
Słowa Ewangelii według świętego Jana (J 1,1-18)

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się 
stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności 
świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Pojawił się człowiek posłany przez Boga, Jan mu było na imię. Przyszedł on na 
świadectwo, aby zaświadczyć o Światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz posłanym, aby 
zaświadczyć o Światłości. Była Światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Na 
świecie było Słowo, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. 
Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy ani 
z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. 
I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy.

Nie jestem ideałem. Mam swoje gorsze strony, swoje „ciemności”. Czy tak już musi zostać? Taki po prostu jestem? Bóg widzi, że mogę być 
inny. Jakie ma wobec mnie oczekiwania? Zmień się, zapracuj, pokaż, że sobie zasłużyłeś, a wtedy przyjdź do mnie. On wie, że sam sobie nie 
poradzę. Posyła Syna, żeby zamieszkał obok mnie, żeby był ze mną cały czas. Jeśli go rozpoznam i przyjmę, potrafi przemienić 
we mnie wszystko. Jeśli nie, jestem bezradny jak niemowlę. Posłał Syna przedwczoraj, posłał wczoraj i posyła dzisiaj... Ktoś potrzebuje mojej 
uwagi, miłości, troski. Czy zrezygnowałem ze swojej wygody, przyjemności? Czy zostawiłem swoje problemy, żeby Go spotkać? 
A może nie poznałem Go? Nie obrazi się. Przyjdzie jeszcze raz, i jeszcze raz, i jeszcze raz...

Betlejem - Pole Pasterzy

Tradycja mówi, że w tym miejscu anioł obudził pasterzy i wezwał 
ich, aby poszli oddać pokłon narodzonemu Jezusowi. Miejsce to 
(Beit Sahur) jest odległe od Bazyliki Narodzenia o około 2 km.

Duża część Ziemi Świętej jest górzysta, są to przeważnie góry 
wapienne. Znajduje się w nich bardzo dużo grot. W czasach 
Chrystusa były one wykorzystywane jako mieszkania, a także jako 
tymczasowe schronienia (zwłaszcza w nocy) dla pasterzy i ich stad. 
W rejonie Pola Pasterzy jest wiele takich grot, gdzie nawet 
poczerniałe od dymu stropy jaskiń wskazują, że wykorzystywano je 
jako schronienie. 

W Beit Sahur są dwa Pola Pasterzy: prawosławne i katolickie. 
Obok niewielkiego katolickiego kościoła upamiętniającego pokłon 
pasterzy jest kilka grot – kaplic, w których znajdują się szopki. 
Załączone zdjęcie przedstawia jedną z nich. Figurki ustawione we 
wnęce groty wykonane są z drewna oliwnego.

Fot.: Andrzej Wróbel

Drodzy  Parafianie!

Oddajemy w Wasze ręce pierwszy numer biuletynu parafialnego, który mamy nadzieję, że będzie 
ukazywał się systematycznie – co niedzielę. Chcemy w nim zawrzeć w zwięzłej formie przekazu 
najważniejsze informacje o naszej wspólnocie, o kościele, rozważania pomagające wzrastać 
w wierze. Zapraszamy do czytania, jak też chętnych do dalszego tworzenia biuletynu. Zbliżająca się 
Uroczystość Narodzenia jednoczy nas w głębokiej radości i wdzięczności za to, że Bóg tak umiłował 
świat, że dał nam swojego Jednorodzonego Syna. Chrystus przychodząc na świat w ludzkim ciele 
objawił nam nieskończone miłosierdzie i dał ludziom pokój i nadzieję.  

Z okazji zbliżających się Świąt Narodzenia Pańskiego życzymy głębokiego i pełnego pokoju 
przeżycia Tajemnicy Wcielenia.

Ks. Wiesław Kiebuła – proboszcz

Redakcja biuletynu



Parafia p.w. 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
Kancelaria czynna we wtorki i piątki po wieczornej Mszy św. za wyjątkiem świąt i 1. Piątku miesiąca.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
na IV Niedzielę Adwentu – 24.12.2017

Dzisiaj (24.12) Wigilia Uroczystości Narodzenia Pańskiego. Nie będzie Mszy 
św. o godz. 17:00 - Pasterka o godz. 24:00. Zadbajmy o tradycyjną 
chrześcijańską oprawę wigilijnej wieczerzy.

Godziny sprawowania Mszy św. w najbliższym tygodniu podane są obok 
w tabeli intencji mszalnych.

W niedzielę (31.12) Święto Świętej Rodziny, Jezusa, Maryi i Józefa oraz 
zakończenie 2017 roku. Msza św. i nabożeństwo na zakończenie roku 
o godz. 17:00. Rodziny, które w tym roku pożegnały swoich najbliższych, 
przynoszą znicze przed ołtarz, a po zakończonym nabożeństwie zanoszą 
na groby.

W środę (27.12) rozpoczynamy doroczną wizytę duszpasterską:
Środa (27.12) - od godz. 9:00 - Wilczkowice od Zerwanej, prawa strona 

ul. Leśnej od ul. Granicznej, ul. Truskawkowa i Sosnowa;
czwartek (28.12) - od godz. 9:00 - ulice: Zanidzie, Krakowska, Ogrodowa, 

lewa strona ul. Leśnej;
piątek (29.12) - od godz. 9:00 - ul. Warszawka (parzyste numery), 

Krakowska od p. Nogieć do kościoła;
sobota (30.12) - od godz. 9:00 - ul. Górna do Krakowskiej, Krakowska od 

Zerwanej, Spokojna, Sportowa.

Pozostałe ogłoszenia na stronie .www.parafiamichalowice.pl

Kolędy i pastorałki - czym są i co je od siebie różni

W okresie Narodzenia Pańskiego naszą modlitwę wzbogacają 
KOLĘDY, zwane dawniej KANTYCZKAMI lub ROTUŁAMI. 
Należą one zarówno do liryki religijnej, jak i literatury ludowej. 
Melodie niektórych z nich oparte są na chorale gregoriańskim, inne 
na świeckich pieśniach obrzędowych, pozostałe zaś to tańce, 
kołysanki i nowe melodie. 

PASTORAŁKI to pieśni pasterskie o treści związanej z trady-
cją Bożego Narodzenia. To rodzaj udramatyzowanej kolędy, 
wykonywanej dawniej przez wędrownych muzyków i żaków, 
w której religijna tematyka bożonarodzeniowa poszerzona została 
o warstwę obyczajową. Teksty zawierają nierzadko elementy una-
rodowione, lokalne, a melodie są skoczne lub ckliwe. Ze względu 
na ich rustykalny (mający cechy wiejskie oraz związek z wsią i jej 
mieszkańcami) czy przesadnie czułostkowy charakter, pastorałek 
nie należy wykonywać podczas liturgii. W śpiewnikach umiejsca-
wiane były w Dodatkach (poza spisem pieśni), by umożliwić ich 
wykonywanie w domu podczas świątecznych odwiedzin 
i wspólnego kolędowania. Śpiewanie pastorałek było bowiem 
w zwyczajach naszych przodków sposobem wesołego spędzania 
czasu w domach podczas świątecznych wieczorów. Zwyczaj jest 
godny naśladowania. Jak mówi wstęp do polskiego zbioru Kolęd 
i Pastorałek wydanego w 1868 roku, dzięki ich śpiewaniu: 
„uniknie się kompanij szynkownych, karczemnych i innych złych 
a następnie i obrazy Pana Boga”.

W Polsce, zgodnie ze zwyczajem śpiewamy kolędy aż do 
2 lutego, czyli do święta Ofiarowania Pańskiego.

Ocalić	od	zapomnienia...

Drzewko Bożonarodzeniowe

Zwyczaj strojenia stojącego zielonego drzewka został 
upowszechniony dopiero na przełomie XIX  i  XX wieku przez 
niemieckich osadników. Choince przypisywano symbolikę 
biblijnego drzewa poznania dobra i zła, a także poprzez wieczną 
zieleń – nadzieję nieba. 

Również zawieszane początkowo ozdoby miały swoje 
znaczenie. Świece symbolizowały przyjście na świat Jezusa, czyli 
światłości świata. Łańcuchy oznaczały węża-kusiciela (w czasach 
zaborów symbolika nabrała charakteru narodowego – Łańcuch 
Niewoli). Jabłka to owoc grzechu z rajskiego drzewa. Natomiast 
błyszcząca na czubku gwiazda – to symbol gwiazdy prowadzącej 
do Betlejem. Wszystkie pozostałe ozdoby miały oznaczać dary 
i łaski Boże, które pojawią się wraz z narodzeniem Dzieciątka 
Bożego. A samej choince przypisywano czarodziejską moc, która 
niszczy zło i chroni przed złymi urokami. 

CZY WIECIE ŻE...?

Według krakowskiego „Czasu” w drugiej połowie XIX wieku 
najpopularniejszym prezentem świątecznym był los na 
loterię, natomiast najbardziej oryginalny prezent to Dzwon 
Zygmunta (z Wawelu) w pomniejszeniu 1/36 naturalnej 
wielkości. 

INTENCJE MSZALNE  
 

Poniedziałek - 25.12.2017 - Uroczystość Narodzenia  Pańskiego 

 24:00 
+ Ariadnę Kozłowską 
+ Mariana Chwastek i zmarłych z rodziny Chwastek, Zofię 
Bednarz i zmarłych z rodziny Bednarz  

 7:00 
+ Czesława Skalny w 2. rocznicę  śmierci, Zofię i Jana 
Skalny, Stanisławę Kopeć  

 9:00 + Antoniego Migas w 4. rocznicę śmierci  
 11:00 + Janinę Nowak w 1. rocznicę śmierci i zmarłych z rodziny  

 17:00 
+ Anielę Fus w 35. rocznicę śmierci, Michała Fus, Franciszka 
Kilmer, Stefana Chwalik, Antoninę i Franciszka Chwalik, 
Michała Owca 

Wtorek – 26.12.2017 – Święto Świętego Szczepana 
 7:00 + Piotra Ciaranek, Annę, Władysława i Stanisława Pateckich  
 9:00 + Helenę, Zygmunta i Juliana Krzyworzeka  

 11:00 
+ Włodzimierza Świerk i zmarłych z rodziny Świerk, Halinę 
Banach i zmarłych z rodziny Banach  

 12:30 W intencji wszystkich parafian  
 17:00 + Andrzeja Wróbel  
Środa – 27.12.2017 – Świętego Jana Apostoła i Ewangelisty  
 7:00 + Andrzeja Wróbel 

 20:00 
+ Marię Kmita 
+ Damiana Strzałkę  

Czwartek – 28.12.2017  
 7:00 + Ryszarda Krawczyk 
 18:00 + Helenę i Wacława Ciaranek  
Piątek – 29.12.2017 
 7:00 + Wiktora Gadula 

 18:00 
O łaskę uwolnienia ze zranień i gotowość do przebaczenia 
dla Zofii 

Sobota – 30.12.2017 
 7:00 + Stanisławę Kopeć 

 18:00 
+ O zdrowie, opiekę Matki Bożej i potrzebne łaski dla Piotra 
i Zuzanny w 1. rocznicę urodzin  

Niedziela - 31.12.2017 - Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa 

 7:00 
O łaskę uwolnienia ze zranień i gotowość do przebaczenia 
dla Michała  

 9:00 + Bolesława i Helenę Sobota  
 11:00 + Stanisława Pawlik, Marię i Pawła  
 17:00 + Lucynę w 13. rocznicę śmierci i Stanisława Czerw  

 

Święty Szczepan
(Stephanos - po grecku znaczy wieniec)

Był jednym z siedmiu diakonów wybranych 
przez Apostołów, aby posługiwał wśród 
biednych. Szybko dał się poznać jako „pełen łaski 
i  m o c y  D u c h a ”  g ł o s i c i e l  E w a n g e l i i . 
W roku 36 za publiczne ogłoszenie Chrystusa 
Synem Boga został ukamienowany. Pismo Święte 
wspomina, że w czasie męki modlił się za swych 
katów. Świadkiem samosądu na Szczepanie był 
stojący po stronie oprawców Szaweł (późniejszy 
święty Paweł). Grób tego pierwszego męczennika 
został odkryty dopiero w 415 roku w Beit Jamal. 

Święty Szczepan to patron: murarzy, krawców, stolarzy, tkaczy. 
Wzywają jego pomocy cierpiący na kolkę i kamicę nerkową.

Z� ródło: www.brewiarz.pl


