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Słowa Ewangelii według świętego Marka (Mk 1, 21-28) 

W Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką: uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie 
jak uczeni w Piśmie. Był właśnie w ich synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: «Czego chcesz od nas, 
Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś: Święty Boga». Lecz Jezus rozkazał mu surowo: «Milcz i wyjdź z niego! » 
Wtedy duch nieczysty zaczął nim miotać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego. A wszyscy się zdumieli, tak że jeden drugiego pytał:
«Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są Mu posłuszne». I wnet rozeszła się wieść o Nim wszędzie 
po całej okolicznej krainie galilejskiej.

Przed trudnym rozmówcą możemy stanąć ze strachem albo z mocą. Mocą, która potrafi zmienić zachowanie człowieka. Taką moc często daje 
nam pokora - postawienie czyjegoś dobra ponad swoją dumę. Święty Klemens Maria Hofbauer miał kiedyś w barze prosić o wsparcie dla 
sierot, którymi się opiekował. W odpowiedzi ktoś napluł mu w twarz. Wtedy miał powiedzieć: „to było dla mnie, teraz proszę o coś dla moich 
chłopów”. Podobno zebrał niemało. 

Jezus mówi: gwałt małżeński jest grzechem. 
Małżonkowie mają do siebie prawo, nawet, jeśli druga strona nie przejawia oznak większego zainteresowania współmałżonkiem. Jeśli 

jednak mąż nie myśli w ogóle o słabości kobiety, o uzasadnionej a chwilowej niechęci współżycia, jeśli myśli tylko o zaspokojeniu swojego 
popędu, bo nie umiał wychować się do wstrzemięźliwości i nie myśli w ogóle o krzywdzie, jaką wyrządza, popełnia grzech i może stać się 
przyczyną przyszłego rozwodu. Od gwałtów w małżeństwach - wybaw małżonków, Panie!

Jezus mówi: Poligamia jest grzechem. 
Grzeszy ten, kto z kilkoma partnerami dzieli życie małżeńskie. Św. Jan Paweł II pisze: „Poligamia zaprzecza radykalnie komunii 

małżeńskiej, przekreśla bowiem wprost zamysł Boży, który został objawiony nam na początku. Od poligamii – wybaw ludzi Panie!
Jezus mówi: kazirodztwo jest grzechem. 
Współżycie ojca z córką, cioci z siostrzeńcem, dziadka z wnuczką. W tym mieszczą się nadużycia wszystkich dorosłych i opiekunów nad 

podopiecznymi. Św. Paweł pisze: Słyszy się powszechnie o rozpuście między wami, i o takiej rozpuście, że ktoś żyje z żoną swego ojca.
W imię Pana naszego Jezusa Chrystusa... wydajcie takiego szatanowi na zatracenie ciała”. Od kazirodztwa – wybaw rodziny, Panie!

Jezus mówi: Wolny związek jest grzechem. 
Czy to konkubinat, czy odmowa małżeństwa jako takiego, czy niezdolność do podjęcia trwałych i ostatecznych zobowiązań. Wszystkie te 

sytuacje – jak podkreśla Katechizm Kościoła Katolickiego - znieważają godność małżeństwa, niszczą samo pojęcie rodziny. Są sprzeczne 
z prawem moralnym. Akt płciowy powinien mieć miejsce w małżeństwie; poza nim zawsze stanowi grzech ciężki i wyklucza z Komunii 
sakramentalnej. Od wolnych związków – wybaw ludzi, Panie!

ks. Norbert Sarota

Dekalog - Przykazanie VI

Co	znaczy	„oczyszczenie	Maryi”?

Dawna nazwa S� więta O�iarowania Pańskiego 
brzmiała: „Oczyszczenie Maryi”, a w polskiej tradycji 
obchodzone jest, jako S�więto Matki Bożej Gromnicznej. 
Według prawa Mojżeszowego każda matka po urodzeniu 
chłopca pozostawała w odosobnieniu przez 40 dni dla 
„oczyszczenia krwi”. Wyrazem jej powrotu do wspólnoty 
wierzących było przyniesienie dziecka do świątyni, aby  
kapłan stwierdził jej rytualną „czystość”. Maryja nie była 
zobowiązana do zachowania tego przepisu, gdyż była 
Dziewicą	Przeczystą, a Dzieciątko - Barankiem	bez	zmazy. 
Pełna jednak pokory i o�iarności składa okup na znak 
posłuszeństwa Prawu Bożemu. Słowa: „Gdy upłynęły dni 
ICH oczyszczenia” (Łk 2, 22) obejmują zarówno Maryję, 
jak i Jezusa oraz są zapowiedzią zbawczego dzieła   
Chrystusa. Oznaczają, że Zbawiciel ma dokonać aktu 
oczyszczenia ludzkości z grzechu, a jest to możliwe przez 
ICH posłuszeństwo woli Ojca. Maryja nie ucieka przed 
perspektywą miecza przeszywającego Jej serce. Wznosi 
Je w geście o�iarowania jak płonącą świecę, by oświecić 
wszystkich. W liturgii tego dnia, procesja z gromnicą, 
która jest symbolem Chrystusa - S� wiatłości S� wiata, 
przypomina nam podróż Maryi i Józefa do świątyni.

6

DZIECIĄTKO JEZUS W SZTUCE SAKRALNEJ

Pierwsze przedstawienia narodzin Chrystusa pojawiły się w sztuce wczesno-
chrześcijańskiej na Zachodzie na płaskorzeźbach sarkofagów i w malarstwie 
katakumb. Najważniejszym elementem kompozycji było: owinięte w pieluszki 
Dziecię Jezus złożone w żłóbku, wół i osioł oraz adorujący pasterze. We 
wczesnych kompozycjach w otwartej stajence nie ma św. Józefa Oblubieńca, 
a często też Maryi. W wyniku rozwoju kultu maryjnego, pod koniec IV w. zostaje 
wyakcentowania postać Maryi, zaś od V w. pojawia się św. Józef Oblubieniec 
jako cieśla, z piłą w dłoni. Od VI w. do końca średniowiecza zyskał stałe miejsce 
w stajence i ukazywany był w pozycji siedzącej, stojącej albo klęczącej. 

W bizantyjskiej sztuce kompozycja narodzin zawsze umieszczana była 
w grocie lub niszy skalnej. W okresie wczesnobizantyjskim pojawiły się nowe 
motywy - akuszerki kąpiące małego Jezusa. Motyw kąpieli pojawił się już 
w sztuce wczesnochrześcijańskiej i występował przez całe średniowiecze. Po 
1400 roku znany jest już tylko na północ od Alp. 

W ikonach ruskich od XVI w. 
obrazy zos ta ją  wzbogacone 
o tematy mędrców zdążających do 
Betlejem, rzezi  niewiniątek 
i ucieczki do Egiptu.

Kompozycje hołdu pasterzy 
pojawiały się już przed XIV w. 
W sztuce polskiej najstarszy fresk 
przeds tawia jący  ten  motyw 
znajduje się w kościele pod 
w e z w a n i e m  ś w .  J a k u b a ,
w Mieronicach koło Wodzisławia 
i pochodzi z II połowy XIII w.

6 lutego 2001 r. papież Jan Paweł II ustanowił św. 
Izydora z Sewilli patronem internautów i informatyków
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Do użytku
wewnętrznego

6 lutego - wspomnienie świętych męczenników
Pawła Miki i Towarzyszy

Paweł Miki urodził się koło Kyoto w 1565 roku w zamożnej 
rodzinie. Miał zaledwie 5 lat, kiedy otrzymał chrzest . W szesnasto-
wiecznej Japonii zdarzało się to niezwykle rzadko. 

Kształcił się u jezuitów, do których w wieku 22 lat wstąpił. Po 
nowicjacie i studiach przemierzył niemal całą Japonię, głosząc naukę 
Chrystusa. Kiedy miał już otrzymać święcenia kapłańskie, w 1597 r. 
rozpoczęło się prześladowanie chrześcijan. Aresztowano go 
i poddano torturom, aby wyrzekł się wiary. W więzieniu spotkał się 
z 23 Towarzyszami. Po torturach obwożono ich po mieście z wypisa-
nym wyrokiem śmierci. Paweł wykorzystał okazję, by zebranym 
tłumom głosić Dobrą Nowinę. Poza miastem ustawiono 26 krzyży, na 
których zawieszono aresztowanych chrześcijan. Paweł Miki jeszcze 
z krzyża głosił zebranym poganom Chrystusa, dając wyraz swojej 
radości z tego, że ginie tak zaszczytną dla siebie śmiercią. Zachęcał do 
wytrwania także swoich Towarzyszy. Męczennicy przeszyci lancami 
żołnierzy dopełnili swej o�iary 5 lutego 1597 r. 

Są to pierwsi męczennicy Dalekiego Wschodu. Do chwały 
błogosławionych wyniósł ich papież Urban VIII w roku 1627, a do 
chwały świętych - papież Pius IX w roku 1862. Ten sam papież 
doprowadził ponadto do beaty�ikacji kolejnych 205 męczenników 
japońskich, którzy ponieśli śmierć w wieku XVII.

Źródło:	brewiarz.pl

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
na IV Niedzielę Zwykłą – 31.01.2021

We wtorek (02.02) obchodzić będziemy Święto Ofiarowania Pańskiego 
(Matki Bożej Gromnicznej). Na każdej Mszy św. (o godz.7:00, 
9:00 i 18:00) obrzęd poświęcenia świec. 

W tym tygodniu I Piątek miesiąca. Okazja do spowiedzi od godz. 16:30.
Nabożeństwo Pierwszych Sobót miesiąca i zmianka tajemnic 

różańcowych w sobotę (06.02) o godz. 17:00.
Odwiedziny chorych z sakramentami św. po wcześniejszym 

zgłoszeniu przez rodzinę w sobotę (06.02) od ok. godz. 9:00.
Spotkanie Maksistrantów w przyszłą niedzielę (07.02) na Mszy św. 

o godz.10:30.
Spotkanie Rodziców dzieci przygotowujących się do I Komunii Św. 

z klasy 3a odbędzie się w przyszłą niedzielę (07.02) po Mszy św. 
o godz. 12:00 w kościele.

Kilka tygodni temu informowaliśmy, że działające pod patronatem parafii 
Stowarzyszenie Nadzieja Michałowic w bieżącym roku skupia się na 
pomocy potrzebującym w ramach akcji „Nie jesteś sam”. W związku 
z tym prosimy Wszystkich Parafian, aby pomogli nam dotrzeć do 
osób, które z racji wieku, choroby lub sytuacji losowych skazane są na 
SAMOTNOŚĆ. Prosimy o zgłoszenia telefoniczne (nr na dole strony) 
lub poprzez formularz kontaktowy na stronie naszej parafii. 

Dziś zakończenie Mszy świętych z błogosławieństwem na nowy rok dla 
rodzin z poszczególnych rejonów naszej parafii. Bardzo dziękujemy 
Wszystkim, którzy uczestniczyli w tej wyjątkowej Eucharystii 
oraz tym, którzy zaprosili kapłanów do swych domów. 

Pełna treść ogłoszeń na stronie .www.parafiamichalowice.pl

INTENCJE MSZALNE 
 

Poniedziałek – 01.02.2021  

 18:00 
Dziękczynna w 13. rocznicę uratowania życia z prośbą  
o dalszą Bożą opiekę i błogosławieństwo 

Wtorek – 02.02.2021 –  Święto Ofiarowania Pańskiego 

 7:00 
Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże i potrze-
bne łaski dla Jana Kożucha w 70. rocznicę urodzin 

 9:00 + Za śp. Paulinę Turczyńską 
 18:00 + Za śp. Mariannę Boczkowską 
Środa – 03.02.2021 –  św. Oskara, biskupa 
  św. Błażeja, biskupa i męczennika 
 18:00 + Za śp. Roberta Stopińskiego 

 20:00 

+ Za śp. Stanisławę Machnik 
+ Za śp. Mieczysława Bednarczyka 
+ Za śp. Waldemara Nogiecia 
+ Za śp. Elżbietę Nogieć 
+ Za śp. Barbarę Sumerę 
+ Za śp. Franciszka Zasadę 

Czwartek – 04.02.2021  
 18:00 + Za śp. Helenę i Wacława Ciaranków, Zenona Zębalę  
Piątek – 05.02.2021 – św. Agaty, dziewicy i męczennicy  
 7:00 + Za śp. Mariana Jurkowskiego 

 18:00 
O opiekę Matki Bożej i Anioła Stróża dla Hani w 2. 
rocznicę urodzin oraz rodziców Agnieszki i Ryszarda 

Sobota – 06.02.2021 –  świętych męczenników Pawła Miki  
   i Towarzyszy  

 7:00 
O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Heleny  
w 82. rocznicę urodzin 

 17:00 Nabożeństwo Pierwszych Sobót Miesiąca 

 18:00 
+ Za śp. Kazimierę i Mariana Ślusarczyków, Zofii  
 i Feliksa Cieśla 

Niedziela – 07.02.2021 –  bł. Klary Szczęsnej, dziewicy 
 7:00 + Za śp. Mariana Jurkowskiego 

 9:00 
+ Za śp. Jerzego Jaskółkę w 4. rocznicę śmierci, 
 Matyldę i Kazimierza Jaskółków 

 10:30 + Za śp. Annę i Jana Trzaska, Mariannę Nogieć  

 12:00 
O błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej i dary 
Ducha Świętego dla Igi w 15. rocznicę urodzin 
+ Za śp. Otylię, Piotra i Janinę Król 

 18:00 + Za śp. Wacława i Jerzego Kruczek 

 

Skalmierzycka Królowa Aniołów

Przyjrzyjmy się jednemu z anielskich wizerunków Matki Bożej, 
które koronował Prymas Wyszyński.

Cudowny obraz znajdujący się w sanktuarium Matki Bożej 
Skalmierzyckiej już od 1473 roku słynie cudami. Przedstawia Maryję 
trzymającą na lewym ramieniu Dzieciątko. Obraz pokryty jest kutą 
w srebrze, pozłacaną sukienką, z motywami aniołów, stąd też nosi 
nazwę – Skalmierzycka Królowa Aniołów. Ogromną czcią darzył go 
ostatni z synów Kazimierza Jagiellończyka, arcybiskup Gniezna 
i prymas Polski, Fryderyk. O wyjątkowości tego wizerunku Maryi 
świadczą liczne wota składane przez wiernych, którzy za Jej 
wstawiennictwem otrzymali wyproszone łaski. Znajduje się

wśród nich między innymi srebrny 
ryngraf z roku 1634, przedstawiający 
ukoronowanie Najświętszej Maryi 
Panny. Podarował go król Władysław IV 
Waza w podziękowaniu za zwycięstwo 
nad Turkami. Od 1621 roku działające 
przy sanktuarium Bractwo Różańcowe 
zajmuje się szerzeniem kultu Matki 
Bożej. Ten kult przez cały czas jest 
b a r d z o  ż y w y  i  p i e l ę g n o w a n y 
w Skalmierzycach i na ziemi kaliskiej. 
4 września 1966 r. obraz koronował 
Prymas Wyszyński.
 

Źródło: „Przymierze z Maryją” 
nr 103, 2018.


