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1. Czytanie (So 2, 3; 3, 12-13)
Sofoniasz

Prorok Sofoniasz żył w VII wieku przed Chr., kiedy królem 
w Judzie był sprawiedliwy Jozjasz. Sofoniasz (hebr. Zefanijah - 
Pan strzeże) był z całą pewnością Judejczykiem i bardzo 
prawdopodobnie mieszkańcem Jerozolimy, gdyż w tym mieście 
rozwinął swoją działalność i najwięcej o niej mówił, wykazując 
przy tym dobrą znajomość topogra�ii miasta, a także jego 
strukturę społeczną i kondycję moralną mieszkańców.

Księga składa się tylko z 3 rozdziałów, 53 wierszy, jednak 
wniosła do skarbnicy Objawienia dwie zasadnicze myśli 
teologiczne. Z jednej strony to wizja Dnia Pańskiego, która będzie 
później rozwijana przez kolejnych proroków. Dzień Pański będzie 
„dniem gniewu, dniem ucisku i utrapienia, dniem ruiny 
i spustoszenia, dniem ciemności i mroku, dniem chmury i burzy, 
dniem trąby i okrzyków wojennych” (So 1, 15-16). Ten 
nieubłagany sąd Boży dosięgnie wszystkich zdrajców wiary 
biblijnej. Sofoniasz ukazuje Boga chodzącego po zaułkach 
Jerozolimy z latarnią w ręku i wyszukującego wszystkich 
grzeszników, aby ich ukarać (So 1,12). Przed nieubłaganym 
sądem Jahwe ostoją się anawim, to znaczy „ubodzy”, nazwani tak 
z powodu swojej kondycji społecznej (jako o�iary nadużyć ze 
strony bogatych), jak też z racji swojej pobożności i ufności 
pokładanej w Bogu.

Z niedzielnej liturgii Mszy Świętej

Ewangelia (Mt 5, 1-12a)
Jan Paweł II o Błogosławieństwach

Błogosławieństwa wyznaczają drogę do Królestwa Bożego 
dzisiejszemu człowiekowi, ukształtowanemu przez technikę i środki 
społecznego przekazu. Człowiekowi cierpiącemu z powodu 
nierówności i lękającemu się kon�liktów. Człowiekowi, który sądzi, 
że panuje nad światem i własnym życiem, ale ulega złudzeniu źle 
pojmowanej wolności. Błogosławieństwa są dlań odpowiedzią. 
Obiecują miłosierdzie, ziemię pokoju i sprawiedliwości, pocieszenie 
serc, radość z bycia nazwanym dzieckiem Bożym, wizją chwały 
Bożej. Każde błogosławieństwo głosi pełnię życia wiecznego, 
ukazuje powołanie człowieka.

źródło:	Homilia	podczas	Mszy	św.,	Miluza,	Francja,	11.10.1988

Jak rozumieć słowo „Błogosławieństwo”?

Słowo „błogosławieństwo” wiąże się z greckim „eulogia” i znaczy: 
„dobrze mówić, uwielbiać” oraz „szczodry, hojny dar”. Wiąże się 
również ze słowem hebrajskim „beraka”, które wyraża czynność 
przekazania daru. Błogosławieństwo jest więc darem wyrażonym za 
pomocą słowa oraz czynnością przekazania darów, nie tylko 
materialnych,  ale przede wszystkim duchowych.  Słowo 
„błogosławiony” (gr. „makarios”) upraszczając, znaczy: szczęśliwy.

Matka Boska Gromniczna

„Świątynia światłem gromnic płonie 
I woła: Matko oświeć życia znój!  
Przed prawem schylasz święte skronie, 
bo w nim pokory i pociechy zdrój. 

Posłuszna, cicha do ostatka, 
wypełniasz kornie, co rozkazał Bóg, 
i wiedziesz rzesze jako matka, 
gdy staną trwożnie u rozstajnych dróg. 

Niech nam przypomni blask gromnicy, 
że nim pójdziemy na straszny sąd, 
ma dusza jaśnieć wśród ciemnicy,
i mężnie łamać szał i grzech i błąd.

Świątynia światłem gromnic płonie, 
i myśl ulata gdzie pokory kwiat, 
nad burze gromu, ciemne tonie 
i nad niedole ludzkich, biednych chat. 

Świątynia w blaskach świec jaśnieje, 
i ufnie błaga cały polski lud; 
pokoju otwórz nam wierzeje, 
na szczęście, chwałę, nowych czasów cud !”

Uczynki miłosierne względem ciała
- nieszablonowe rozważania z o. Kłoczowskim –

UMARŁYCH GRZEBAĆ

Około 100 lat temu Maks Weber - niemiecki socjolog i filozof, ateista, ale 
człowiek myślący, postawił tezę, że nowoczesność polega na tym, że nasz obraz 
świata coraz bardziej się odczarowuje. Przywiązujemy jako ludzie wagę do 
tego, co dają nam nauki ścisłe, przyrodnicze, technika, bo nad tym mamy 
władzę i tylko to możemy zrozumieć. Cena tego jest ogromna: straciliśmy sens 
tajemnicy, która nieuchronnie obecna jest w życiu. To, co Weber nazwał 
odczarowaniem, oznacza, że cywilizacja utraciła zdolność ukazywania 
ludziom ich sensu życia. Ujął to bardzo mocno inny myśliciel – Lew Tołstoj. 
Stwierdził, że jeżeli tracimy sens życia, to także śmierć jest dla nas zjawiskiem, 
które nie ma sensu. W Biblii spotykamy obrazy starców, którzy odchodzą z tego 
świata syci życia. Obecnie często, mimo, że żyjemy dłużej, nie odchodzimy 
syci życiem, ale nim zmęczeni.

Co to znaczy teraz „umarłych grzebać”? Poza oczywistym żalem za 
bliskimi, którzy odchodzą, chodzi tu o głęboki sens naszego towarzyszenia 
temu odchodzeniu i trwaniu przy nich w modlitwie. Dar życia jest darem 
nieodwołalnym. Jesteśmy jednością duszy i ciała, zmartwychwstaniemy 
również w ciele. Grzebać umarłych to tak, jak głodnego nakarmić, 
spragnionego napoić. Jest to wyraz szacunku dla ciała, które jest powołane 
do życia. To pokazuje, jak bardzo ucieleśniona jest nasza wiara. Jako 
chrześcijanie jesteśmy bardzo ziemscy i każdą cząstkę tej ziemi, która jest 
cząstką człowieka, szanujemy.

2 lutego - Święto 
Ofiarowania Pańskiego

Dziś Światowy Dzień Trędowatych. 
Módlmy się za wszystkich dotkniętych tą chorobą 
oraz za tych, którzy opiekują się chorymi, 
a tym samym szanują godność każdego człowieka.

Wrażliwość na innych jest początkiem świętości
Matka Teresa z Kalkuty



Parafia pw. 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

Do użytku
wewnętrznego

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
NA IV NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ – 29.01.2023

W czwartek (02.02) przypada święto Ofiarowania Pańskiego, zwane 
świętem Matki Bożej Gromnicznej. Msze Święte z błogosła-
wieństwem świec w naszej świątyni o godz. 7:00, 9:00, 18:00.

W czwartek (02.02) o godz. 23:00 zapraszamy wszystkich na czuwanie 
z Jezusem podczas tzw. Godziny Świętej, upamiętniającej wielkie 
osamotnienie Chrystusa w Ogrójcu.

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

Nabożeństwo Pierwszych Sobót miesiąca (04.02) o godz. 17:00.
Odwiedziny chorych z sakramentami św. w sobotę (04.02) od 

ok. godz. 9:00.
Spotkanie Maksistrantów w przyszłą niedzielę (05.02) na Mszy św. 

o godz. 10:30.

Pełna treść ogłoszeń na stronie .www.parafiamichalowice.pl

Co może się wydarzyć, gdy będziesz czytał Biblię?

Był chłopiec, który mieszkał ze swoim dziadkiem w gospodarstwie 
na wsi. Każdego poranka dziadek, który był chrześcijaninem, 
wstawał wcześnie i rozpoczynał dzień od lektury Pisma S�więtego. 
Wnuczek próbował go w tym naśladować, ale pewnego dnia 
powiedział: 
– Dziadku,	próbuję	czytać	Biblię,	ale	nic	z	tego	nie	rozumiem.	A	nawet	
jeśli	 uda	 mi	 się	 coś	 zrozumieć,	 zaraz	 to	 zapominam.	 Więc	 po	 co	
w	ogóle	to	robić?	Lepiej	już	chyba,	żebym		w	ogóle	nie	czytał.

Wówczas dziadek poprosił wnuczka:
– Idź	nad	rzekę	i	przynieś	mi	w	koszu	wodę.
Chłopiec pobiegł, ale oczywiście w drodze powrotnej w koszyku nie 
ostała się ani kropla wody. Dziadek zachichotał i stwierdził:
– Musisz	być	trochę	szybszy.	No,	dalej,	biegnij	do	rzeki	i	wróć	z	wodą. 
Ale i druga próba zakończyła się niepowodzeniem. Wnuczek, nie 
mogąc złapać oddechu, stwierdził, że rzecz jest niemożliwa do 
zrobienia. Ale dziadek nalegał, aby nadal próbował. Chłopiec 
posłusznie poszedł nad rzekę jeszcze raz. Jak zwinny by nie był, woda 
i tak wyciekała przez otwory koszyka. Wrócił znad rzeki z pustym 
koszykiem i powiedział: 
– Widzisz?	To	na	nic!
– Jesteś	pewien? – spytał dziadek. 
– Przyjrzyj	się	uważnie	temu	koszykowi.	
Wnuczek spojrzał na koszyk, który, wcześniej cały czarny od węgla, 
teraz okazał się być zupełnie czysty!
– Dziecko - podsumował dziadek - to	 właśnie	 się	 dzieje,	 kiedy	
czytasz	Biblię.	Nie	zrozumiesz	wszystkiego	i	nie	zawsze	będziesz	
pamiętać	 to,	 co	 przeczytałeś,	 ale	 gdy	 będziesz	 ją	 czytać,	 ona	
przemieni	cię	od	wewnątrz.	Bóg	w	ten	sposób	działa	w	naszym	
życiu:	oczyszcza	nasze	wnętrze	i	powoli	kształtuje	nas,	abyśmy	
stawali	się	coraz	bardziej	do	Niego	podobni.

Z� ródło: https://pl.aleteia.org

Z naszej wspólnoty parafialnej odeszła

śp. Janina Sieńko

Wieczne odpoczywanie racz Jej dać Panie...

INTENCJE MSZALNE 
Poniedziałek – 30.01.2023  
 18:00 + Za śp. Adama Zębalę (greg. 30) 
Wtorek – 31.01.2023 – św. Jana Bosko, prezbitera 
 18:00 + Za śp. Bronisławę i Jana Piskorz 
Środa – 01.02.2023 

 20:00 

+ Za śp. Tadeusza Mendela (greg. 1) 
+ Za śp. Adama Zębalę 
+ Za śp. Marię Dobruk w 1. rocznicę smierci 
+ Za śp. Emilię Sochę 
+ Za śp. Joannę Bubkę 
+ Za śp. Zofię Miskę 
+ Za śp. Elżbietę Massalską 
+ Za śp. Józefa Padlika 
+ Za śp. Aleksandra Szatkowskiego 
+ Za śp. Kazimierza Nogiecia 
+ Za śp. Janinę Sieńko 

Czwartek – 02.02.2023 –  Święto Ofiarowania Pańskiego 
 7:00 + Za śp. Mariannę Boczkowską 
 9:00 + Za śp. Artura Tuptę  
 18:00 + Za śp. Tadeusza Mendela (greg. 2) 
Piątek – 03.02.2023 –  św. Błażeja, biskupa i męczennika;  

 św. Oskara, biskupa 
 7:00 + Za śp. Tadeusza Mendela (greg. 3) 

 18:00 
Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże  
i potrzebne łaski dla Heleny z racji 84. urodzin 

Sobota – 04.02.2023  
 7:00 Za dusze w czyśćcu cierpiące 
 18:00 + Za śp. Tadeusza Mendela (greg. 4) 
Niedziela – 05.02.2023 –  5. Niedziela Zwykła; św. Agaty,  
   dziewicy i męczennicy 
 7:00 + Za śp. Stefana Pateckiego 
 9:00 + Za śp. Jerzego Jaskółkę 
 10:30 + Za śp. Annę Trzaskę, Jana Trzaskę i Mariannę Nogieć  
 12:00 + Za śp. Wacława, Jerzego i Beatę Kruczek 
 18:00 + Za śp. Tadeusza Mendela (greg. 5) 

 

EDOM to górzysta kraina rozciągająca się od Morza Martwego po 
zatokę Akaba, zamieszkana przez Edomitów - potomków Edoma-
Ezawa, syna patriarchy Jakuba. Edomici zasiedlili ją na przełomie 
XIV i XIII w p.n.e., zamieszkując po obu stronach doliny Araba aż do 
zatoki Akaba. Skupili się w kilku niezależnych grupach, 
z których każda miała swojego władcę. Edomickie porty nad Morzem 
Czerwonym w Elat i Esjon-Geber oraz bogate złoża rudy przyczyniły 
się do dużego znaczenia Edomitów w ówczesnym handlu. Dawid 
podporządkował sobie Edomitów, ale w połowie IX w. p.n.e. 
odzyskali oni niezależność. Mimo krótkich okresów podporządko-
wania Edomu Izraelowi, zachował on suwerenność do 552 r. p.n.e., 
kiedy to ostatni król babiloński Nabonid najechał i zdobył Edom, 
który już nigdy się nie odrodził. Obecnie to kraina historyczna leżąca 
na terenie Izraela i Jordanii.

DUSZA (hebr. nefesz) to wyraz, który w Starym Testamencie 
oznaczał pierwotnie „gardło”, „oddech”, w konsekwencji „życie” 
i „osobę”. Termin ten odnosił się także do tego, co duchowe 
w człowieku, czyli myśli, pragnienia, uczucia, ale nie był rozumiany 
jako przeciwieństwo ciała. Dla biblijnych autorów dusza stanowiła to, 
co odróżnia człowieka żywego od umarłego i nigdy nie oddzielili oni 
duszy od ciała. Mówiąc o duszy, mogli mieć na myśli życie całego 
człowieka wraz z jego tożsamością. Człowiek stał się istotą (duszą 
żyjącą), ponieważ Bóg - Pan życia - tchnął w jego nozdrza tchnienie 
życia. W Nowym Testamencie zasadniczo zostało zachowane 
starotestamentalne rozumienie duszy: oznacza ona życie lub odnosi 
się do całej osoby. Choć w Nowym Testamencie brakuje rozróżnienia 
między śmiertelnym ciałem i nieśmiertelną duszą, to dusza oznacza 
także istnienie osoby po śmierci.

Z� ródło: Pismo	Święte	Starego	i	Nowego	Testamentu, 
Wyd. S�więty Paweł, Częstochowa, 2009

Słowniczek biblijny...


