturgia po raz ostatni ukazuje 
Chrystusa jako Dzieciątko. W ten dzień kościół obchodzi XXIV 
Dzień Życia Konsekrowanego. 

W tym tygodniu I Piątek miesiąca. Okazja do spowiedzi od godz. 
16:30. Msza św. o godz. 18:00, litania do Najświętszego Serca Pana 
Jezusa i akt wynagrodzenia.

Poświęcenie świec dla dzieci z kl. III, przygotowujących się do 
I Komunii św. będzie w przyszłą niedzielę (09.02) na Mszy św. 
o godz. 12:00. Po Mszy św. spotkanie z rodzicami w kościele.

Pełna treść ogłoszeń na stronie .www.parafiamichalowice.pl

Z naszej wspólnoty parafialnej odszedł

śp. Leszek Babecki

Wieczne odpoczywanie racz Mu dać Panie...

7 lutego - wspomnienie bł. Matki
Klary Ludwiki Szczęsnej

Urodziła się w 1863 r. we wsi Cieszki w diecezji płockiej, jako 
czwarte z pięciorga dzieci Antoniego i Franciszki Szczęsnych. 
Matka jej zmarła, gdy Ludwika miała dwanaście lat. Dorastająca 
dziewczyna postanowiła oddać swe życie Bogu. Nakłaniana przez 
ojca do zawarcia małżeństwa, w siedemnastym roku życia opuściła 
potajemnie rodzinny dom i udała się do Mławy. W 1886 r. wstąpiła 
do ukrytego Zgromadzenia Sług Jezusa założonego przez bł. 
Honorata Koźmińskiego w Warszawie, którego zadaniem była praca 
apostolska wśród służących. Gdy w 1893 r. ks. J. S. Pelczar prosił 
o. Honorata o siostry do prowadzenia przytuliska dla służących 
w Krakowie, przełożeni Sług Jezusa skierowali tam Ludwikę, która 
nowe obowiązki wykonywała z wielką gorliwością i miłością. 
Zawsze otwarta na potrzeby bliźnich i działanie Ducha Bożego, 
dzieliła troskę bł. J. S. Pelczara o los służących, robotnic 
fabrycznych i chorych po domach. Z tego dzieła dobroczynno-
apostolskiego wyrosło nowe Zgromadzenie Służebnic 
Najświętszego Serca Jezusowego (Sercanek), którego stała się 
współzałożycielką i przełożoną. Poprzez nią natchnienia Boże 
i wskazania Założyciela znalazły trwały wyraz w duchowości 
i pracach apostolskich Sióstr Sercanek. Zmarła 7 lutego 1916 r. 
w Krakowie. Matka Klara była czytelnym znakiem miłości Boga. Jej 
osobistym hasłem i programem życiowym były słowa: Wszystko dla 
Serca Jezusowego. 

Źródło: mtrojnar.rzeszow.opoka.org.pl

06.02.2001 - ustanowienie św. Izydora z Sewilli 
patronem Internetu, internautów, 

informatyków i programistów
Według podania, św. Izydor (VI w.) miał pochodzić z Nowej 

Kartaginy, w prowincji Murcji w Hiszpanii, ze znakomitej rodziny 
rzymskiej i hiszpańskiej. Przez 37 lat był arcybiskupem Sewilii, Jego 
największym dziełem literackim jest Codex etimologiarum – próba  
syntezy wiedzy, jaką za jego czasów posiadano. Uważa się, że 
stworzył pierwszą w dziejach bazę danych.

Modlitwa internauty

Wszechmocny	 i	 wieczny	 Boże,	 który	 stworzyłeś	 nas	
na	 Twoje	 podobieństwo	 i	 poleciłeś	 nam	 szukać,	 przede	
wszystkim	 tego,	 co	 dobre,	 prawdziwe	 i	 piękne,	 szczególnie	
w	Boskiej	Osobie	Twego	Jednorodzonego	Syna,	Pana	naszego	
Jezusa	 Chrystusa.	 Pomóż	 nam,	 błagamy	 Ciebie,	 przez	
wstawiennictwo	 św.	 Izydora,	 biskupa	 i	 doktora,	 abyśmy	
podczas	naszych	wędrówek	w	internecie	kierowali	nasze	ręce	
i	oczy	tylko	na	to,	co	podoba	się	Tobie	i	traktowali	z	miłością	
i	 cierpliwością	 wszystkie	 te	 osoby,	 które	 spotkamy	 przez	
Chrystusa	Pana	naszego.	Amen.

Święty	Izydorze,	módl	się	za	nami!

INTENCJE MSZALNE 
 

Poniedziałek – 03.02.2020 – św. Błażeja, biskupa i męczennika 
 św. Oskara, biskupa 

 18:00 
Dziękczynna za pomyślne znalezienie pracy z prośbą  
o dalsze błogosławieństwo Boże dla Anny 

Wtorek – 04.02.2020  

 18:00 
Dziękczynna z prośbą o zdrowie, błogosławieństwo Boże 
i opiekę Matki Bożej dla Doroty i Marka Kowalczyków 
w 20. rocznicę ślubu 

Środa – 05.02.2020 – św. Agaty, dziewicy i męczennicy  

 20:00 

O potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej dla Haliny 
O potrzebne łaski dla dziecka nienarodzonego  
i szczęśliwe rozwiązanie dla Justyny 
O zdrowie, błogosławieństwo Boże dla babci Marysi 
+ Za śp. Danielę Sobczyk 
+ Za śp. Genowefę, Ignacego, Witolda i Czesława 
 Kałwa 
+ Za śp. Irenę Kopeć 
+ Za śp. Jana Bajorskiego 
+ Za śp. Leszka Babeckiego 
+ Za śp. Matyldę Nogieć 
+ Za śp. Sabinę Gurbiel 
+ Za śp. Tadeusza Warchoł a 

Czwartek – 06.02.2020 – świętych męczenników Pawła Miki 
i Towarzyszy  

 18:00 
O zdrowie, błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej 
dla Heleny w 81. rocznicę urodzin 

Piątek – 07.02.2020 – bł. Klary Szczęsnej, dziewicy 

 18:00 
+ Za śp. ks. Dariusza Strzelczyka i Mieczysława 
 Strzelczyka 

Sobota – 08.02.2020 – św. Hieronima Emilianiego, zakonnika 
  św. Józefiny Bakhity, dziewicy  
 18:00 + Za śp. Tadeusza Warchoła  
Niedziela – 09.02.2020 
 7:00 + Za śp. Joannę Turkiewicz w 4. rocznicę śmierci 

 9:00 
O błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla Elizy 
w 1. rocznicę urodzin 

 10:30 W intencji dzieci, rodziców i chrzestnych 
 12:00 + Za śp. Stanisławę i Floriana Kupidło 

 18:00 
+ Za śp. Marcjannę, Antoniego i Bronisława Sas, Klarę, 
 Jana i Grzegorza Strzelec 

 


