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Po wyjściu z synagogi Jezus przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz 

powiedzieli Mu o niej. On podszedł i podniósł ją, ująwszy za rękę, a opuściła ją gorączka. I usługiwała im. Z nastaniem wieczora, gdy 

słońce zaszło, przynosili do Niego wszystkich chorych i opętanych; i całe miasto zebrało się u drzwi. Uzdrowił wielu dotkniętych 

rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił, lecz nie pozwalał złym duchom mówić, ponieważ Go znały. Nad ranem, kiedy 

jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne, i tam się modlił. Pośpieszył za Nim Szymon z towarzyszami, a gdy Go 

znaleźli, powiedzieli Mu: «Wszyscy Cię szukają». Lecz On rzekł do nich: «Pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, abym i tam 

mógł nauczać, bo po to wyszedłem». I chodził po całej Galilei, nauczając w ich synagogach i wyrzucając złe duchy.

Słowa Ewangelii według świętego Marka (Mk 1, 29-39) 

Dzisiejsza Ewangelia mówi o codzienności Jezusowego nauczania. O jednym z wielu uzdrowień, jednej z wielu przemodlonych nocy, 

jednym z wielu przejść do innych miast. Chrystus zachwyca swoją codziennością: jest wypełniona dawaniem, cudami, przychodzeniem do 

domów, dawaniem ludziom nadziei, modlitwą za nich. A jaka jest Twoja codzienność? Czy ona pociąga ludzi do Boga?

Jezus mówi: stosunek przerywany jest grzechem. 

Jezus mówi: antykoncepcja jest grzechem. 

Każde zbliżenie małżonków, którzy nie są otwarci na dar życia, którzy boją się, że naturalne środki regulacji poczęć zawiodą, 
którzy nie ufają Bogu, że to On jest ostatecznym dawcą dziecka, którzy nie dopuszczają myśli, że Bóg może chcieć poczęcia 
człowieka, choć małżonkowie, patrząc na możliwości finansowo–wychowawcze, zrezygnowali już z potomstwa, jest grzechem. Od 
stosunków przerywanych – wybaw małżonków, Panie!

Okresowa wstrzemięźliwość, metody regulacji poczęć oparte na samoobserwacji i odwoływaniu się do okresów niepłodnych są 
zgodne z moralnością. Jest natomiast wewnętrznie złe – podkreśla bł. Paweł VI papież - wszelkie działanie, które czy to 
w przewidywaniu aktu małżeńskiego, podczas jego spełniania, czy w rozwoju jego naturalnych skutków – miałoby za cel 
uniemożliwienie poczęcia lub prowadziłoby do tego. Od antykoncepcji – wybaw małżonków, Panie!

Jezus mówi: sztuczne zapłodnienie – inseminacja czy zapłodnienie heterologiczne, macierzyństwo zastępcze czy oddawanie spermy 
lub komórki jajowej jest grzechem.

Kongregacja Nauki Wiary przypomina, że każde dziecko ma prawo do urodzenia się z ojca i matki, których zna i którzy 
połączeni są węzłem małżeńskim. Wyżej wspomniane techniki praktykowane w ramach małżeństwa są być może mniej szkodliwe, 
jednak moralnie są niedopuszczalne. Choćby, jak rodzice, pragnęli dziecka, muszą pamiętać, że ono jest darem. Oni nie mają prawa 
do własnego dziecka. Tylko dziecko ma prawo być owocem właściwego aktu. Od technik niszczących piękno współżycia – wybaw 
małżonków, Panie!

ks. Norbert Sarota
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Kończył się rok 1531, kiedy cały Meksyk obiegła niespotykana nowina: w imperium 
Azteków, podbitym przez Hiszpanów, objawiła się Maryja! Ukazała się ubogiemu 
Indianinowi Juanowi Diego. Ubrana w różową tunikę i błękitny płaszcz, opasana czarną 
wstęgą symbolizującą Jej brzemienność zapewniła: Drogi synku, kocham cię. Jestem 
Maryja, zawsze Dziewica, Matka Prawdziwego Boga, który daje i zachowuje życie (…).

Podczas ostatniego spotkania Maryja poleciła Juanowi zebrać kwiaty kwitnące 
mimo mrozu na kamienistym szczycie wzgórza. Ułożyła je w jego płaszczu i poleciła 
zanieść hiszpańskiemu biskupowi jako znak, o który prosił. Kiedy z płaszcza posypały 
się kwiaty, ukazał się na nim obraz Maryi. Ten właśnie płaszcz, wiszący do dziś w 
sanktuarium wybudowanym w miejscu Objawień, jest słynnym wizerunkiem Matki 
B o ż e j 
z Guadalupe. Na materiale nie ma śladów pędzla, nie znać upływu czasu, kolory nie 
wypłowiały. Oczy Maryi posiadają nadzwyczajną głębię, a w źrenicy dostrzeżono 
niezwykle precyzyjny obraz dwunastu postaci.

Objawienia Maryi z Guadalupe „Depczącej Kamiennego Węża” przyczyniły się do 
chrystianizacji rdzennej ludności Meksyku. Aztekowie zaprzestali składania pogańskim 
bożkom krwawych ofiar z ludzi. Matka Boża z Guadalupe pozostaje dla ludzkości 
Obrończynią życia i Patronką życia poczętego. 

Za miłość, dobroć, przekazaną wiarę, mądrość życiową

Wspieraj ich! Kiedy przybywa im lat, niech wciąż 
będą dla swojej rodziny mocnymi filarami wiary 
ewangelicznej, stróżami szlachetnych wartości 
rodziny, żywymi skarbcami trwałych tradycji 
religijnych. (...)

Ochraniaj ich! Oni są bogactwem dla rodzin, dla 
Kościoła i dla całego społeczeństwa. 

Panie Jezu, pomagaj rodzinom i społeczeństwu 
doceniać obecność i rolę dziadków. Spraw, by nigdy 
nie byli zaniedbywani ani wykluczani, ale zawsze 
znajdowali szacunek i miłość. (...)
Maryjo, Matko wszystkich żyjących, nieustannie 

otaczaj opieką dziadków, bądź z nimi podczas 
ziemskiej pielgrzymki, i niech za sprawą Twoich 
modlitw wszystkie rodziny spotkają się kiedyś 
w niebieskiej ojczyźnie, gdzie Ty czekasz na 
wszystkich ludzi, by ich przygarnąć w wielkim 
uścisku życia bez końca. Amen.

DZIĘKUJEMY NASZYM BABCIOM I DZIADKOM

Panie Jezu, narodziłeś się z Maryi Dziewicy, córki 
świętych Anny i Joachima. Patrz z miłością na 
dziadków na całym świecie. 

słowami modlitwy Benedykta XVI:

Szczęście opiera się na zdolności do osiągnięcia pożądanego 
poziomu życia. Wielu z nas zapewne chętnie podpisze się pod tym 
stwierdzeniem. A nawet jeśli teoretycznie uważamy inaczej, to i tak 
trudna rzeczywistość sprawia, że na pierwsze miejsce w naszym życiu 
wysuwają się działania związane z zarabianiem i wydawaniem 
pieniędzy. I to właśnie temu poświęcamy najwięcej czasu, sił 
i zdolności. Pojawia się pytanie, co o tej dziedzinie życia myśli Pan 
Bóg. Czy w Biblii znajdziemy wskazówki dotyczące tego, jak radzić 
sobie w dziedzinie finansów? Czy w swoim objawieniu Pan Bóg 
zapomniał o pieniądzach, bo to nie Jego sprawa? Czy Pan Bóg nie 
przewidział, z czym będziemy mieli największy problem? Dlaczego 
nauczyliśmy się traktować finanse jako dziedzinę życia, do której na 
ogół nie wpuszczamy Pana Boga? W Bibli i  jest  ponad 
2350 fragmentów dotyczących pieniędzy i używania rzeczy. Dla 
porównania, ok. 500 fragmentów mówi o wierze i podobna ilość 
o miłosierdziu. W cyklu ,,Biblia o finansach” będziemy przyglądać się 
temu, co objawienie mówi nam na temat zaciągania długów, 
poszukiwania porad finansowych, uczciwości, hojności w dzieleniu 
się z innymi, podejścia do pracy, inwestowania i wydawania pieniędzy. 
Szczęście bowiem, bardziej polega na stosowaniu w życiu biblijnych 
zasad, niż na osiągnięciu pożądanego poziomu życia.

BIBLIA O FINANSACH

Dekalog - Przykazanie VI

Wieczne odpoczywanie racz Mu dać Panie...

śp. Tadeusz Warchoł

Z naszej wspólnoty parafialnej odszedł

KULT MARYJNY NA ŚWIECIE

PROROCY W BIBLII...

Wspomnienie św. Szczepana - dlaczego święcimy owies? 

W drugi dzień S� wiąt Bożego Narodzenia obchodzimy 
S� więto św. Szczepana, jednego z pierwszych diakonów 
Kościoła, który oddał swoje życie za wiarę w Jezusa Chrystusa. 
„Pełen łaski i mocy Ducha S�więtego” głosił Słowo Boże, za co 
został oskarżony, wygnany za miasto i tam ukamienowany 
(Dz 7,54-60). Postawiono mu fałszywe zarzuty, podobnie jak 
Jezusowi. Na wzór Mistrza on również przebaczył przed 
śmiercią swoim oprawcom. „Stąd	 tak	 wielkie	 znaczenie	 ma	
święto	 pierwszego	męczennika,	 które	 obchodzimy	 pierwszego	
dnia	po	Bożym	Narodzeniu:	Jezus,	który	narodził	się	w	Betlejem,	
dał	za	nas	życie,	abyśmy	my	narodzeni	powtórnie	przez	wiarę	
i	 chrzest	byli	gotowi	poświęcić	nasze	życie	z	miłości	do	braci” 
(Jan Paweł II). Dlatego 26 grudnia wierni modlą się za 
chrześcijan prześladowanych na całym świecie, a księża 
przywdziewają czerwone szaty. Tego dnia święcimy owies, 
który symbolizuje kamienie spadające na św. Szczepana, jak 
również troski gospodarza o ob�ite plony. Zgodnie z tradycją 
ludową młodzież obrzuca poświęconym owsem idącego przez 
kościół księdza, a po Mszy św. - niezamężne dziewczęta.

W JAKIM JĘZYKU NAPISANO BIBLIĘ?

Źródło: Ilustrowany przewodnik po Biblii, red. naczelny J. Fronczak

Większa część Starego Testamentu powstała w języku hebrajskim. 
Wyjątek stanowią: Księga Ezdrasza i Księga Daniela. Zostały one 
napisane w zbliżonym do hebrajskiego języku aramejskim, którym 
posługiwano się powszechnie zarówno w imperium babilońskim, jak i 
perskim. Żydzi używali go na co dzień po powrocie z babilońskiego 
wygnania, w czasach, gdy powstały Księgi Ezdrasza i Daniela. 
Gdzieniegdzie te języki przeplatają się wzajemnie (np. w Księdze 
Rodzaju czy w Księdze Jeremiasza). 

Oryginał Nowego Testamentu został napisany po grecku, chociaż 
niektóre słowa Jezusa (w tym Jego ostatnie słowa na krzyżu według św. 
Mateusza i św. Marka) są przytoczone po aramejsku, którym posługiwał 
się obok hebrajskiego. Listy św. Pawła również cytują wyrażenia w 
języku aramejskim.

Mam	 nadzieję,	 że	 Siostra	 Faustyna	 obecna	 w	 cząstce	
relikwii,	będzie	prowadziła	nas	wszystkich	do	głębokiej	relacji	
z	 Panem	 Jezusem	 i	 otworzy	 nas	 na	 doświadczanie	 Jego	
Miłosiernej	Miłości.

ks.	Proboszcz	Wiesław	Kiebuła

Siostry	i	Bracia,
z	radością	informuję,	że	nasza	para�ia	otrzymała	relikwie	św.	
Siostry	 Faustyny.	 Wierzę,	 że	 obecność	 tej	 Wielkiej	 Świętej	
przyczyni	 się	 do	 głębszego	 poznania	 tajemnicy	 Bożego	
Miłosierdzia.

Uroczyste	 przyjęcie	 św.	 Siostry	 Faustyny	 w	 znaku	
relikwii	odbędzie	się	w	przyszłą	niedzielę	podczas	Mszy	
Św.	o	godz.	10:30.	Chciałbym,	aby	najbliższy	tydzień	stał	się	
czasem	duchowego	przygotowania	na	to	wydarzenie.	Toteż	
jutro	(5	października)	we	wspomnienie	św.	Siostry	Faustyny	
odmówimy	Koronkę	Miłosierdzia	przed	Mszą	św.	wieczorną	
o	 godz.	 17:45.	 Zachęcam	 też	 do	 podjęcia	 zobowiązania	
codziennej	 lektury	 fragmentu	Dzienniczka	 lub	 odmówienia	
Litanii	do	Bożego	Miłosierdzia.

22	października	
-	wspomnienie	św.	Jana	Pawła	II

W służbie chorym i cierpiącym – Matka Teresa z Kalkuty

Matka Teresa z Kalkuty przeszła do historii jako „matka ubogich”. Szanowana 
i czczona z powodu zaangażowania w pomoc biednym, chorym i umierającym, 
stanowi wzór oddania bliźniemu. Utworzyła stację dla chorych na trąd, nauczała dzieci 
ze slumsów i odwiedzała domy potrzebujących. Wraz z dziewczętami z innych krajów 
założyła Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Miłości. Misjonarki zobowiązały się do 
życia w ubóstwie, czystości i posłuszeństwie oraz do bezinteresownej służby 
najbiedniejszym z biednych. Matka Teresa założyła w Kalkucie dom dla biednych 
i potrzebujących – Dom Czystego Serca. Umierający zebrani z ulic mogli w nim dożyć 
swoich ostatnich dni. W latach 60-tych XX wieku 
stworzyła „Miasto Pokoju” dla chorych na trąd. Tego 
typu placówki wkrótce zaczęły powstawać w wielu 
innych miastach Indii oraz poza granicami kraju. 
Misjonarka w całych Indiach otwierała hospicja, 
domy dziecka oraz domy dla trędowatych. W 1985 
roku został założony przez świętą dom dla chorych na 
AIDS w Nowym Jorku, była to pierwsza tego typu 
placówka na świecie.

Działalność Matki Teresy, jej wytrwałość 
w pomocy bliźnim i wiara zostały uhonorowane 
Pokojową Nagrodą Nobla, a w 2016 roku papież 
Franciszek zaliczył ją do grona świętych. Postawa 
Matki Teresy uczy nas wszystkich dostrzegać ludzi 
najbardziej potrzebujących i nie przechodzić 
obojętnie wobec cierpienia drugiego człowieka.

Następnej nocy aniołowie przybyli do biednego farmera. Ten oddał im 
własny pokój, gdzie mogli odpocząć. Nazajutrz aniołowie znaleźli farmera 
i jego żonę zapłakanych. Ich krowa, której mleko było dla nich jedynym 
dochodem, leżała martwa na polu. Młodszy anioł ze zdziwieniem 
i wyrzutem zapytał starszego towarzysza:

- Rzeczy nie zawsze są takie, na jakie wyglądają.

Do	przemyślenia...	Opowieść	„Specjalny	anioł”
Dwóch podróżujących aniołów poprosiło o gościnę pewną bogatą 

rodzinę. Dziwni goście z powodu egoizmu i chciwości gospodarzy dostali 
miejsce jedynie w małej, zimnej piwnicy. Po przygotowaniu sobie miejsca 
do spania na twardej podłodze, starszy anioł zobaczył dziurę w ścianie 
i naprawił ją. Kiedy młodszy zapytał go, dlaczego to zrobił, starszy 
odpowiedział:

- Jak mogłeś do tego dopuścić? Pierwsza rodzina była skąpa 
i  egoistyczna a  pomogłeś  im.  Druga rodzina miała niewiele 
i dzieliła się tym, co miała, a ty pozwoliłeś, żeby ich jedyna krowa padła.

Rzeczy nie zawsze są takie, na jakie wyglądają.

- Rzeczy nie zawsze są takie, na jakie wyglądają - odpowiedział starszy 
anioł. - Kiedy spędziliśmy noc w piwnicy rezydencji, zauważyłem, że w tej 
dziurze w ścianie było schowane złoto. Zakleiłem tę dziurę, by chciwy 
gospodarz nie mógł znaleźć złota. W noc, którą spędziliśmy w domu 
biednego farmera, Anioł S�mierci przyszedł po jego żonę. W zamian za nią 
dałem mu ich krowę. 

Liczba jeden jest symbolem monoteizmu 
i jedności: Pan	 jest	 naszym	 Bogiem	 –	 Panem	
jedynym [Pwt 6, 4],	a	także	mężczyzna	(…)	łączy	się	
ze	 swą	 żoną	 tak	 ściśle,	 że	 stają	 się	 jednym	ciałem	
[Rdz 2, 24]. W Nowym Testamencie św. Paweł 
zwraca się do Efezjan: Jedno	 jest	 Ciało	 i	 jeden	
Duch	(…).	Jeden	jest	Pan,	jedna	wiara,	jeden	chrzest.	
Jeden	jest	Bóg	i	Ojciec	wszystkich [Ef 4, 4-6].

Z� ródło: Ilustrowany	przewodnik	po	Biblii, 
red. naczelny J. Fronczak

Wiele liczb w Biblii ma znaczenie symboliczne. 
Wśród nich najczęściej spotykamy liczby: jeden, 
dwa, trzy, cztery, siedem, dziesięć i dwanaście.

Liczba dwa zakłada parę, rodzaj dopełnienia, 
które nie jest możliwe, jeśli dwie istoty lub rzeczy 
i s t n i e j ą  o d d z i e l n i e .  L u d z ko ś ć  p o w s t a ł a 
z mężczyzny i kobiety. Po dwa zwierzęta z każdego 
gatunku wchodzą na arkę Noego. Mojżesz 
otrzymuje dwie tablice z Prawem na górze Synaj. 
Po to, by wnieść oskarżenia przed sąd, potrzeba 
dwóch świadków.

LICZBY W BIBLII - część I

11 lutego - 
wspomnienie 

Najświętszej Maryi 
Panny z Lourdes



Spotkanie Rodziców dzieci przygotowujących się do I Komunii Św. 
z klasy 3b odbędzie się w przyszłą niedzielę (14.02) po Mszy św. 
o godz. 12:00 w kościele.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
V Niedziela Zwykła – 07.02.2021

Msze św. z obrzędem poświęcenia świec dla dzieci z kl. III 
przygotowujących się do I Komunii Św. odbędą się: 
09.02 (wtorek) o godz. 18:00 - klasa 3a; 10.02 (środa) o godz. 18:00 - 
klasa 3b; 12.02 (piątek) o godz. 18:00 - klasa 3c.

Pełna treść ogłoszeń na stronie .www.parafiamichalowice.pl

W czwartek wspomnienie Matki Bożej z Lourdes – Światowy Dzień 
Chorego. O godz. 18:00 w szczególny sposób będziemy się modlić 
za chorych z naszej parafii. W 1858 r., Matka Boża objawiła się 
Bernadetcie Soubirous w grocie Massabielle. Przedstawiła się jako 
Niepokalane Poczęcie oraz wezwała do nawrócenia i prosiła 
o modlitwę. 

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. 

Adres: 32-091 Michałowice, ul. Jana Pawła II, 2. Tel. +48 12 388 50 08; www.parafiamichalowice.pl
Parafia p.w. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, erygowana w 1949 roku.

wewnętrznego
Do użytku

Najzimniejszym miesiącem jest styczeń, a najcieplejszym 
sierpień. W lecie dni są krótsze niż w Polsce, a w zimie dłuższe. 
Słońce w najdłuższym dniu (21 czerwca) świeci 14 godzin, zaś 
w najkrótszym (22 grudnia) 10 godzin. Charakterystyczne jest 
krótkie trwanie zmierzchu, po zachodzie słońca prawie natychmiast 
zapada noc. Ziemia Święta ma tylko dwie pory roku: suchą (lato) 
i deszczową (zima). Pora zimowa rozpoczyna się w październiku 
i trwa do kwietnia. Największe ulewy występują w grudniu i styczniu. 
Istnieją tu trzy strefy klimatyczne: klimat śródziemnomorski 
w strefie przybrzeżnej, z łagodną zimą i gorącym latem, ze średnią 
temperaturą w skali roku 20°C; klimat umiarkowany na 
płaskowyżu i w górach ze średnią temperaturą 17°C oraz klimat 
tropikalny w dolinie Jordanu ze średnią temperaturą 25°C.Wiatry 
z i m n e  i  s u c h e ,  k t ó r e 
w  l e c i e  w i e j ą  z  p ó ł n o c y 
i z północnego wschodu, łagodzą upały tej pory roku. W zimie 
n a t o m i a s t  w i e j e  w i a t r 
z południowego zachodu, który łącząc się z wiatrem zachodnim (od 
morza) przynosi deszcz. 

Co nieco o klimacie Ziemi Świętej

Cudowne uratowanie wzroku

15 sierpnia 1950 roku Aleją NMP w Częstochowie, od dworca PKP 
w kierunku Jasnej Góry podążała boso matka trzymająca na ręku 
dwuletnią córeczkę. Dziewczynka była chora, a według lekarskiego 
orzeczenia miała w niedługim czasie utracić całkowicie wzrok. Dziecko 
podczas nieobecności matki urządziło sobie „kąpiel”, a będąc po 
szczepieniu ospy, przez zatarcie zaraziło oczy. 

Nie czekając na dalsze interwencje lekarzy, kobieta udała się do 
Częstochowy, wierząc w pomoc Matki Boskiej Jasnogórskiej. Podczas 
modlitwy przed Cudownym Obrazem, około godziny 16 matka 
zauważyła uspokojenie dziecka, które przestało cierpieć i zaczęło się 
wesoło bawić. 

Za radą ojca paulina, pątniczka udała się z dziewczynką do lekarza, 
którego zdziwiła zaistniała sytuacja. Oczy dziecka były uratowane. 

Z JASNOGÓRSKIEJ KSIĘGI CUDÓW I ŁASK...

śp. Marek Habryń

Wieczne odpoczywanie racz Mu dać Panie...

Z naszej wspólnoty parafialnej odszedł

- Pomodlić się... Jak możesz modlić się tak szybko?
- Och... codziennie zjawiam się w tym kościele w południe 
i mówię tylko: "Jezu, przyszedł Jim", potem odchodzę. To maleńka 
modlitwa, ale jestem pewien, że On słucha.
W kilka dni później chłopak uległ wypadkowi i został przewieziony 
do szpitala z bardzo bolesnymi złamaniami. Po kilku dniach młodzi
i starzy spotykali się przy jego łóżku, a on miał uśmiech i słowo 
otuchy dla każdego. Przyszedł odwiedzić go również proboszcz.
- Powiedziano mi, że jesteś cały pokiereszowany, ale pomimo to 
wszystkim dodajesz otuchy. Jak to robisz?
- To dzięki Komuś, Kto przychodzi odwiedzić mnie w południe.
Pielęgniarka przerwała mu: Tu nikt nie przychodzi w południe...

- Przychodzę pomodlić się - odpowiedział chłopak.

- O, tak! Przychodzi tu codziennie i stając w drzwiach mówi:
"Jim, to Ja, Jezus" - i odchodzi.

     Bruno Ferrero

„Wizyta”

Codziennie w południe pewien młody człowiek zjawiał się przy 
drzwiach kościoła i po kilku minutach odchodził. Proboszcz, trochę 
nieufny zapytał go kiedyś, po co tu przychodzi.

Do przemyślenia...

26	stycznia	-	Niedziela	Słowa	Bożego

aby pełniej w niej uczestniczyć... (cz. 6)
Zrozumieć Mszę Świętą, 

„Pełne są niebiosa i ziemia…” - sprawy ziemskie i niebieskie łączą 
się i przenikają wzajemnie. Świętość Boga jest w nas, jesteśmy nią 
otuleni.  Hosanna na wysokości to powitanie Chrystusa wjeżdżającego 
do Jerozolimy.

„Dzięki składamy Panu Bogu naszemu…” – to modlitwa 
dziękczynna, odkrywanie dobra, które jest w nas i wokół nas. Forma 
„my” – wskazuje na to, że Eucharystia jest dziełem całego kościoła”.

Modlitwa Eucharystyczna - Prefacja rozpoczyna się od słów: 
„Pan z wami”. To już trzecie przypomnienie obecności Boga wśród nas. 
Bóg jest z nami niezależnie od tego, co myślimy.

LITURGIA EUCHARYSTYCZNA

„W górę serca, wznosimy je do Pana…” – to zaproszenie do 
wzniesienia się do góry, aby inaczej popatrzeć na swoje życie z Bożej 
perspektywy.

 W słowach „Święty, Święty, Święty…” - uwielbiamy Trójcę 
Świętą – Boga po trzykroć świętego. Już teraz uczestniczy w chwale 
nieba, włączamy się w modlitwę i liturgię trwającą wiecznie. 
Wyznajemy  świętość Boga. 

Zapraszamy
Wszystkich	Wiernych	naszej	Para�ii, 

którzy pragną lepiej rozumieć czytane Słowo Boże 

na	pierwsze	spotkanie	Kręgu	Biblijnego

 w sobotę 26.09.2020 roku na godz. 19.30. w salce 
na plebanii.

ks.	Norbert	Sarota

O TAJEMNICACH ŚWIATŁA

Z naszej wspólnoty parafialnej odszedł

śp. Stanisław Galias 

Wieczne odpoczywanie racz Mu dać Panie...

Niepokalanie poczęta Maryja została w sposób szczególny 
ofiarowana Bogu przez swoich rodziców. 

Święto Ofiarowania Maryi – 21 listopada

Rodzice Maryi, święci Joachim i Anna byli bardzo pobożnymi 
ludźmi. Wielokrotnie błagali Boga o potomstwo i nigdy nie 
rezygnowali z gorących modlitw i hojnych darów dla świątyni. 
Kiedy Święty Joachim był już w podeszłym wieku, nadal wielkie 
pragnienie małżonków nie było spełnione. W tradycji 
wczesnochrześcijańskiej znajdziemy piękną opowieść o 
czterdziestodniowej wielkiej modlitwie, jaką dziadek Pana Jezusa 
zanosił wówczas do Boga na miejscu pustynnym. Wszystko mogło 
wskazywać na to, że Joachim umrze bez potomstwa, ale on do 
końca wierzył w to, że jest cenny w oczach Boga, że Bóg się o niego 
troszczy i że nie zostawi jego modlitw bez odpowiedzi. Wiemy, że 
równie gorąco modliła się o potomstwo Święta Anna, która nawet 
obiecała, że dziecko, które się urodzi będzie poświęcone Panu. 
Takiego ofiarowania rodzice Maryi dokonali, kiedy miała ona około 
3 lat.

Najstarsze pieśni adwentowe

„Niebiosa, rosę spuśćcie nam z góry” Ten piękny tekst jest 
poetyckim tłumaczeniem łacińskiej antyfony adwentowej „Rorate caeli 
desuper” (od niej bierze się nazwa mszy „roraty”), ułożonej z tekstów 
proroka Izajasza. Śpiewana była w dawnych czasach praktycznie 
w każdym kościele w okresie Adwentu. Jej treść nie była jednak dostępna 
przeciętnemu wiernemu, który zazwyczaj nie znał łaciny. Stąd zapewne 
wyniknęła chęć jej tłumaczenia na język ojczysty. Dokonał tego 
prawdopodobnie Franciszek Morawski (1783–1861), choć nawet 
XIX-wieczne śpiewniki nie podają autora.

Numer KRS: 0000406338

Zachęcamy do przekazania  na działalność1% podatku  
Stowarzyszenia Nadzieja Michałowic, które w 2021 roku pragnie 
nieść pomoc osobom zmagającym się z chorobą, biedą oraz 
samotnością.

Numer konta bankowego:
BSR KRAKÓW 57 8589 0006 0180 0550 5630 0001

Gdy urodził się Jezus Chrystus, w królestwie Judei panował Herod. 
Ten okrutny władca wydał rozkaz zamordowania wszystkich chłopców 
d o  d r u g i e g o  r o k u  ż y c i a  m i e s z k a j ą c y c h  w  B e t l e j e m 
i okolicach, gdy dowiedział się, że na świat przyszedł król żydowski. 
Tyle o Herodzie mówią ewangelie. Mimo przydomka Wielki, Herod jest 
postrzegany jako tyran, szaleniec i morderca. Urodził się około 
73 r. p.n.e. Był przebiegłym politykiem i popularnym królem. Zasłynął 
przede wszystkim jako znakomity budowniczy. Jego najwspanialszym 
dziełem była rozbudowa drugiej świątyni żydowskiej. Dzisiejsza Ściana 
Płaczu, jest ocalałą częścią świątyni zbudowanej przez Heroda, a nie 
Salomona. Twierdze, które wybudował, miały jemu oraz jego rodzinie 
zapewnić schronienie na wypadek wybuchu powstania. Pod koniec 
ż y c i a  H e r o d  z a p a d ł  n a  d z i w n ą ,  n i e u l e c z a l n ą  c h o r o b ę 
o strasznych objawach - dzisiejsi lekarze utożsamiają ją z rakiem jelit, 
połączonym z cukrzycą. Najczęściej za datę śmierci władcy przyjmuje 
się 4 r. p.n.e. W testamencie Herod podzielił swoje państwo między 
trzech synów: Archelausa, Heroda Antypasa i Filipa. Antypas kazał 
uwięzić, a potem ściąć Jana Chrzciciela oraz wydrwił Pana Jezusa, po 
tym jak został On odesłany przez Piłata do króla.

O okrutnym Herodzie

Z naszej wspólnoty parafialnej odszedł

Wieczne odpoczywanie racz Mu dać Panie...

śp. Waldemar Krajnik 

U podłoża duchowości dominikanów leży: pragnienie głoszenia 
słowa Bożego („kontemplować i przekazywać innym owoce 
kontemplacji”) oraz przeświadczenie, iż celem wszelkiego 
apostolstwa jest chwała Boża i zbawienie dusz. Istotne miejsce 
zajmuje również obowiązek studiowania Veritas, czyli Prawdy oraz 
kult Maryjny. S�w. Dominik kładł nacisk na teologiczne i �ilozo�iczne 
przygotowanie zakonników, pośród których odnajdujemy wybitne 
postacie świętych: Alberta Wielkiego, 
Tomasza z Akwinu i Katarzyny ze Sieny.

Zakon	Dominikanów, inaczej Zakon Braci Kaznodziejów (z łac. 
Ordo Fratrum Praedicatorum/OP), został założony w 1206 r. na 
terenie południowej Francji przez Dominika Guzman, przyjmując 
regułę św. Augustyna. Dziesięć lat później zakon otrzymał aprobatę 
Stolicy Apostolskiej. Klasztory (pierwszy w Tuluzie) powstawały 
przeważnie w centrach miast i utrzymywały się z datków wiernych. 
Do Polski dominikanie przybyli w 1220 r., pod przewodnictwem 
św. Jacka. Najstarszy klasztor, pod wezwaniem S�w. Trójcy, założony 
został w Krakowie (1222 r.) i istnieje do dnia dzisiejszego. 

Dominikanie  noszą  biały  habit  ze 
szkaplerzem i kapturem, czarnym skórzanym 
paskiem oraz różańcem. Na świecie jest ich 
około 6400, w tym ponad 450 Polaków, którzy 
głoszą rekolekcje, prowadzą duszpasterstwa 
akademickie i młodzieżowe, służą wsparciem 
ludziom dotkniętym problemem sekt.

Chrzcielnica jest miejscem świętym, najświętszym po ołtarzu 
i tabernakulum. Używa jej się wyłącznie do sakramentu chrztu. 
Najczęściej przyjmuje kształt kielicha/pucharu. Wykonywana jest 
z kamienia, metalu (brązu, ołowiu) bądź drewna. Proporcje 
i dekoracje chrzcielnic zmieniały się na przestrzeni wieków zależnie 
od stylu epok.

Baptysterium a chrzcielnica 

W pierwszych wiekach chrześcijaństwa wznoszono specjalne 
budynki, tzw. baptysteria, które były przeznaczone wyłącznie do 
obrzędu chrztu. Wraz ze zmianą praktyki chrzcielnej w XIII wieku 
(we Włoszech w XV w.), gdy zwyczaj zanurzania całego ciała 
zastąpiono polewaniem głowy, baptysteria zanikły i zastąpiły je 
chrzcielnice, czyli naczynie wypełnione wodą chrzcielną, 
umieszczone w każdym kościele para�ialnym bądź w specjalnej 
kaplicy.

INTENCJE MSZALNE 
 

Poniedziałek – 08.02.2021 – św. Hieronima Emilianiego,  
  św. Józefiny Bakhity  
 18:00 + Za śp. Jana i Bronisławę Piskorz 
Wtorek – 09.02.2021  

 18:00 
+ Za śp. Antoninę i Franciszka Chwalik, Zofię  
 i Stanisława Cichych 

Środa – 10.02.2021 - św. Scholastyki 

 18:00 
+ Za śp. Ks. Dariusza Strzelczyka, Mieczysława 
 Strzelczyka 

 20:00 

Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę 
Matki Bożej dla Joanny i Bartłomieja w 1. rocznicę ślubu 
Dziękczynna w 30. rocznicę urodzin ojca chrzestnego 
Mariusza, z prośbą o światło Ducha Świętego i opiekę 
Matki Bożej 
O błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej oraz 
Aniołów Stróżów dla Elizy i Kacpra 
+ Za śp. Stanisławę Machnik 
+ Za śp. Paulinę Turczyńską 
+ Za śp. Franciszka Zasadę 
+ Za śp. Elżbietę Nogieć 
+ Za śp. Barbarę Sumerę 
+ Za śp. Waldemara Nogiecia 

Czwartek – 11.02.2021 – NMP z Lourdes 
 18:00 + Za śp. Michała Osińskiego 
Piątek – 12.02.2021  
 7:00 O powrót do zdrowia Zbigniewa i Andrzeja 
 18:00 + Za śp. Roberta Stopińskiego 
Sobota – 13.02.2021  

 7:00 

Dziękczynna w 7. rocznicę działalności cukierni 
„Zdrowe Ciacho”, z prośbą o błogosławieństwo Boże  
oraz opiekę Matki Bożej dla właścicieli, pracowników  
i klientów 

 18:00 
+ Za śp. Stanisławę w 20. rocznicę śmierci, Floriana 
 Kupidło 

Niedziela – 14.02.2021 –  świętych Cyryla i Metodego,  
    patronów Europy 

 7:00 
+ Za śp. Irenę Gołębiowską w 32. rocznicę śmierci  
 i męża Pawła 

 9:00 + Za śp. Joannę Turkiewicz w 5. rocznicę śmierci 
 10:30 + Za śp. Irenę Turczyńską w 1. rocznicę śmierci 
 12:00 W intencji dzieci, rodziców i chrzestnych 

 18:00 
+ Za śp. Leontynę w 8. rocznicę śmierci, Józefa, 
 Stefanię w 50. rocznicę śmierci, Wiktora Górskich, 
 Albinę, Adama i Andrzeja Jaroszewicz 

ZAKONY MĘSKIE W POLSCE

Modlitwa Pańska - to najstarsza, a zarazem najważniejsza, 
modlitwa chrześcijan; to część Liturgii Eucharystycznej znana od 
IV wieku. We wszystkich liturgiach Wschodu i Zachodu przed 
rozdaniem Komunii Świętej jest obecna modlitwa „Ojcze nasz”, 
której Jezus nauczył swoich uczniów. Modlitwa ta być może miała 
swoje stałe miejsce w wędrującej i ucztującej ze swoim Mistrzem 
wspólnocie. To modlitwa ubogich, którzy proszą o chleb na dziś i nie 
martwią się o chleb na jutro. To modlitwa ludzi, którzy pragną 
sprawiedliwości i dlatego wypatrują Królestwa Bożego. To modlitwa 
tych, którzy odwracają się od zła i proszą o uwolnienie od swych 
udręk.

Z jakiego powodu znalazła się w liturgii Eucharystii? Prośba 
o chleb jest naturalnym centrum tej modlitwy. Stoi pośrodku siedmiu 
próśb. Najpierw wspólnota prosi o chleb ziemski na dziś, 
a jednocześnie prosi również, aby jeszcze dziś nadszedł ten dzień, 
w którym razem z Chrystusem w Jego królestwie będzie jadła i piła 
przy Jego stole. (źródło: ks. T. Puszcz, Na spotkanie Pana)

aby pełniej w niej uczestniczyć... (cz. 7)
Zrozumieć Mszę Świętą, 

śp. Helena Zając 

Wieczne odpoczywanie racz Jej dać Panie...

Z naszej wspólnoty parafialnej odeszła

Wieczne odpoczywanie racz Mu dać Panie...

Z naszej wspólnoty parafialnej odszedł

śp. Zygmunt Domagała 


