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II czytanie: (1 Kor 12, 31-13,13)
Hymn o miłości (1 Kor 13, 1-13) definicją miłości?

Pytanie pozostaje otwarte. Miłość u świętego Pawła sprowadza 
się do relacji z innym człowiekiem i Bogiem oraz do postawy wobec 
świata. To postawa pozbawiona egoizmu, jednocześnie pełna 
ufności opartej na odwzajemnieniu miłości Boga.

Okazuje się bowiem, że wszystkie przymioty i uczynki 
pobożnych ludzi nic nie znaczą bez miłości. Miłość to też postawa 
ufności człowieka wobec otaczającej go rzeczywistości. Człowiek 
miłujący: „Wszystko	znosi,	wszystkiemu	wierzy,	we	wszystkim	
pokłada	nadzieję,	wszystko	przetrzyma”. Wszystko. To znaczy 
również cierpienie, ból, utratę majątku i rodziny, np. jak 
starotestamentalny Hiob. Człowiek miłujący ufa drugiemu 
człowiekowi, a przede wszystkim Bogu, który włada jego losem. 
Ufa, że Bóg go miłuje.

Paweł zapowiada, że dzięki miłości, będziemy mieć możliwość 
przyszłego, wyraźnego widzenia, spotkania z Bogiem i poznania go.

„Tak	więc	trwają	wiara,	nadzieja,	miłość	-	te	trzy:	z	nich	zaś	
największa	jest	miłość.”

   https://klp.pl/biblia/a-7261-2.html

Z niedzielnej liturgii Mszy Świętej

ŚLADAMI JEZUSA...
ZIEMIA ŚWIĘTA Z ARCYBISKUPEM RYSIEM

Dzisiejsza Ewangelia prowadzi nas do Nazaretu, miasta 
szczególnego kultu Maryi i św. Józefa. Tutejsze sakralne budowle dają 
szansę zgłębić wiarę i doświadczyć obecności Boga.

Bazylika Zwiastowania wybudowana w XX wieku przez 
franciszkanów wznosi się w miejscu groty, która była domem Maryi 
i miejscem Zwiastowania. W XVIII wieku franciszkanie wykupili te 
tereny i wybudowali mały kościółek, z którego później przeniesiono 
ołtarz do Groty Zwiastowania – najważniejszego miejsca obecnej 
bazyliki.

Kościół św. Józefa wznosi się na terenie, którego historia jest prawie 
taka sama jak bazyliki Zwiastowania. Warto tu zwrócić uwagę na 
wyjątkowo dobrze zachowany basen chrzcielny z III-IV wieku.

Klasztor Sióstr z Nazaretu to miejsce, gdzie podczas wykopalisk 
natrafiono na cmentarzysko, w tym grób z I wieku, poświadczony jako 
długotrwałe miejsce kultu. Nazywany jest on w miejscowej tradycji 
„Grobem Sprawiedliwego”. W taki sposób Nowy Testament określa 
św. Józefa…

Synagoga wybudowana w czasach krucjat stoi w miejscu synagogi 
do której, jak mówi dzisiejsza Ewangelia i potwierdzają historyczne 
fakty, przychodził Chrystus i głosił Słowo.

W czwartek (03.02) o godz. 23:00 zapraszamy 
wszystkich Parafian na Godzinę Świętą, czyli 
czuwanie wynagradzające Jezusowi modlitwę

w Ogrojcu w noc przed Męką Krzyżową. 
Włączmy się w to niezwykłe nabożeństwo, aby 

wyjednać łaski i zasłużyć na obietnice Zbawiciela 
przekazane św. Małgorzacie Marii Alacoque.

Oto obietnice Jezusa: 
ź Imiona osób, które rozpowszechniać będą nabożeństwo 

do Mego BoskiegoSerca, będą w nim zapisane i na 
zawsze w nim pozostaną.

ź Zgoda i pokój będą panowały w ich rodzinach.
ź Dam im wszystkie łaski potrzebne w ich stanie.
ź Będę sam ich pociechą we wszystkich smutkach

i utrapieniach życia.
ź Będę ich ucieczką najbezpieczniejszą w życiu,

a szczególnie w godzinę śmierci.
ź Błogosławić będę wszystkim ich zamiarom i sprawom.
ź Grzesznicy znajdą w Mym Sercu źródło i całe morze 

niewyczerpanego nigdy miłosierdzia.
ź Dusze oziębłe staną się gorliwymi.
ź Dusze gorliwe szybko dostąpią wielkiej doskonałości.
ź Zleję obfite błogosławieństwo na te domy, w których 

obraz Serca Mego Boskiego będzie zawieszony
i czczony.

ź K a p ł a n o m  d a m  m o c  z m i ę k c z a n i a  s e r c 
najzatwardzialszych.

2 lutego - Święto ofiarowania Pańskiego

Z KATECHIZMU KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO - 
WOLNOŚĆ I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Wolność jest możliwością do działania lub niedziałania czyli 
podejmowania przez siebie dobrowolnych działań. Osiąga ona 
doskonałość, gdy jest ukierunkowana na Boga, będącego naszym 
najwyższym Dobrem. Charakteryzuje czyny właściwe 
człowiekowi i sprawia, że istota ludzka jest odpowiedzialna za 
swoje poczynania, gdyż jest ich dobrowolnym i świadomym 
sprawcą. S�wiadome działanie jest cechą właściwą dla człowieka. 
Prawo	 do	 korzystania	 z	 wolności	 jest	 nieodłącznym	
wymogiem	 godności	 człowieka,	 sama	 zaś	wolność	 nie	 daje	
jednak	prawa	do	mówienia	i	czynienia	wszystkiego.	

Wolność człowieka jest ograniczona i omylna. Człowiek, 
odrzucając plan Bożej miłości, oszukał samego siebie, stając się 
niewolnikiem grzechu. Historia ludzkości pełna jest nieszczęść, 
które zrodziły się w sercu człowieka w następstwie złego 
używania wolności. 

Poczytalność lub odpowiedzialność za działanie może zostać 
zmniejszona lub zniesiona na skutek niewiedzy, przymusu, 
strachu oraz innych czynników psychicznych lub społecznych.

Wolność wypełnia się w relacjach międzyludzkich, a ponieważ 
każdy człowiek został stworzony na obraz Boży, ma naturalne 
prawo, by zostać uznanym za istotę wolną i odpowiedzialną. Stąd 
wszyscy są zobowiązani do szacunku wobec każdego.

Z� ródło: Katechizm	Kościoła	Katolickiego, PALLOTTINUM 1994
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Dziś Msze św. o godz. 7:00, 9:00, 10:30, 12:00 i 18:00.
Dziś obchodzimy Światowy Dzień Trędowatych. Módlmy się za 

wszystkich dotkniętych tą chorobą. Prośmy także za tych, którzy 
leczą i opiekują się chorymi, a tym samym szanują godność każdego 
człowieka.

W środę (02.02) przypada Święto Ofiarowania Pańskiego. Msze Święte 
z błogosławieństwem świec o godz. 7:00, 9:00, 18:00 i 20:00.

W czwartek (03.02) zapraszamy na Godzinę Świętą od godz. 23:00
do 24:00.

W tym tygodniu I Piątek miesiąca. Okazja do spowiedzi od godz. 16.30. 
Msza św. o godz. 18:00.

Odwiedziny chorych z sakramentami św. po wcześniejszym 
zgłoszeniu przez rodzinę w sobotę (05.02) od ok. godz. 9:00. 

Nabożeństwo Pierwszych Sobót miesiąca o godz. 17:00.
Spotkanie Róż Różańcowych i zmianka tajemnic różańcowych:

1 lutego (wtorek) – po Mszy św. o godz. 18:00 – Róża mężczyzn 
i 2 lutego  (środa) – po Mszy św. o godz. 18:00 – Róże kobiet.

Adoracja w ciszy i możliwość skorzystania z sakramentu pokuty: 
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek  o  godz. 17:30.

Spotkanie Maksistrantów w przyszłą niedzielę (06.02) po Mszy św. 
o godz. 10:30.

Spotkanie członków parafialnego Stowarzyszenia „Nadzieja 
Michałowic” odbędzie się 4 lutego (piątek) o godz. 19:00.

Pełna treść ogłoszeń na stronie .www.parafiamichalowice.pl

Jak się modlić? Litania

Litania (grec. litaneia - proszenie, błaganie) jest formą 
modlitewną złożoną z szeregu wezwań pochwalnych, błagalnych 
skierowanych do Osób Boskich lub świętych, wypowiadanych lub 
śpiewanych, na które wierni odpowiadają np.; „módl	się	za	nami”, 
„zmiłuj	 się	 nad	 nami”, „przepuść	 nam	 Panie”. Już w Starym 
Testamencie modlono się w formie litanijnej np. Psalmem 
136(135) - powtarzając 26 razy: „Chwalcie	Pana	bo	jest	dobry,	bo	
Jego	łaska	na	wieki”. Podobnie w Nowym Testamencie wołano do 
Jezusa np.: „Panie	ulituj	się	nade	mną”. Litanie zatwierdzone przez 
Stolicę Apostolską mogą być odmawiane publicznie, w określonym 
czasie, np.: maj - Litania Loretańska, czerwiec- Litania do Serca 
Jezusowego.

Litania do Wszystkich S�więtych - jest stałym elementem liturgii 
i  jest odprawiana: w Dni Krzyżowe, w czasie święceń kapłańskich, 
poświęceń świątyni i w Wigilię Paschalną.

W Polsce szczególnie umiłowana jest Litania Loretańska, której 
nazwa pochodzi od nabożeństw obchodzonych we włoskim Loreto.

Wezwania sławiące Maryję kilkakrotnie zmieniano. Nowe 
brzmienie Litanii Loretańskiej, od 2020 r. poszerzono o nowe 
wezwania: „Matko	 Miłosierdzia”, „Matko	 nadziei”, „Pociecho	
migrantów”.

Z naszej wspólnoty parafialnej odeszła

śp. Genowefa Fundament

Wieczne odpoczywanie racz Jej dać Panie...

Gromnica - świeca nieco zapomniana

W święto Ofiarowania Pańskiego, zwane u nas świętem Matki 
Bożej Gromnicznej, przychodzimy do naszych kościołów, by 
poświęcić świece. Dawniej wykonane z pszczelego wosku gromnice, 
były ze czcią przechowywane w każdym domu i często zapalane 
wówczas, kiedy nadciągały gwałtowne burze, gradowe nawałnice, 
wybuchały pożary, groziła powódź, a także w chwili odchodzenia 
bliskich do wieczności. 

Po raz pierwszy otrzymujemy płonącą świecę na chrzcie. Oznacza 
ona zapalenie światła wiary w naszej duszy. Jest znakiem ogarnięcia 
nas przez Chrystusa swoimi mocami i swym światłem. Po raz drugi – 
często tę samą świecę – trzymamy zapaloną podczas I Komunii św. 
W wielu bowiem rodzinach jest piękny, godny rozpowszechniania 
zwyczaj przechowywania tej chrzcielnej świecy do I Komunii św., 
a także do ślubu. Przynosi się ją także do kościoła każdego roku 
w Wielką Sobotę, by jej płomień zapalić od nowo poświęconego 
paschału.

Zapalajmy ją częściej. Zapalajmy w domach, kiedy robi się w nich 
burzowo, kłótliwie. Zapalajmy ją także wtedy, gdy ktoś z domowników 
ciężko choruje, gdy został poniżony, odrzucony, opuszczony. 
Przywróćmy zwyczaj wkładania jej do ręki konającym.

O Boże mój, gdzież jest moja gromnica?
Oto burze nadchodzą, grzmoty, błyskawice.

Postawię ją w oknie mojej duszy,
a Ty, Maryjo, udziel mi nadziei.

Zapalę ją w przedsionku mego serca,
a Ty wypełnij je miłością.

Umieszczę ją w oknie mego rozumu,
a Ty spraw, aby zawierzyła do końca

Twemu Synowi moja mała wiara.

Źródło: www.niedziela.pl
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Poniedziałek – 31.01.2022 – Św. Jana Bosko, prezbitera 
 7:00 Za dusze w czyśćcu cierpiące 
 18:00 + Za śp. Jana Jabłońskiego (greg. 1) 
Wtorek – 01.02.2022  
 18:00 + Za śp. Jana Jabłońskiego (greg. 2) 
Środa – 02.02.2022 – Święto Ofiarowania Pańskiego 
 7:00 + Za śp. Mariannę Boczkowską 
 9:00 + Za śp. Zygmunta Habrynia 

 18:00 
+ Za śp. Zdzisława i Marię, zmarłych z rodziny Romana  
 i Bogusławy 

 20:00 

O zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej 
dla Marii z racji imienin i męża Mieczysława 
+ Za śp. Jana Jabłońskiego (greg. 3) 
+ Za śp. Jerzego Kruczka w 11. rocznicę śmierci i Beatę 
 Kruczek 
+ Za śp. Agnieszkę Dej 
+ Za śp. Mariannę Zielińską 
+ Za śp. Jadwigę Trzaskę 
+ Za śp. Stefana Pateckiego 
+ Za śp. Stefana Sochę 
+ Za śp. Kazimierę Warchoł 
+ Za śp. Krystynę Leszczyńską 
+ Za śp. Zofię Binczycką 
+ Za śp. Marka Tochowicza 
+ Za śp. Andrzeja Rzemieńca 
+ Za śp. Antoninę Moryś 
+ Za śp. Bronisława Formickiego 

Czwartek – 03.02.2022 –  Św. Błażeja, biskupa i męczennika;  
 Św. Oskara, biskupa 

 18:00 + Za śp. Jana Jabłońskiego (greg. 4) 
Piątek – 04.02.2022 – Św. Tomasza z Akwinu, prezbitera  

i doktora Kościoła 
 7:00 + Za śp. Jana Jabłońskiego (greg. 5) 
18:00 + Za śp. Adama Krzyworzekę i Stanisławę Krzyworzekę 
Sobota – 05.02.2022  
 7:00 + Za śp. Jana Jabłońskiego (greg. 6) 

 18:00 
Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże, potrzebne 
łaski dla Heleny w 83. rocznicę urodzin 

Niedziela – 06.02.2022 –  5. Niedziela zwykła; Świętych męczen-
  ników Pawła Miki i Towarzyszy 
 7:00 + Za śp. Zygmunta Domagałę w 1. rocznicę śmierci 
 9:00 + Za śp. Jana Jabłońskiego (greg. 7) 

 10:30 
+ Za śp. Annę Trzaskę, Jana Trzaskę, Mariannę Nogieć 
+ Za śp. Jerzego Jaskółkę w 5. rocznicę śmierci 

 12:00 + Za śp. Emilię i Józefa Gadzina w 33. rocznicę urodzin 
 18:00 + Za śp. Wacława, Jerzego i Beatę Kruczek 

 


