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Słowa Ewangelii według świętego Jana (J 2,1-12)
W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów.
A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: „Nie mają już wina”. Jezus Jej odpowiedział: „Czyż to moja lub Twoja
sprawa, Niewiasto? Czyż jeszcze nie nadeszła godzina moja?”. Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: „Zróbcie wszystko,
cokolwiek wam powie”. Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których
każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary. Rzekł do nich Jezus: „Napełnijcie stągwie wodą”. I napełnili je aż po brzegi.
Potem do nich powiedział: „Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu”. Oni zaś zanieśli. A gdy starosta weselny
skosztował wody, która stała się winem - nie wiedział bowiem, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę,
wiedzieli - przywołał pana młodego i powiedział do niego: „Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją,
wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory”. Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej.
Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. Następnie On, Jego Matka, bracia i uczniowie Jego udali się do
Kafarnaum, gdzie pozostali kilka dni.
Matka zwraca uwagę syna na to, że ktoś jest w kłopocie i słyszy w odpowiedzi, że czyjś problem nie jest ani jej, ani jego sprawą. To, że
trzeba pomóc jest dla niej bezdyskusyjne - ignoruje odpowiedź i nakazuje działać. Nie wiemy, ile takich lekcji dostał od rodziców Jezus, ale nie
znajdziemy później na kartach Ewangelii sytuacji, gdzie ktoś prosi o pomoc, a On przechodzi obojętnie. Ucz dziecko wytrwale, że nie
zostawiamy nikogo w potrzebie, nawet kiedy moment wydaje nam się bardzo nieodpowiedni.

TYDZIEŃ MODLITW O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN
Pamiątka nawrócenia św. Pawła jest tradycyjnie dniem zakończenia
tygodniowej modlitwy o zjednoczenie chrześcijan.
W 1897 r. papież Leon XIII zarządził, aby w intencji jedności chrześcijan
modlono się co roku przez dziewięć dni pomiędzy Wniebowstąpieniem
a Zesłaniem Ducha Świętego. W roku 1910 św. Pius X przeniósł nabożeństwa na
dni 18-25 stycznia.
Jan Paweł II na zakończenie homilii z okazji święta Nawrócenia św. Pawła
w 2003 roku apelował: „Podążajmy zatem z odwagą i cierpliwością tą drogą,
ufni w moc Ducha! Nie do nas należy ustalenie tempa i terminów; wystarczy nam
obietnica Pana. Mocni słowem Chrystusa, nie poddamy się zmęczeniu, lecz
przeciwnie, nasilimy wysiłki i modlitwy o jedność”.

Święty Sebastian, męczennik
Według „Opisu męczeństwa” z roku 354 ojciec Sebastiana
pochodził ze znakomitej rodziny urzędniczej w Galii. Staranne
wychowanie i stanowisko ojca utorowało synowi drogę na dwó r
cesarski. Był przywó dcą gwardii cesarza Marka Aurelego Probusa
(276-282) oraz dowó dcą przybocznej straż y samego Dioklecjana. Za
to, ż e wypomniał Dioklecjanowi okrucień stwo wobec niewinnych
chrześ cijan, został przeszyty strzałami. Na pó ł umarłego odnalazła
go pewna niewiasta, Irena i swoją opieką przywró ciła mu zdrowie.
Sebastian ponownie udał się do cesarza i zwró cił mu uwagę na
krzywdę, jaką wyrządzał niewinnym wyznawcom Chrystusa. Wtedy
Dioklecjan kazał go zatłuc pałkami, a jego ciało wrzucić do Cloaca
Maxima. Wydobyła je stamtąd i pochowała ze czcią w rzymskich
katakumbach niewiasta Lucyna. Był
to prawdopodobnie rok 287 lub 288.
Sw. Sebastian należ ał do najbardziej
znanych ś więtych. Rzym uczynił go
j e d n y m z e s w o i c h g ł ó w n y c h
patronó w. W bazylice ś w. Piotra
w Watykanie znajduje się kaplica
ś w. Sebastiana, któ ra obecnie jest
miejscem spoczynku ś w. Jana
Pawła II.
Sebastian jest patronem
N i e m i e c , a t a k ż e : i n wa l i d ó w
wojennych, chorych na choroby
zakaź ne, kamieniarzy, łucznikó w,
m y ś l i w y c h , o g r o d n i k ó w ,
rusznikarzy, straż nikó w, strzelcó w,
rannych i ż ołnierzy.

MODLITWA DO MATKI BOŻEJ
O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN
O Matko, która jesteś pierwszą służebnicą jedności
Chrystusowego Ciała ukształtowanego pod Twoim
macierzyńskim sercem, pomóż nam, pomóż wszystkim
wiernym, którzy tak boleśnie odczuwają dramat
dziejowych podziałów chrześcijaństwa, odnajdywać
wytrwale drogę do jedności Ciała Chrystusa poprzez
bezwzględną wierność Duchowi Prawdy i Miłości, który
został im dany za cenę Krzyża i Śmierci Twojego Syna.
Amen.

Kobiety w Biblii...
Królowa Estera
Estera (z j. hebr. Hadassa – „mirt”, z j. perskiego - „gwiazda”)
była sierotą, którą opiekował się Mardocheusz. Żyli w Suzie
w Imperium Perskim rządzonym przez Kserksesa I (V w. przed Chr.)
Wówczas na królewskim dworze wezyrem był Haman wróg
Mardocheusza i Żydów, który doprowadził do podpisania przez
króla dekretu o zgładzeniu Żydów w królestwie.
Kiedy Kserkses oddalił królową Waszti, Estera, podobnie jak
wiele innych dziewcząt, została przedstawiona królowi. Ten
zauroczony młodą Żydówką uczynił z niej królową. Wkrótce
Mardocheusz przyszedł do niej prosić o pomoc dla narodu
żydowskiego. Estera nie mogła iść do króla i prosić o anulowanie
rozporządzenia, ponieważ prawo mówiło, że kobieta może stanąć
przed królem tylko wówczas, gdy ten ją wezwie. Poprosiła Żydów
o post i modlitwę. Sama też trzy dni modliła się, aby król ją
wysłuchał. Tak też się stało.
Rozmawiała z królem o swoim
ludzie i o niesprawiedliwym
dekrecie. Przekonała go, że
Żydów trzeba ratować. Haman
został stracony na szubienicy, na
której miał zginąć Mardocheusz
i pozostali Żydzi.
Estera swoje działania zaczęła od
modlitwy. Pozornie słaba kobieta
ocaliła swój lud.
Obraz „Królowa Estera”
Andrea del Castagno, 1450 r.

Bajka dla wnuków
W pewnym miasteczku
w parku rosło sobie wielkie,
piękne, rozłożyste drzewo.
Pokrywał y je ślady złamań
i licznych nacięć na konarach.
Pęknięcia i dziuple świadczyły o
tym jak wiele przeszło w ciągu
swych lat.
Ptaki od lat wiły wśród
konarów drzewa gniazda
i wiodły tam swoje rozśpiewane
życie. Zimą, nawet bez liści, dawało
ono schronienie i odrobinę ciepła
wszystkim zwierzętom z okolicy.
Ludzie też je bardzo lubili i zżyli
się z nim. Nie wyobrażali sobie
parku bez niego na środku placyku.
Czas upływał w pośpiechu. Rzadko kiedy ktoś usiadł przy nim
lub nawet przystanął na dłużej. Drzewu tego brakowało i było
z tego powodu trochę smutne. W takich samotnych chwilach
wspominało dawne czasy i… nigdy nie przestało czekać na tych,
których kochało…
Zwracajmy uwagę na naszych bliskich, których twarze
pomarszczył czas. Jest w nich tyle wiedzy o świecie i głębokiej
mądrości. Przychodźmy do nich jak najczęściej rozmawiać
i słuchać. Zobaczysz, że gdy tylko spytasz o dawne czasy, to oczy
im rozbłysną, a twarze się rozpogodzą. Niech będą jak
najczęściej uśmiechnięci!
Zró dło: www.bajki-zasypianki.pl
„To, czego dzieci potrzebują w obﬁtości, dostarczają
dziadkowie. Dają bezwarunkową miłość, dobroć,
cierpliwość, poczucie humoru, komfort, lekcje życia.
Oraz, co najważniejsze, ciasteczka.”
Rudolph Giuliani (burmistrz Nowego Jorku)

INTENCJE MSZALNE
Poniedziałek – 21.01.2019 – św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy
+ Za śp. Franciszka, Antoninę i Stefana Chwalik,
18:00
Franciszka Kilmer
Wtorek – 22.01.2019
Dziękczynna w 18. rocznicę urodzin Piotra z prośbą o Dary
18:00
Ducha Świętego i błogosławieństwo Boże w dorosłym życiu
Środa – 23.01.2019
W intencji Panu Bogu wiadomej – za Danutę i Ireneusza
+ Za śp. Andrzeja Kuklę
20:00
+ Za śp. Mariana Wójcik w 16. rocznicę śmierci oraz
rodziców: Józefa i Marię
Czwartek – 24.01.2019
+ Za śp. Zoﬁę i Władysława Dubak, Klotyldę
7:00
i Stanisława Nogieć
Piątek – 25.01.2019 – Święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła
18:00 + Za śp. Marię Miska
Sobota – 26.01.2019
18:00 + Za śp. Domicelę Pawlik
Niedziela – 27.01.2019
7:00 + Za śp. Sewerynę i Mariana Nogieć
+ Za śp. Władysława Miska, jego rodziców i synową
9:00
Marię
+ Za śp. Józefa Gumulę w 23. rocznicę śmierci i zmarłych
10:30
z rodziny
Dziękczynna w 64. rocznicę ślubu Marii i Stanisława
Lorenz z prośbą o opiekę Matki Bożej i błogosławieństwo
12:00
Boże
+ Za śp. Andrzeja Turczyńskiego
18:00 W intencji Panu Bogu wiadomej

Modlitwa za Babcię i Dziadka
Dziękuję Ci, Panie, że dajesz mi odczuć dobroć mojej babci.
Daj jej, Panie, zdrowie i wiele lat życia.
Zobacz, Panie, jakie spracowane ręce ma moja babcia,
a każda zmarszczka to znak jej pracy i cierpienia.
Bądź dla niej, Panie, nadzieją, pociechą i nagrodą.
Dziękuję Ci, Panie, za mojego dziadka.
Daj mu, Panie, jeszcze dużo lat, bo bardzo mi potrzeba jego
modlitwy i pomocy.
A gdy słabnąć będą jego oczy, jego słuch i sił mu zbraknie, ja
będę jego radosnym wsparciem.
Daj im dni spokojne. Niech odpoczną wśród nas, bo
wszystko, co mamy, jest owocem pracy ich dobrych rąk.
Amen.

Dziadek i babcia w czasach Jezusa
W społecznoś ci Zydó w ż yjących w Palestynie w czasach Jezusa
dziadkowie odgrywali rolę bardzo znaczącą.
Wiek sędziwy otaczano duż ym poważ aniem takż e dlatego, ż e
nie każ dy mó gł go doż yć ; na przykład przeciętna długoś ć ż ycia
kró ló w Judy wynosiła ok. 45 lat, a osiągnięcie podeszłego wieku
(po 60 roku ż ycia) uznawano za dowó d Boż ego błogosławień stwa.
Człowiek starszy był traktowany jako ktoś , kogo cnotę poś wiadcza
sam Bó g oraz jako dobro wspó lnoty, ponieważ dysponował
większym ż yciowym doś wiadczeniem. Rady starszych często
decydowały o lokalnym ż yciu politycznym. Koś ció ł od początku
swych przywó dcó w okreś lał jako „starszych”.
Trudno nam dziś powiedzieć , jakie zajęcia i prace wykonywały
osoby starsze. Ewangelia Łukasza pokazuje dwoje staruszkó w,
Symeona i Annę, któ rzy swó j czas spędzają w ś wiątyni. Często
jednak staruszkowie pozostawali w domu, w któ rym zajmowali się
wychowaniem wnucząt i pracami domowymi. Mogli też , jeś li mieli
odpowiedni autorytet, pełnić funkcje doradcze i sądowe na
potrzeby lokalnej społecznoś ci.
Zró dło: Waldemar Linke: „Życie ich było proste i prawe”,
www.biblia.wiara.pl

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
II Niedziela Zwykła – 20.01.2019
Dziś obchodzimy Dzień Migranta i Uchodźcy. To zachęta do
podjęcia ewangelizacji i niesienia pomocy migrantom w zachowaniu
wiary.
Od 22 do 27 stycznia trwają w Panamie 34. Światowe Dni
Młodzieży. Polecajmy w modlitwach Papieża i młodych.
Jutro (21.01) obchodzimy Dzień Babci, a we wtorek (22.01) –
Dzień Dziadka. Pamiętajmy o nich w modlitwach.
W naszej paraﬁi trwa wizyta duszpasterska zwana kolędą:
– poniedziałek (21.01) od godz. 14:00 – Domy Młodziejowice;
– środa (23.01) od godz. 14:00 – ul. Graniczna od p. Baran do
p. Jaskiernia;
– czwartek (24.01) od godz. 14:00 – ul. Krakowska, Legionowa
numery parzyste, Wesoła;
– piątek (25.01) od godz. 14:00 – ul. Graniczna od p. Biesaga do
p. Krzywda;
– sobota (26.01) od godz. 8:00 – ul. Krakowska, Wichrowe Wzgórza,
Banasiówka, Działkowa, prawa strona Komory od
Krakowskiej do Banasiówki;
– poniedziałek (28.01) od godz. 14:00 – ul. Legionowa numery
nieparzyste;
– środa (30.01) od godz. 15:00 – ul. Mały Kraków;
– czwartek (31.01) od godz. 14:00 – Zerwana od p. Eleonory Dyląg do
p. Plucińskich.
Pełna treść ogłoszeń na stronie www.paraﬁamichalowice.pl.

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.
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