
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza (Mt 2,1-12)
Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: 
„Gdzie jest nowo narodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem Jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać Mu pokłon”. 
Skoro usłyszał to król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu 
i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz.
Ci mu odpowiedzieli: „W Betlejem judzkim, bo tak napisał prorok: A ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsze 
spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego, Izraela”.
Wtedy Herod przywołał potajemnie Mędrców i wypytał ich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem, 
rzekł: „Udajcie się tam i wypytujcie starannie o Dziecię, a gdy Je znajdziecie, donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać Mu 
pokłon”. Oni zaś wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę.
A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było Dziecię. 
Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; upadli na twarz i oddali 
Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę.
A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się do ojczyzny. 

Mędrcy szukali nowo narodzonego króla tam, gdzie wydawało się to najbardziej racjonalne - na dworze obecnego króla. Potrzebowali ogromnej 
otwartości i wyzbycia się wszelkich założeń, żeby go w końcu rozpoznać w niemowlęciu z prostej, ubogiej rodziny. Patrz głębiej. Nie uprzedzaj 
się do drugiego człowieka tylko dlatego, że jest z takiej a nie innej rodziny, z takiej a nie innej partii, czy wyznaje taką a nie inną religię...

Trzej Królowie w polskiej kolędzie
Wspominani 6 stycznia Trzej Królowie czy Mędrcy ze Wschodu, 
składając dary, uznali w Chrystusie Króla (złoto), prawdziwego czło-
wieka (mirrę) i Boga (kadzidło). Starsi ojcowie tłumaczą, że dawniej 
imiona mędrców pisane były wg pisowni łacińskiej, czyli były to 
litery C+M+B (Chrystus mansionem benedicat) tzn. Niech Chrystus 
mieszkanie błogosławi. Do tych wydarzeń opisanych przez św. Ma-
teusza nawiązuje polska kolęda z XVII w. „Mędrcy świata monar-
chowie” autorstwa Stefana Bortkiewicza. Obecna melodia została 
utworzona dopiero w XIX w. przez księdza Zygmunta Odelgiewicza. 
Do tego czasu istniała tylko w tradycji szlacheckiej.

Modlitwa na rozpoczęcie dnia
Panie, w tej chwili ciszy u progu wschodzącego dnia przychodzę Cię 
błagać o pokój, o mądrość, o siłę. Chcę patrzeć dziś na świat oczami 
pełnymi miłości. Być cierpliwym, wyrozumiałym, cichym i mądrym. 
Patrzeć ponad to, co jest tylko pozorem, widzieć Twoje dzieci tak,  
jak Ty je sam widzisz i dostrzegać w nich to, co dobre.
Daj mi taką życzliwość, by wszyscy, którzy zetkną się ze mną, 
odczuli Twoją obecność. I niech będę dla innych chlebem, jak Ty 
jesteś nim dla mnie każdego dnia. Oczyść serce i wargi moje, a ręce 
moje i umysł obdarz siłą i wszelkimi umiejętnościami, abym zdołał 
wypełniać każde zadanie, jakie dzisiaj przede mną postawisz.
Pobłogosław mnie na ten nadchodzący dzień. Amen.

Święty Szymon Słupnik - wspomnienie 
5 stycznia

Szymon urodził się w końcu IV wieku 
w rodzinie pasterskiej na pograniczu 
Cylicji i Syrii. Miał liczne rodzeństwo, 
które jednak rychło zabrała mu śmierć. 
Po śmierci rodziców, sprzedał majątek 
rodzinny i rozdał ubogim pieniądze. 
Krótko był w klasztorze eremitów, 
wiódł też pustelnicze życie. Wreszcie 
zamieszkał w pobliżu Antiochii Sy-
ryjskiej na zbudowanym przez siebie 
kamiennym słupie z małą platformą 
(wysokości od 10 do 60 stóp – z cza-
sem zwiększał wysokość słupa), na 
której przebywał około 40 lat. Przed 
deszczem i upalnym słońcem chronił 

go jedynie płaszcz z kapturem. Większą część życia poświęcił mo-
dlitwie stojąc na słupie, wystawiony na wszelkie żywioły, praktycz-
nie bez pożywienia. Wiele godzin spędzał na kontemplacji. Szymon 
nawrócił wiele tysięcy przybyszów. Kolumna, na której przebywał, 
nieraz stawała się amboną. Szymon Słupnik zmarł 28 sierpnia 459 
roku. W pogrzebie wziął udział patriarcha Antiochii, gubernator ce-
sarski i niezliczone rzesze wiernych. Na miejscu, gdzie stał słup, wy-
budowano świątynię, do której wędrowali pątnicy aż do XVII wieku. 
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1. Mędrcy świata monarchowie
Gdzie śpiesznie dążycie

Powiedzcie nam Trzej Królowie 
chcecie widzieć Dziecię.

Ono w żłobie, nie ma tronu
i berła nie dzierży.

A proroctwo Jego zgonu
już się w świecie szerzy.

2. Mędrcy świata, złość okrutna 
Dziecię prześladuje

Wieść okropna, wieść to smutna
Herod spisek knuje.

Nic monarchów nie odstrasza, 
do Betlejem spieszą

Gwiazda Zbawcę im ogłasza
nadzieją się cieszą.

Mędrcy Świata Monarchowie

Krótkie opowiadanie dla ducha…
Najpiękniejszy ze wszystkich darów

Bogaty i wszechpotężny król wciąż odbierał hołdy swoich poddanych. 
W swoim życiu zdobył wszystko to, co można zdobyć i zaczął się 
nudzić. Wśród różnych poddanych zjawiających się codziennie na 
dworze, pojawił się pewien cichy żebrak. Przynosił on królowi jabłko, 
a potem oddalał się równie cicho jak wchodził. Gdy tylko żebrak 
wychodził, król i cały dwór drwili z niego. Jednak żebrak się tym nie 
zrażał i każdego dnia przynosił nowe jabłko. Pewnego dnia królewska 
małpka ugryzła jedno jabłko i rzuciła je pod nogi króla. Monarcha 
oniemiał z wrażenia, gdy dostrzegł wewnątrz jabłka migocącą perłę. 
Rozkazał, aby otworzono wszystkie owoce z koszyka. W każdym 
z nich była perła. Zdumiony władca zaczął przepytywać żebraka. 
Ten odpowiedział królowi: „Przynosiłem ci te dary królu, abyś mógł 
zrozumieć, że życie obdarza cię każdego dnia niezwykłym prezentem, 
którego ty nie dostrzegasz i wyrzucasz do kosza. Najpiękniejszym ze 
wszystkich darów jest każdy rozpoczynający się dzień.”

Bruno Ferrero



Parafia p.w. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, erygowana w 1949 roku.
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Kancelaria czynna we wtorki i piątki po wieczornej Mszy św. za wyjątkiem świąt i 1. Piątku miesiąca.

INTENCJE MSZALNE
Poniedziałek – 07.01.2019

18:00 +  Za dusze śp. Genowefy i Stanisława Kurbiel w rocznicę 
śmierci i zmarłych z rodziny

Wtorek – 08.01.2019  

18:00 +  Za dusze śp. Genowefy i Stanisława Kurbiel w rocznicę 
śmierci i zmarłych z rodziny

Środa – 09.01.2019
7:00 +  Za duszę śp. Stanisława Bubki

20:00

O błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej w nowym 
roku dla całej rodziny
O zdrowie i potrzebne łaski dla Haliny
+  Za duszę śp. Andrzeja Kukli
+  Za dusze śp. Genowefy i Stanisława Kurbiel w rocznicę 

śmierci i zmarłych z rodziny
+  Za duszę śp. Marii Dobrowolskiej
+  Za duszę śp. Marii Miska
+  Za duszę śp. Stanisławy Stasik
+  Za duszę śp. Zbigniewa Tochowicz w 1. rocznicę śmierci

Czwartek – 10.01.2019
18:00 +  Za duszę śp. Jolanty Wojtal

Piątek – 11.01.2019
7:00 +  Za duszę śp. Marianny Kryus
18:00 +  Za duszę śp. Jerzego Korzępa

Sobota – 12.01.2019 
7:00 +  Za duszę śp. Zofii Obrusik
18:00 +  Za duszę śp. Marii Miska

Niedziela – 13.01.2019 – Święto Chrztu Pańskiego 
7:00 +  Za dusze śp. Marianny i Ryszarda Boczkowskich

9:00
Dziękczynna w 40. rocznicę ślubu Marty i Wacława 
Adamek z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę 
Matki Bożej

10:30
Dziękczynna w 70. rocznicę urodzin Mariana z prośbą 
o zdrowie i błogosławieństwo Boże na dalsze lata i dla 
żony Elżbiety

12:00 W intencji wszystkich Parafian

18:00 +  Za dusze śp. Stefana Chwalik, Franciszka Kilmer,  
Anieli i Michała Fus

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
NA UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO – 

TRZECH KRÓLI 6.01.2019
W naszej parafii przeżywamy doroczną wizytę duszpasterską zwaną 
„Kolędą”. Koło chrzcielnicy znajduje się pojemnik z wodą święconą, 
którą można zabierać do swoich domów.
Porządek kolędy:
•  poniedziałek (7.01) – od godz. 15:00 – ul. Klonowa, Jesionowa, 
   Pogodna; 
  od godz.15:00 – ul. Fiołkowa, Jutrzenki;
•  wtorek (8.01) –  od godz.15:00 – ul. Dąbrowskich;
•  środa (9.01) –   od godz.15:00 – ul. Komora, Michałki;
  od godz.15:00 – ul. Jana Pawła II 
  od ul. Granicznej lewą stroną do cmentarza;
•  czwartek (10.01) – od godz. 14:30 – ul. Kwiatowa, Na Gródek, 
  Słoneczna;
  od godz. 14:30 – ul. Galicyjska, Wspólna, 
  Radosna;
•  piątek (11.01) – od godz. 14:30 – ul. Marglowa i ul. Krakowska 
  w stronę kościoła; 
  od godz. 14:00 – ul. Widokowa;
•  sobota (12.01) – od godz. 8:00 – ul. Górna do ul. Krakowskiej;
  od godz. 8:00 – Jana Pawła II 
  od ul. Granicznej prawą stroną do kościoła;
•  poniedziałek (14.01) – od godz. 14:00 – ul. Krótka, Urocza, 
       Malownicza, lewa strona Komory.
Pełna treść ogłoszeń na stronie www.parafiamichalowice.pl

DO UżytkU  
WEWnętrZnEGO

Bohaterska Judyta - Żydówka
Tło Księgi Judyty stanowi wojna Nabuchodonozora, króla asy-
ryjskiego z Arfaksadem, królem Medów. Po zwycięskiej wojnie 
Nabuchodonozor kazał ukarać Izraelitów, gdyż nie wystawi-
li wojska. Wysłał przeciwko nim olbrzymią armię, dowodzoną 
przez najlepszego generała – Holofernesa. Według Księgi Izra-
elici wrócili właśnie z niewoli i odbudowywali swój kraj, nie byli 
gotowi na wojnę. Jednak postanowili stawić opór niezwyciężo-
nemu Holofernesowi. Przedłużające się oblężenie spowodowało, 
że w Izraelitach słabła wola walki. I tutaj pojawiła się młoda, 
piękna i mądra wdowa Judyta, która zadeklarowała, że pokona 
wroga. Po modlitwie zdjęła wdowie szaty, ubrała się odświętnie 
i razem ze swoją służącą wyruszyła do obozu Asyryjczyków. Zdo-
była zaufanie Holofernesa, ten zauroczony jej wdziękami zabrał 
ją na ucztę. Po uczcie pijany generał zaprosił Judytę do namiotu, 
tam dziewczyna jego własnym mieczem pozbawiła go głowy, 
którą z pomocą służącej włożyła do sakwy i wyruszyła do Betuli.  
Na wieść o śmierci dowódcy Asyryjczycy odstąpili od oblężenia. 
Pozornie słaba kobieta uratowała naród.

Świątynia Jerozolimska
Według Biblii Pierwsza Świątynia Je-
rozolimska powstała w latach 966-959 
p.n.e. za czasów króla Salomona, któ-
ry wzniósł ją na miejscu wskazanym 
uprzednio przez króla Dawida, na wzgó-
rzu Moria („święta skała”), gdzie Abra-
ham miał złożyć w ofierze na żądanie 
Boga swego syna Izaaka. W świątyni 
przechowywano rzeczy znajdujące się 
w Przybytku Mojżeszowym, w tym 
Arkę Przymierza. Pierwsza Świątynia 
jednak została zniszczona przez wojska 

babilońskiego króla Nabuchodonozora II ok. 587 roku p.n.e. a Arka 
Przymierza zaginęła.
Po powrocie z niewoli babilońskiej (w 536 roku p.n.e.) wzniesio-
no Drugą Świątynię w latach 520-515 p.n.e., o wiele skromniejszą, 
później kilkakrotnie przebudowywaną. Za panowania Heroda Wiel-
kiego, Druga Świątynia została rozebrana i wybudowana na nowo 
wraz z rozległymi, monumentalnymi dziedzińcami. Prace trwały 
10 lat, ostatecznie zostały ukończone ok. 20 roku p.n.e. Od tego 
czasu świątynia była nazywana „Świątynią Heroda”.

Fragment makiety-rekonstrukcji Świątyni Jerozolimskiej za Heroda Wielkiego

NA KARTACH BIBLII

Czy wiecie, że…
Mirra – to wonna żywica otrzymywana z balsa-
mowców. Są to krzewiaste drzewa rosnące w po-
łudniowej Afryce, Arabii i Indiach. Wypływająca  
z nich substancja twardnieje przybierając postać 
ziarenek, które zmieniają kolor na czerwonozło-
ty. Ziarenka te przy spalaniu wydają miły zapach. 
Jest znana od tysiącleci. Starożytni Egipcjanie 

używali mirry przy balsamowaniu ciał. Chińczycy używali jej do le-
czenia artretyzmu czy nadciśnienia krwi. Skrapiano nią ubrania, sto-
sowano do odświeżania łóżek. Kobiety nosiły sproszkowaną mirrę 
w woreczkach na piersi, aby stale wdychać jej orzeźwiającą woń. Dziś 
wiadomo, że żywica ta obniża poziom cukru we krwi i złego choleste-
rolu. Jest stosowana w kosmetykach, m.in. w wielu olejkach do ciała. 
Przyspiesza gojenie ran, regeneruje. Jest składnikiem past do zębów. 
Olejek z mirry jest często stosowany przy schorzeniach dróg oddecho-
wych, ma potwierdzone działanie przeciwnowotworowe.


