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Słowa Ewangelii według świętego Marka (Mk 1, 1-8) 

Początek Ewangelii Jezusa Chrystusa, Syna Bożego.

Jak jest napisane u proroka Izajasza: «oto Ja posyłam wysłańca mego przed Tobą; on przygotuje drogę Twoją. Głos wołającego na 
pustyni: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie dla Niego ścieżki», wystąpił Jan Chrzciciel na pustyni i głosił chrzest nawrócenia na 
odpuszczenie grzechów. Ciągnęła do niego cała judzka kraina oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy i przyjmowali od niego chrzest 
w rzece Jordan, wyznając swoje grzechy. Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a żywił się szarańczą 
i miodem leśnym. i tak głosił: «idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby schyliwszy się, rozwiązać rzemyk u Jego 
sandałów. Ja chrzciłem was wodą, on zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym».

Od wielu ludzi można usłyszeć, że nawrócenie w ich przypadku nie było nagłym wydarzeniem, ale raczej procesem, drogą, na której sporo 
rzeczy w swoim życiu musieli mozolnie wyprostować.
Wiktor Osiatyński w książce „Rechab” pisze o człowieku, któremu ogromnie zależało na radykalnej zmianie swojego życia. Od ludzi, którym 
ufał dowiedział się, że dużo łatwiej zrobić to z Bogiem niż bez Boga. Kłopot polegał na tym, że nie znał Boga ani nie miał z Nim żadnej więzi. 
Był jednak na tyle zdeterminowany, że codziennie modlił się, żeby Ten do niego przyszedł. Przyszedł po trzech latach. 
Od czego Ty możesz zacząć prostowanie swojej drogi? 

O ZABIJANIU DUCHA (cz. 2)
Niektórzy powtarzają najgłupszą opinię: „Jak ksiądz dziecko zachęci, to ono pójdzie do Kościoła. Ja dziecku nie będę mówić, co ma 

zrobić. Nie będę przypominać o I piątku, o majówkach, o pacierzu. Ma już 9 lat. Jest wolne – niech samo decyduje o swojej wierze”. Ci sami 
katoliccy rodzice nie pozwalają jednak na chodzenie bez czapki w zimie czy na wkładanie ręki do wrzątku.

To oskarżenie wysuwają w imieniu Biblii kapłani. Przecież byliśmy przy chrzcie Waszego dziecka. Co zrobiliście ze świętym 
przyrzeczeniem? Z Boga nie można kpić. Rodzice! Zabijacie ducha poprzez zaniedbanie wychowania religijnego. Pada następne 
oskarżenie pod adresem rodziców. Zabójstwo duchowe – z premedytacją. Narzędzie zbrodni – zakazywanie swoim dzieciom 
pogłębiania wiary.

- Jak to? My zabraniamy dzieciom pogłębiania wiary? - Oburzają się rodzice.
Są fakty. W pewnej parafii było nawiedzenie Jezusa Miłosiernego. Dwa dni później toczy się rozmowa.
- Byłaś na czuwaniu młodzieży o 20:00 we wtorek?
- Nie byłam, chodzę do 8 klasy i mama powiedziała, że to jest zbyt późno.
- Twoja mama martwi się o ciebie. A czy w ogóle mama nie pozwala ci wychodzić, czy byłaś w tym roku gdzieś na sylwestra?
- Tak. Byłam z przyjaciółką u kolegi.
- Do której  się bawiliście?
- O piątej nad ranem przyszłam do domu. Mama powiedziała, że w sylwestra, to mogę siedzieć i do rana, bo to jest szczególny dzień...
Oskarżenie w stronę rodziców wysuwają uczniowie Jezusa. Dlaczego zabraniacie dzieciom przychodzić do Jezusa? Myśmy 

zabraniali, kiedy nasz Mistrz był zmęczony, chcieliśmy, żeby odpoczął, a wiele matek cisnęło się ze swymi pociechami po Jezusowe 
błogosławieństwo. Wtedy On powiedział każdej matce i każdemu ojcu: „Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie. Nie zabraniajcie 
im”.

Boicie się, że Wasze dziecko zostanie księdzem? Wmawiacie dziecku, że na Kościół szkoda czasu?
Mówicie, że jak się jedzie na weekend, to trzeba wypocząć, a nie szukać kościoła, żeby pójść na Mszę świętą?

Rodzice!  Nie zabijacie ducha wiary Waszych dzieci

ks. Norbert Sarota

Dekalog - Przykazanie V
5

O korzyściach z obdarowywania innych…

Św. Leon:   „ ”Dając radość innym, sami ją w zamian otrzymujemy.

Jan Paweł II:   „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim 
jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”

Anna Szczepańska:   „Nie jest istotne co daje ci świat, ale to co ty możesz dać 
światu.”

Jan Paweł II:   „Bogatym nie jest ten, kto posiada, ale ten, kto „rozdaje”, kto 
zdolny jest dawać.”

Mądrość Syracha:   „Nie miej ręki wydłużonej do brania, a do dawania - 
skróconej.”

Pablo Picasso:   „Sensem życia jest znaleźć swój dar. Celem życia jest oddanie 
tego daru innym.”

8 grudnia - wspomnienie 
Niepokalanego Poczęcia NMP



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.

Do użytku
wewnętrznego

Nahum
Nahum jest autorem księgi, która powstała prawdopodobnie 

w 2 połowie VII w. przed Chr. Jego imię znaczy „pocieszyciel”, 
a dosłownie „Jahwe pociesza”. Pochodził z niezidenty�ikowanej 
miejscowości Elkosz. 

Nahum przewidział, że Niniwa zostanie zniszczona ze względu 
na swe okrucieństwo wobec innych narodów. Proroctwo spełniło 
się w 612 roku przed Chr. – miasto zostało zdobyte i spustoszone.

Jego proroctwa dotyczą też sądu Bożego nad stolicą Asyrii. 
Grzesznych spotka zagłada, ale Bóg ochroni tych, którzy mu ufają. 
Dobry	jest	Pan,	On	obroną	w	dniu	niedoli;	zna	tych,	którzy	Mu	ufają. 
(Na 1,7)

Bóg pomaga tym, którzy w niego wierzą. Pokonuje wrogów – 
wady, bezsilność, duchową chorobę.

Tak mówi Pan: Chociaż	nietknięci	są	 i	 tak	 liczni,	będą	jednak	
wytępieni	 i	 zginą.	 Ciebie	upokorzyłem	–	nie	upokorzę	 cię	więcej.	
A	teraz	złamię	jego	jarzmo,	które	jest	na	tobie,	i	porozrywam	twe	
więzy	(Na 1,12-13).

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
NA II NIEDZIELĘ ADWENTU – 06.12.2020

Roraty od poniedziałku do piątku o godz. 18:00, a w sobotę o godz. 7:00. 
Zapraszamy dzieci z lampionami, młodzież i dorosłych.

Poświęcenie medalików i krzyżyków dla dzieci z kl. III 
przygotowujących się do I Komunii św. będzie na Mszy św. o godz. 
18:00: we wtorek (08.12) kl. 3a, w środę (09.12) kl. 3b, 
w piątek (11.12) kl. 3c.

Zapraszamy na Parafialne Adwentowe Dni Skupienia w dniach od 10 
do 12 grudnia br., przygotowujące nas do Uroczystości Bożego 
Narodzenia. W czwartek (10.12) po Mszy św. o godz. 18:00 
konferencja i nabożeństwo odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych. 
W piątek (11.12) po Mszy św. o godz. 18:00 konferencja i adoracja 
Najświętszego Sakramentu. W sobotę (12.12) po Mszy św. o godz. 
18:00 konferencja i rachunek sumienia. 

Zapraszamy na transmisje online: Mszy św. i nabożeństwa 
w środę (9 grudnia) o godz. 20:00 oraz konferencji adwentowych 
(prowadzonych przez ks. Norberta) - w czwartek, piątek i sobotę 
(10-12 grudnia) o godz. 19:00.

Opłatki na stół wigilijny będzie można nabyć w naszym kościele przez  
kolejne niedziele Adwentu po każdej Mszy świętej. Wszystkie 
zebrane przy tej okazji fundusze będą przeznaczone na ogrzewanie 
kościoła i  wydatki związane z utrzymaniem świątyni. 
Przedstawiciele Rady Parafialnej będą też rozprowadzać świece 
Caritas Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. 

Pełna treść ogłoszeń na stronie .www.parafiamichalowice.pl

Kilka	słów	o	Ewangelii
Łacińskie słowo evangelium	pochodzi z greckiego euangelion, 

co oznacza dobrą nowinę i w tym sensie jest rozumiane przez św. 
Mateusza i św. Marka. Kiedy św. Marek mówi: Początek	Ewangelii	
Jezusa	Chrystusa,	Syna	Bożego [Mk 1, 1], nie używa słowa ewangelia 
jako nazwy swego dzieła. To przesunięcie znaczeniowe nastąpiło 
znacznie później. Ewangelista przystępuje w ten sposób do 
ogłoszenia radosnej nowiny, że Jezus jest Mesjaszem i Synem Boga. 

S�więty Marek określa również mianem ewangelii – dobrej 
nowiny, przytoczone później słowa Jezusa: Czas	się	wypełnił	i	bliskie	
jest	 Królestwo	 Boże.	 Nawracajcie	 się	 i	 wierzcie	 w	 Ewangelię! 
[Mk 1, 15]. W podobnym rozumieniu określenie to występuje 
u świętego Mateusza: I	 obchodził	 Jezus	 całą	 Galileę	 (…)	 głosząc	
Ewangelię	o	królestwie [Mt 4, 23].

Dopiero w połowie II wieku słowem ewangelia zaczęto określać 
pisma św. Mateusza, św. Marka, św. Łukasza i św. Jana mówiące 
o życiu i nauczaniu Jezusa. Około roku 150 grecki �ilozof 
chrześcijański Justyn Męczennik pisał o zebranych przez 
apostołów wspomnieniach, które nazywają Ewangeliami.

Z� ródło: Ilustrowany	przewodnik	po	Biblii, 
red. naczelny J. Fronczak.

Prorocy w Biblii...

Z naszej wspólnoty parafialnej odeszła

śp. Elżbieta Nogieć

Wieczne odpoczywanie racz Jej dać Panie...

Loreto
Loreto to małe miasteczko na środkowozachodnim wybrzeżu 

Włoch, z którego rozpościerają się przepiękne widoki na Morze 
Adriatyckie. W 1294 r. przeniesiony został tutaj z Nazaretu dom 
Maryi. Zgodnie z tradycją, w nocy z 9 na 10 grudnia cudownego 
przeniesienia mieli dokonać aniołowie, by uchronić tę pamiątkę przed 
muzułmanami. To właśnie w ścianach tego małego domu, zwanego 
Świętym Domkiem przyszła na świat i żyła Matka Boża. W nim miało 
miejsce Zwiastowanie Maryi Panny i Wcielenie Syna Bożego. To tu 
bywała, a może i żyła Święta Rodzina.

Pod koniec XV w. nad Świętym Domkiem wybudowano piękną 
Bazylikę. Kult Matki Bożej Loretańskiej zaczął się intensywnie 
rozwijać 

Od stu lat Matka Boża Loretańska czczona jest jako patronka 
lotników i opiekunka ludzi będących w drodze. Domek Loretański to 
również sanktuarium ojcostwa i macierzyństwa. W ołtarzu głównym 
znajduje się cudowna figura Czarnej Madonny z Dzieciątkiem Jezus. 

Kult Maryjny na świecie...
INTENCJE MSZALNE 

 

Poniedziałek – 07.12.2020 – św. Ambrożego, biskupa  
  i doktora Kościoła 
 18:00 + Za śp. Andrzeja Bednarczyka 
Wtorek – 08.12.2020 –  Uroczystość Niepokalanego Poczęcia 
  NMP 

 18:00 
+ Za śp. Józefę Bartuś w 9. rocznicę śmierci, męża 
 Antoniego i zmarłych z rodziny 

Środa – 09.12.2020 – św. Jana Diego  

 18:00 
+ Za śp. Stanisława Krawczyka, Józefa Marszowskiego, 
 Katarzynę i Jana Marszowskich 

 20:00 

O dary Ducha Świętego, opiekę Bożą i Matki 
Najświętszej dla ks. Proboszcza w posłudze 
duszpasterskiej 
+ Za śp. Waldemara Nogcia 
+ Za śp. Teodozję Munk 
+ Za śp. Tadeusza Ceglińskiego 
+ Za śp. Stanisławę Machnik 
+ Za śp. Stanisława Nogcia w rocznicę śmierci  
 i Klotyldę 
+ Za śp. Roberta Stopińskiego 
+ Za śp. Bogumiłę Pirek 
+ Za śp. Barbarę Sumera 
+ Za śp. Wiesławę Ziętarę 

Czwartek – 10.12.2020  

 18:00 
Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą  
o błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Członkiń Róży 
Michałowice I 

Piątek – 11.12.2020 – św. Damazego I, papieża 
 7:00 + Za śp. Stanisława i Jana Lenard 
 18:00 + Za śp. Marię i Stanisława Szatanek 
Sobota – 12.12.2020 – NMP z Guadalupe 
 7:00 + Za śp. Alicję i Mariana Matoń 
 18:00 + Za śp. Jolantę Wojtal w 2. rocznicę śmierci 
Niedziela – 13.12.2020 – III Niedziela Adwentu (Gaudete) 
 7:00 + Za śp. Mariannę Brożek 

 9:00 

Dziękczynna z prośbą o potrzebne łaski i opiekę Matki 
Bożej dla Joanny Bubka w 90. rocznicę urodzin 
+ Za śp. Wandę i Bronisława Szewczyk, Otylię  
 i Mariana Massalskich 

 10:30 
O potrzebne łaski, błogosławieństwo Boże i opiekę 
Najświętszej Maryi Panny dla Barbary w 40. rocznicę 
urodzin 

 12:00 W intencji dzieci, rodziców i chrzestnych 

 18:00 
O błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla 
Matyldy w 7. rocznicę urodzin i brata Macieja 

 


