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Z niedzielnej liturgii Mszy Świętej

Ewangelia (Mt 5, 13-16)
Wy jesteście światłem świata

„Wy	jesteście	solą	dla	ziemi”. Sól symbolizuje czystość. Starożytni 
Rzymianie mówili, że jest najczystsza, ponieważ pochodzi od morza 
i słońca. Sól nadaje smak. Bez soli potrawa nie ma smaku, jest mdła, 
nieużyteczna. Soli potrzeba wprawdzie niewiele, aby obiad stał się 
smaczny; a jednak bez tej niewielkiej ilości traci smak. Sól jest także 
środkiem konserwującym, chroniącym od zepsucia. Solą ziemi są 
prawdziwi wyznawcy Jezusa; jest ich mało, ale mają ogromny 
wpływ - przenikają cały świat i zmieniają go na lepsze.

„Wy	jesteście	światłem	świata”. Uczeń Jezusa staje się światłem 
w świecie, gdy najpierw sam czerpie ze źródła światła. Nie ma 
dwóch źródeł światła – z jednej strony Jezus, a z drugiej uczniowie. 
Jest tylko jedno S�wiatło S�wiata i prawdziwe źródło światła, Jezus. 
Ale Jezus chce „świecić	 przez	 swoich	uczniów”, którzy kontynuują 
Jego dzieło w historii. Stąd naszym zadaniem jest stawać się tak 
czystymi, przejrzystymi, by Jezus mógł „przez	nas	świecić”.

W mądrości wschodniej możemy przeczytać: „Kiedy	 zakwita	
kwiat	lotosu,	pszczoły	z	własnej	woli	zlatują	się	z	wszystkich	stron	na	
zbieranie	 miodu”. Chodzi tylko o to, aby lotos zakwitł. Podobnie 
powinno być w naszym życiu. Jeżeli pozwolimy, by ono kwitło 
darami Jezusa - dobrem, życzliwością, miłością, mądrością, 
pokojem, nadzieją, radością – to nie będziemy musieli nic więcej 
czynić. Inni sami, jak pszczoły, przyjdą aby od nas czerpać.

Czy nadaję smak memu życiu i życiu ludzi, którym służę? Czy 
jestem świadkiem Jezusa w świecie? Czy jestem światłem 
odbijającym Prawdziwe S�wiatło czy raczej skupiam uwagę na sobie? 

Oliwa w symbolice liturgicznej

Drzewo oliwne to bardzo popularna roślina w basenie Morza 
Śródziemnego, odporna na warunki atmosferyczne i klimatyczne, 
może owocować przez kilkaset lat. 

Oliwa znalazła liczne zastosowanie w życiu codziennym. Stosując 
oliwę łagodzono ból, namaszczano nią rany chorego człowieka. Oliwą 
chłodzono rozpalone przez słońce ciało. Stosowano oliwę podczas 
uroczystości i uczt. Na uczcie w Betanii Maria namaściła olejkiem 
nardowym stopy Chrystusa i włosami je otarła.

W Starym Przymierzu namaszczano oliwą kapłanów, królów 
i proroków, a także przedmioty kultu religijnego.

Chrześcijanie skorzystali bardzo szybko z pogańskich 
i żydowskich tradycji , wprowadzając namaszczenie olejem jako znak 
obdarzania łaską Bożą. Obecnie w naszej liturgii stosuje się olej 
katechumenów, krzyżma i chorych. Oleje te są poświęcane przez 
biskupa podczas Mszy Krzyżma Świętego w Wielki Czwartek 

 Olej chorych używany jest w sakramencie namaszczenia. Olej 
katechumenów wraz z modlitwą przynosi pomoc przygotowującym 
się (dorosłym, dzieciom i młodzieży w wieku katechizacji) do 
przyjęcia sakramentów inicjacji chrześcijańskiej (chrztu, 
bierzmowania i Eucharystii). Krzyżmem namaszcza się dzieci 
i dorosłych przy chrzcie i bierzmowaniu. 

Źródło: opoka.org.pl

11.02.1929 r. powstaje państwo-miasto Watykan

Święty Piotr – cz. 2

Zgodnie z tradycją świętych, poniósł śmierć 
męczeńską za czasów Nerona, najpewniej w 64 
roku. Po wygłoszeniu długiej przemowy, Piotr 
chciał być ukrzyżowany głową w dół, nie czując się 
godnym umierania w ten sposób, co jego Mistrz 
z Nazaretu. Po śmierci Apostoła ciało miał zabrać 
senator Marcellus, wierny uczeń i pochować we

własnym grobowcu. W II wieku na terenie starego cmentarza na 
wzgórzu watykańskim istniało miejsce uznane za grób św. Piotra, 
nad którym w początkach IV wieku cesarz Konstantyn Wielki 
wzniósł okazałą bazylikę ku czci Apostoła.

Jako pierwszy papież i namiestnik Chrystusa na ziemi Piotr jest 
przedstawiany ze złotym i srebrnym kluczem. Jest to nawiązanie do 
sceny przekazania kluczy do Królestwa niebieskiego, co ma 
symbolizować władzę w Kościele.

Wiele miast obrało św. Piotra za patrona, np.: włoska Umbria, 
francuskie Awinion, Nantes, niemieckie Hamburg i Frankfurt na 
Menem, rosyjski Petersburg, oraz polskie: Poznań, Międzyzdroje. 
Jest świętym patronującym największej liczbie diecezji katolickich 
na całym świecie (po Maryi).

S�więty Piotr jest ważny dla współczesnego człowieka, który 
wierzy w Chrystusa, ale ciągle jest wystawiany na próbę. Piotr uczy, 
że nie ma idealnego chrześcijanina, że nawet najwytrwalsi 
i najwierniejsi upadają, poddają się zwątpieniu, zawodzą i wypierają 
się Jezusa.

S�więty Piotr pokazuje, że nawet jeśli upadasz, Jezus dalej zadaje 
ci pytanie „Czy kochasz Mnie?” i oczekuje konkretnej odpowiedzi.

APOSTOŁOWIE – LUDZIE WYBRANI PRZEZ BOGA

Warto przeczytać, warto zobaczyć…

 „Jezus z Nazaretu” Josepha Ratzingera
Szukając odpowiedzi na pytanie, kim 

jest Jezus, mamy do dyspozycji wiele 
książek. Niewątpliwie godną polecenia jest 
„Jezus z Nazaretu" Josepha Ratzingera.

Zobaczymy tam, jak postrzegał Jezusa 
jeden z największych teologów ostatnich 
czasów. Znajdziemy bardzo głęboką, 
przystępnie napisaną analizę, gdzie na pełny 
obraz składają się aspekty historyczne, 
kulturowe i teologiczne. Opracowanie 
pokazuje, jak naturalnie łączą się one 
i dopełniają w postaci Jezusa. Autor 
przedstawia własną interpretację scen 
z Ewangelii, powołuje się na istniejące
komentarze i z niektórymi polemizuje. Podkreśla przy tym, że książka 
jest wynikiem jego osobistego szukania „oblicza Pana” i można się 
z nią nie zgadzać.

Kardynał Ratzinger planował napisać tę książkę po powrocie 
w rodzinne strony, kiedy po śmierci Jana Pawła II skończyła się jego 
misja w Rzymie. Sprawy potoczyły się jednak inaczej i został wybrany 
na papieża. Widać, jak bardzo zależało mu na napisaniu dzieła, bo nie 
zrezygnował i wydał je już jako Benedykt XVI.

Modlitwa do Matki Bożej z Lourdes
Orędowniczki chorych

Matko Boża z Lourdes, Uzdrowienie chorych, przychodzę do 
Ciebie, aby prosić Cię o potrzebne łaski dla wszystkich chorych 
i cierpiących, a szczególnie dla … (wymień). Ty wiesz, jak 
bardzo ten człowiek cierpi, Ty wiesz, jak mu ulżyć w bólu. Pani 
moja, Twoje wstawiennictwo może naprawdę dokonać cudu, 
dlatego proszę Cię o potrzebne łaski dla chorego, aby z pokorą 
przyjął to, co Pan na niego zsyła. Daj mu nadzieję, że jego 
cierpienie ma sens, uproś wiarę w jego celowość, a także 
spokój ducha. Proszę, Matko Boża, zanieś moją modlitwę 
przed Boży tron. Amen. 



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 V NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ – 05.02.2023

W sobotę, 11 lutego, przypada wspomnienie Najświętszej Maryi 
Panny z Lourdes. W 1858 roku Maryja objawiła się Bernadecie 
Soubirous w Grocie Massabielskiej. Wzywała wówczas do 
modlitwy i pokuty. Dziś Lourdes to jedno z najbardziej znanych 
sanktuariów maryjnych na świecie. Słynie z wielu pielgrzymek oraz 
licznych uzdrowień duszy i ciała. 

Dzień wspomnienia Najświętszej Maryi Panny z Lourdes jest 
obchodzony także jako Światowy Dzień Chorych. Szczególną 
modlitwą będziemy otaczać wszystkich, którzy zmagają się 
z trudnościami choroby i cierpienia. 

Spotkania Róż Różańcowych:
14.02  (wtorek)  po wieczornej Mszy św. – Róża męska;
15.02 (środa) – godz. 19:15 – Róże kobiet.
Pełny harmonogram spotkań na I półrocze br. znajdują na stronie 
parafii.

Pełna treść ogłoszeń na stronie .www.parafiamichalowice.pl

Objawienia Maryjne - Gietrzwałd, 1877 r.
Objawienia w Gietrzwałdzie (na Warmii) to seria jedynych 

zatwierdzonych przez Kościół rzymskokatolicki objawień w Polsce. 
Od 27 czerwca do 16 września, na przykościelnym klonie (zachował 
się tylko kawałek drewna, z którego wykonano krzyż), Matka Boża 
objawiała się dwóm dziewczętom. Głównymi wizjonerkami były: 
trzynastoletnia Justyna Szafryńska i dwunastoletnia Barbara 
Samulowska. Objawienia były badane przez władze kościelne 
w trakcie ich trwania. W 1977 roku Kościół zatwierdził treść 
objawień jako autentyczną.

Maryja miała powiedzieć, że Kościół na ziemiach polskich nie 
będzie prześladowany, a polskich kapłanów będzie więcej, jeśli 
ludzie będą się modlić i odmawiać różaniec. Przemawiała do nich po 
polsku, w gwarze warmińskiej. Wzmocniło to ruch polski na Warmii, 
zacieśniło więzi między Kościołem katolickim, a polskim ruchem 
patriotycznym, a także utrwaliło kult maryjny w Polsce. 

Matka Boska pobłogosławiła pobliskie źródełko, z którego to 
woda po dziś dzień uzdrawia chorych. W miejscu objawień 
postawiono kapliczkę z wizerunkiem Matki Boskiej.

Z� ródło: 
pl.wikipedia.org

INTENCJE MSZALNE 
Poniedziałek – 06.02.2023 – Świętych męczenników Pawła 

  Miki i Towarzyszy 
 18:00 + Za śp. Tadeusza Mendela (greg. 6) 
Wtorek – 07.02.2023 – bł. Klary Szczęsnej, dziewicy 
 18:00 + Za śp. Tadeusza Mendela (greg. 7) 
Środa – 08.02.2023 –  św. Hieronima Emilianiego, zakonnika; 
   św. Józefiny Bakhity, dziewicy  

 20:00 

+ Za śp. Tadeusza Mendela (greg. 8) 
+ Za śp. Apolonię i Tadeusza Socha  
+ Za śp. Janinę Warchoł w 44. rocznicę śmierci  
 i Tadeusza 
+ Za śp. Adama Zębalę 
+ 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 
+ Za śp. Emilię Sochę 

Czwartek – 09.02.2023  
 7:00 + Za śp. Tadeusza Mendela (greg. 9) 
Piątek – 10.02.2023 –  św. Scholastyki, dziewicy 
 7:00 + Za śp. Tadeusza Mendela (greg. 10) 

 18:00 
+ Za śp. Kazimierza i Katarzynę Szmerek, Adama  
 i Genowefę Herjan 

Sobota – 11.02.2023 – NMP z Lourdes 
 7:00 + Za śp. Tadeusza Mendela (greg. 11) 
 18:00 + Za śp. Michała Osińskiego 
Niedziela – 12.02.2023 –  6. Niedziela Zwykła 

 7:00 
+ Za śp. Irenę Gołębiowską w 34. rocznicę śmierci  
 i męża Pawła 

 9:00 + Za śp. Zygmunta Domagałę w 2. rocznicę śmierci 
 10:30 + Za śp. Tadeusza Mendela (greg. 12) 
 12:00 W intencji dzieci, rodziców i chrzestnych 
 18:00 + Za śp. Jerzego Kruczka 

 

Ponadczasowe myśli  ks. Pawlukiewicza
„Wiecie, co to znaczy być w niezręcznej sytuacji? To kiedy stoisz 

w kolejce do nieba za Matką Teresą i słyszysz, jak anioł do niej mówi: 
Mogłaś się bardziej postarać!”

„Bez Pisma Świętego nic nie zrozumiemy, bo to jest światło. Pan 
Bóg pewnie wybrał czterech ewangelistów, bo może chciał mieć cztery 
kamery, ujęcia. Jedną kamerą trudno nakręcić ciekawy film, jednak 
cztery to jest coś podstawowego. I tu mamy jakby cztery kamery plus 
światło Ducha Świętego – wtedy możemy mówić o odczytywaniu treści 
biblijnych”.

„Komu Jezus błogosławi na obrazie Jezusa Miłosiernego? 
Wszystkim. Błogosławi mordercy, prostytutce, złodziejowi. Nie na 
ich działalność, ale na to, że weszli do kościoła”.

„Jak to ktoś obrazowo powiedział, szatan trzyma nas na smyczy. 
Jeśli chcesz iść do góry, pociągnie cię w dół. Nie zerwiesz się, choćbyś 
nie wiem jak się wysilał. Im mocniej będziesz szedł wzwyż ku dobru, 
tym mocniej będzie cię ściągał”.

Święta Maria od Jezusa Ukrzyżowanego
(Mała Arabka), dziewica

Miriam Baourdy, zwana także Małą Arabką, urodziła się 5 stycznia 
1846 r. w Abellin, pod starożytną Ptolemaidą, w Galilei. Gdy Maria 
miała trzy lata, straciła rodziców. W dwunastym roku życia 
przynaglano ją już do małżeństwa, ale wybroniła się przed nim 
i złożyła ślub czystości. Poszukując pracy, dotarła do Marsylii, gdzie 
została służącą. W 1865 r. wstąpiła do józefitek, ale te - widząc, że 
Maria doznaje ekstaz i jest stygmatyczką - skierowały ją do karmelu 
w Pau. Tam to dziewczyna przyjęła imię Marii od Jezusa 
Ukrzyżowanego. W 1870 r. razem z innymi wyjechała do Indii, aby 
w Mangalore założyć nowy klasztor. W roku 1875 Maria zaczęła 
realizować dzieło swych dawnych marzeń: założenie karmelu 
w Betlejem. Zainicjowała ponadto nowy klasztor w Nazarecie.

22 sierpnia 1878 r. przeżyła upadek ze schodów, w trakcie którego 
złamała lewą rękę. Błyskawicznie rozwinęła się gangrena i Miriam 
zmarła 26 sierpnia 1878 r. w Betlejem. Nie pozostawiła żadnych pism, 
była zresztą prawie analfabetką. Zachowały się jednak relacje osób, 
które się z nią stykały. Świadkowie mówili o jej wizjach, ekstazach, 
spełnionych proroctwach, także o improwizowanych poematach. 
Nieświadoma swojej niezwykłości wywierała ogromny wpływ na 
otoczenie. Szerzyła przede wszystkim nabożeństwo do Ducha 
Świętego.

Św. Jan Paweł II dokonał jej beatyfikacji 13 listopada 1983 r. 
w Rzymie. Papież Franciszek kanonizował ją 17 maja 2015 r.

Pokora i pycha według św. Małej Arabki
POKORA:
ź zadawala się wszystkim,

ź nie przywiązuje się do 

niczego,

ź jest zawsze i wszędzie 

szczęśliwa,

ź na nic się nie złości,

ź na nic nie zwraca uwagi

PYCHA:
ź wszystkich wytrąca 

z równowagi,

ź  wszystkich martwi,

ź  wszystkich denerwuje,

ź  wszystkich poniża,

ź wszystkich odpycha.


