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Słowa Ewangelii według świętego Łukasza (Łk 2,22-40) 

Gdy upłynęły dni Ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, Rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby Go 
przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: „Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie 
poświęcone Panu”. Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem Prawa 
Pańskiego. A żył w Jerozolimie człowiek, imieniem Symeon. Był to człowiek prawy i pobożny, wyczekiwał pociechy Izraela, 
a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. Za 
natchnieniem więc Ducha przyszedł do świątyni. A gdy Rodzice wnosili Dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według 
zwyczaju Prawa, on wziął Je w objęcia, błogosławił Boga i mówił: „Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu w pokoju, 
według Twojego słowa. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów: światło na 
oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela”. A Jego ojciec i Matka dziwili się temu, co o Nim mówiono. Symeon zaś 
błogosławił Ich i rzekł do Maryi, Matki Jego: „Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu i na znak, 
któremu sprzeciwiać się będą. A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu. Była tam również 
prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera, bardzo podeszła w latach. Od swego panieństwa siedem lat żyła z mężem 
i pozostała wdową. Liczyła już osiemdziesiąty czwarty rok życia. Nie rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w postach
i modlitwach dniem i nocą. Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali 
wyzwolenia Jerozolimy. A gdy wypełnili wszystko według Prawa Pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta Nazaret.
Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na Nim.

Mamy swoje marzenia i wyobrażenia o szczęściu dziecka. Dążymy wszelkimi siłami, aby się spełniły. Jednak nie zawsze życie układa się tak, 
jakbyśmy chcieli. Bądźmy wtedy przy dziecku mimo wszystko. Pozwólmy mu być sobą. Nie przestawajmy się za nie modlić, ofiarujmy je Bogu 
tak, jak zrobili to Maryja i Józef. On poprowadzi je właściwą drogą, nawet jeśli teraz jej nie rozumiemy. Bóg wie, co robi. Ze wszystkiego 
potrafi wyprowadzić dobro.

Z wizytą w Nazarecie
 

Obecny kościół św. Józefa został zbudowany w 1914 roku. Pod 
kościołem znajduje się wykuta w skale grota, która była dawniej 
mieszkaniem i połączonym z nim pomieszczeniem gospodarczym. 
Badania archeologiczne wykazały, że są to pozostałości domu
z I wieku. Tradycja chrześcijańska umiejscawia tutaj grotę, w której 
mieszkała Święta Rodzina. Z braku wiarygodnych źródeł 
historycznych nie można tego potwierdzić ani temu zaprzeczyć. 

Relacje z VI wieku mówią, że w tym miejscu wznosił się Kościół 
Karmienia Jezusa (Ecclesia Nutritionis). Pozostałością tego kościoła 
jest prawdopodobnie wykute w skale baptysterium z okresu 
późnorzymskiego lub bizantyjskiego.

Mozaika Świętej Rodziny w kościele św. Józefa w Nazarecie
Fot.: Andrzej Wróbel

Wizerunki Królowej Polski - Matka Boska Gietrzwałdzka

W naszej świątyni na mozaice wokół ołtarza Matki Boskiej Częstochowskiej widać wiele sanktua-
riów słynących z cudownych wizerunków Najświętszej Marii Panny. Wśród nich zauważyć można 
Bazylikę Mniejszą w Gietrzwałdzie (ziemia warmińska). To tam od 27 czerwca do 16 września 1877 
roku (19 lat po objawieniach w Lourdes) Piękna Pani przekazała polskim dziewczynkom Justynie 
Szafrańskiej (13 lat) i Barbarze Samulowskiej (12 lat), że jest Najświętszą Marią Niepokalanie Poczętą 
i życzy sobie, aby codziennie odmawiano różaniec. Objawienia te miały ogromne znaczenie dla 
Polaków doświadczających represji po powstaniu styczniowym. 

Słynący łaskami obraz ukazuje Matkę Boską z Dzieciątkiem. Dzieciątko wznosi rączkę do 
błogosławieństwa, zaś prawa ręka Madonny spoczywa na jej sercu i wskazuje Syna. Nad głową Maryi, 
aniołowie trzymają wstęgę z napisem: Ave Regina Caelorum, Ave Domina Angelorum (Witaj Królowo 
Nieba, Witaj Pani Aniołów). Na początku XVIII wieku obraz przyozdobiono koronami i sukienkami 
z drogocennych metali. Uroczystej koronacji obrazu dokonał 10 września 1967 roku Prymas Polski 
kard. Stefan Wyszyński z udziałem kard. Karola Wojtyły. 

W dniu 11 września 1977 roku biskup warmiński Józef Drzazga uroczyście zatwierdził kult 
objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie. Są to jedyne oficjalnie zatwierdzone w Kościele Polskim 
objawienia maryjne. W tym roku obchodzono 140-lecie tych objawień.



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 święto Świętej Rodziny – 31.12.2017

W Poniedziałek (01.01.2018) Święto Świętej Bożej Rodzicielki i 51. 
Światowy Dzień Pokoju.

W tym tygodniu I Piątek miesiąca. Okazja do spowiedzi św. od godz. 
17:00. Msza św. o godz. 18:00, wystawienie Najświętszego 
Sakramentu, Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa i akt 
wynagrodzenia Sercu Bożemu.

W sobotę (06.01) Uroczystość Objawienia Pańskiego - Trzech Króli. Po 
każdej Mszy św. błogosławieństwo kredy i kadzidła.

Odwiedziny chorych z sakramentami świętymi w sobotę (06.01) od około 
godz. 12:00.

W przyszłą niedzielę - Święto Chrztu Pańskiego (07.01) - zapraszamy na 
Mszę św. o godz. 11:00 rodziców i dzieci, które przyjęły sakrament 
chrztu świętego w naszym kościele w 2017 roku.

Zmianka tajemnic różańcowych w niedzielę (07.01) na Mszy św. o godz. 
7:00.

Plan wizyty duszpasterskiej:
środa (03.01) - od godz. 12:00: Warszawka (numery nieparzyste), 

Laskowiec i od godz. 16:00: ul. Ks. Pałęgi, Akacjowa, Miodowa 
i Długa;

Czwartek (04.01) - od godz. 13:30: ul. Nad Strugą i od godz. 15:30:
ul. Rzemieślnicza, Smolna, Lipowiec i Cichy Kącik. 

Pełna treść ogłoszeń na stronie .www.parafiamichalowice.pl

Przy onej górze

Jest to kolęda śpiewana do melodii pochodzącej ze zbioru M.M. 
Mioduszewskiego z 1843 roku. Utwór ten znany jest również jako 
czwarta Symfonia Anielska Jana Żabczyca.

1. Przy onej gorze świecą się zorze, pasterze się uwijają, i na 
multaneczkach grają. Nie wiem dlaczego, nie wiem dlaczego.

2. Przybądźmy do nich, poznamy po nich, czyli nie wiedzą o Panie, 
a kędy jest święte stanie Narodzonego, Narodzonego.

3. Graj, pasterzu graj, Bóg ci pomagaj! Powiedz, która tu gospoda, 
słodkiego grona jagoda: Syna powiła, Syna powiła?

4. Wszak zapłacimy i odwdzięczymy; ukaż nam, gdzie ta Pociecha, 
która nigdy nie zna grzecha, w świat się zjawiła, w świat się zjawiła?

5. Płacić nie trzeba, bo ten Pan z nieba, zapłaci to na nam dobrze. 
Szafuje ten Szafarz szczodrze, kogo miłuje, kogo miłuje.

6. Pójdźmy do Niego, malusieńkiego! Wiem, że on nas z chęcią 
przyjmie, i wesoło nas obejmie. Serce to czuje, serce to czuje.

7. Zwyczaj jest stary przynosić dary, przywitać gościa nowego, 
w otchłaniach pożądanego. Mamy wonności, mamy wonności.

8. Weźmie je wdzięcznie. Pódźmyż bezpiecznie, niechaj odbiera 
królewskie, jako to plemię niebieskie nasze skłonności, nasze 
skłonności.

Ocalić	od	zapomnienia...

Noworoczne zwyczaje

Z odejściem Starego a powitaniem Nowego Roku wciąż wiąże 
się wiele zwyczajów pochodzących z tradycji ludowej. Zgodnie 
z nimi pierwszy dzień rozpoczynającego się roku był czasem 
odwiedzin rodziny oraz sąsiadów. Jednak zajmowali się tym tylko 
mężczyźni, ponieważ mężczyzna przekraczający próg domu jako 
pierwszy zwiastował szczęście, zaś kobieta całorocznego pecha.

Chcąc pozbyć się przykrych wspomnień z mijającego roku 
należało spisać je na kartce, a następnie spalić. W tym dniu powin-
no się również wcześnie wstać, aby zapobiec lenistwu oraz umyć 
się w zimnej wodzie, co zapewni zdrowie i urodę.

Najbardziej znany zwyczaj związany jest jednak ze 
spędzeniem pierwszego stycznia w zgodzie i radości, aby cały 
nowy rok był pełen szczęścia i pomyślności. 

Święty Sylwester I  papież

Sylwester żył na przełomie III i IV wieku, 
z pochodzenia był Rzymianinem. Na tronie pa-
pieskim zasiadł tuż po ogłoszeniu przez 
Konstantego Wielkiego edyktu mediolańskiego, 
k tó ry  kończy ł  p rawie  300- le tn i  okres 
prześladowania chrześcijan. Za papieża 
Sylwestra niedzielę uznano oficjalnie świętem państwowym, przyjęto 
wyznanie wiary, (po dzień dzisiejszy odmawiane na Mszy Świętej) oraz 
ujednolicono obchodzenie świąt Wielkanocy w całym Kościele. Legenda 
mówi, że to właśnie Sylwester sprawił, że matka cesarza Konstantego 
Helena stała się żarliwą chrześcijanką i późniejszą świętą. Papież Sylwester 
I zmarł 31 XII 335 roku w Rzymie. Został pochowany przy Via Salaria na 
cmentarzu św. Priscylli, gdzie w VII wieku wzniesiono bazylikę ku jego 
czci. Święty Sylwester jest patronem zwierząt domowych, wyprasza też 
dobre zbiory i pomyślność w nowym roku.

Z naszej wspólnoty parafialnej odeszła

ś.p. Stanisława Bednarczyk

Wieczne odpoczywanie racz Jej dać Panie...

CZY WIECIE ŻE...?

Imię Sylwester pochodzi z łacińskiego słowa Silva - las i oznacza 
człowieka, który mieszka w lesie. 

Sylwester jest kojarzony z wesołą zabawą. Według proroctwa 
Sybilli, w roku tysięcznym miał nastąpić koniec świata. 
Wówczas to legendarny smok Lewiatan, uwięziony w lochach 
Watykanu przez papieża Sylwestra I, miał zbudzić się w nocy 
z 999 roku na 1000 rok, zerwać łańcuchy i ziejąc ogniem spalić 
świat. Ludzie wpadli w panikę. Gdy nastała noc, a Lewiatan nie 
uderzył, rozpacz i przerażenie przemieniły się w radość. Ludzie 
wylegli na ulice i rozpoczęli spontaniczną zabawę. Rankiem 
papież Sylwester II udzielił błogosławieństwa urbi et orbi (łac. 
miastu i światu).

INTENCJE MSZALNE 
 

Poniedziałek - 01.01.2018 - Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki  
 7:00 + Stanisławę Krzyworzeka  
 9:00 + Feliksa i Mieczysławę Szmerek 
 11:00 + Marcina Kurowskiego w 7. rocznicę śmierci  
 17:00 + Genowefę, Ignacego i Witolda Kałwa  
Wtorek – 02.01.2018 
 7:00  
 18:00 + Mieczysławę Ekstowicz  
Środa – 03.01.2018 
 7:00 + Zofię Oparciak 
 20:00 + Marię Kmita 
Czwartek – 04.01.2018  
 7:00 + Piotra Krawczyk 
 18:00 + Damiana Strzałkę 
Piątek – 05.01.2018 
 7:00 + Helenę Tarko 
 18:00 + Jerzego Jaskółkę 
Sobota – 06.01.2018 – Uroczystość Objawienia Pańskiego  
 7:00 + Sewerynę i Mariana Nogieć  

 9:00 
Dziękczynna, z prośbą o błogosławieństwo Boże i potrzebne 
łaski dla Dominiki i Piotra w 13. rocznicę ślubu  

 11:00 
Dziękczynna w 90. rocznicę ur odzin Janiny Nowak z prośbą 
o Bożą opiekę 

 17:00 + Mieczysława Kopeć 
Niedziela - 07.01.2018 – Święto Chrztu Pańskiego 
 7:00 O błogosławieństwo Boże dla Marty i Teresy  

 9:00 
+ Władysławę i Edmunda Socha i zmarłych z rodziny  
+ Janinę Szymacha w 5. rocznicę śmierci, Stanisława Makuła 
i zmarłych z rodziny 

 11:00 

W intencji dzieci, które w 2017 roku przyjęły sakrament 
Chrztu Świętego w naszym kościele i ich rodziców  
+ Mieczysława Michalskiego w 10. rocznicę śmierci i  żony 
Marianny 

 17:00 + Władysława Miska i zmarłych rodziców  

 


