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Niedziela Gaudete – „Radujcie się”
Słowa Ewangelii według świętego Jana (J 1, 6-8. 19-28)
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 został posłany, aby zaświadczyć o światłości. Takie jest świadectwo Jana. Gdy Żydzi
wysłali do niego z Jerozolimy kapłanów i lewitów z zapytaniem: «Kto ty jesteś? », on wyznał, a nie zaprzeczył, oświadczając: «Ja nie
jestem Mesjaszem». Zapytali go: «Cóż zatem? Czy jesteś Eliaszem?» Odrzekł: «Nie jestem». «Czy ty jesteś prorokiem?» Odparł: «Nie».
Powiedzieli mu więc: «Kim jesteś, abyśmy mogli dać odpowiedź tym, którzy nas wysłali? Co mówisz sam o sobie?» Powiedział: «Jam głos
wołającego na pustyni: Prostujcie drogę Pańską, jak rzekł prorok Izajasz». A wysłannicy byli spośród faryzeuszów. i zaczęli go pytać,
mówiąc do niego: «Czemu zatem chrzcisz, skoro nie jesteś ani Mesjaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem?» Jan im tak odpowiedział: «Ja
chrzczę wodą. Pośród was stoi Ten, którego wy nie znacie, który po mnie idzie, a któremu ja nie jestem godzien odwiązać rzemyka u Jego
sandała». Działo się to w Betanii, po drugiej stronie Jordanu, gdzie Jan udzielał chrztu.
Przyszedł na świat, aby dać świadectwo. Miał świadomość tego, że jest do czegoś potrzebny, że jest taka misja, do której to właśnie on
został powołany i ukształtowany; miejsce, którego nikt nie wypełniłby lepiej, niż on. Jest na świecie jakieś dobro, którego nikt nie uczyni lepiej
niż ty. Dobro, do którego Bóg ciebie powołuje i uzdalnia. Świadectwo, które możesz dać tylko ty. Przyszedłeś na świat, aby zaświadczyć
o Światłości.

Dekalog - Przykazanie V

O samobójstwie duchowym młodych (cz. 1)

6

16 letnia dziewczyna mówi z płaczem: Proszę księdza – tak chciałabym umocnić się w sakramencie bierzmowania, bo cały czas śmieją
się ze mnie w klasie, że chodzę co tydzień do kościoła.
- Co? Do kościoła chodzisz? Świętym będziesz!
- Co? Na rekolekcje oazowe jedziesz? A co tam będziesz robił - tylko klepał zdrowaśki?
- Co ty, modlisz się?
- Ani ja, ani moi starzy nigdy nie chodzimy do kościoła, a widziałeś, jaki wóz mój tata ostatnio sobie kupił?
- Ty, popatrz się! Zielona szkoła, a on mówi pacierz. Chory czy co?!
- Co ty, będziesz słuchał „czarnych”? Ja tam nie wierzę, bo ci z krzyżem rządzą Polską. Widzisz jak jest. Mieszają się do wszystkiego.
Zabójstwo ducha narzędziem wyśmiewania się z wiary. Perﬁdna personiﬁkacja pokusy potężnego przeciwnika – młodzieżowy szatan.
Setki młodocianych popełniają najgorszą zbrodnię – samobójstwo duchowe. Chcą się zagłodzić na śmierć. Nie karmią się Eucharystią.
Nie wzmacniają swoich sił czytaniem Pisma Świętego ani modlitwą, nie oczyszczają się w sakramencie pokuty. Przecież oni zabiją w sobie
życie wiary! Czy na to się decydowali przyjmując sakrament bierzmowania? Przecież to zmarnowany dar.
ks. Norbert Sarota

Symbolika liczby siedem w Biblii

KULT MARYJNY NA ŚWIECIE

W częś ci historycznej Pisma Swiętego liczba
siedem oznacza zupełnoś ć , doskonałoś ć ,
doprowadzenie czegoś do koń ca, a takż e jest
symbolem przymierza. W mentalnoś ci ż ydowskiej
liczba siedem wskazuje na sferę Boską. A wszystko
dlatego, ż e Bó g zakoń czył dzieło stworzenia
sió dmego dnia i „szabat” ma być dniem ś więtym.
Salomon wybudował Dom Boż y w siedem lat
(1Krl, 6-38). Kapłan w ś wiątyni jerozolimskiej
kropił o iarę siedem razy, by została całkowicie
oczyszczona przez Boga. Trędowaty Syryjczyk
Naaman musiał zanurzyć się w Jordanie, siedem
razy by przyjąć uzdrowienie od Boga. Ogrom
Miłosierdzia Jahwe uwypuklają słowa: „Prawy
moż e upaś ć nawet siedem razy i na pewno
wstanie” (Prz 24,16). Psalmista oznajmia: „siedem
razy dziennie Cię wysławiam” (Ps 119,164). Jezus
z a l e c a c h r z e ś c i j a n o m , a b y p r z e b a c z a l i
siedemdziesiąt siedem razy (Mt 18,21), czyli bez
ograniczeń . Liczba siedem jest podstawą
Objawienia ś w. Jana, któ re zamyka Nowy
Testament i odwołuje się do siedmiu koś ciołó w,
siedmiu pieczęci, siedmiu aniołó w trzymających
siedem trąb.

Kończył się rok 1531, kiedy cały Meksyk obiegła niespotykana nowina: w imperium
Azteków, podbitym przez Hiszpanów, objawiła się Maryja! Ukazała się ubogiemu
Indianinowi Juanowi Diego. Ubrana w różową tunikę i błękitny płaszcz, opasana czarną
wstęgą symbolizującą Jej brzemienność zapewniła: Drogi synku, kocham cię. Jestem
Maryja, zawsze Dziewica, Matka Prawdziwego Boga, który daje i zachowuje życie (…).
Podczas ostatniego spotkania Maryja poleciła
Juanowi zebrać kwiaty kwitnące mimo mrozu na
kamienistym szczycie wzgórza. Ułożyła je w jego
płaszczu i poleciła zanieść hiszpańskiemu biskupowi jako
znak, o który prosił. Kiedy z płaszcza posypały się kwiaty,
ukazał się na nim obraz Maryi. Ten właśnie płaszcz,
wiszący do dziś w sanktuarium wybudowanym w miejscu
Objawień, jest słynnym wizerunkiem Matki Bożej
z Guadalupe. Na materiale nie ma śladów pędzla, nie
znać upływu czasu, kolory nie wypłowiały. Oczy Maryi
posiadają nadzwyczajną głębię, a w źrenicy dostrzeżono
niezwykle precyzyjny obraz dwunastu postaci.
Objawienia Maryi z Guadalupe „Depczącej
Kamiennego Węża” przyczyniły się do chrystianizacji
rdzennej ludności Meksyku. Aztekowie zaprzestali
składania pogańskim bożkom krwawych oﬁar z ludzi.
Matka Boża z Guadalupe pozostaje dla ludzkości
Obrończynią życia i Patronką życia poczętego.

Anioł - Boży posłaniec

Jan Paweł II wobec stanu wojennego

Zadaniem aniołów nie jest tylko ochrona nas przed złem (choć
z tym się kojarzą dzięki popularnej modlitwie za
wstawiennictwem św. Michała Archanioła). Ich zadaniem jest
również przekazywanie ważnej wiadomości: że Bóg żyje i jest
między nami. To oni bardzo często przypominają nam o tym
prostym fakcie. Wyraził to pięknie ks. Jan Twardowski w wierszu
Anioł przebudzenia:
Jakie to szczęście
wysłannika Boga
obudzić się
świadka Jego obecności
i zobaczyć Anioła
INTENCJE MSZALNE
Poniedziałek – 14.12.2020 – św. Jana od Krzyża, prezbitera
i doktora Kościoła
+ Za śp. Zoﬁę i Stanisława Tochowicz, Marię i Tomasza
18:00
Sulawa
Wtorek – 15.12.2020
O błogosławieństwo Boże i opiekę Najświętszej Maryi
18:00
Panny dla Celiny z racji imienin i Moniki z racji urodzin
Środa – 16.12.2020
+ Za śp. Helenę i Jerzego Siuszko, Helenę Pilch
18:00
i zmarłych z rodziny
O błogosławieństwo Boże dla Matyldy w 7. rocznicę
urodzin i brata Macieja
+ Za śp. Waldemara Nogcia
+ Za śp. Wacława Ciaranka w 3. rocznicę śmierci, żonę
Helenę oraz Zenona Zębalę
+ Za śp. Teodozję Munk
+ Za śp. Tadeusza Ceglińskiego
+ Za śp. Stanisławę Machnik
+ Za śp. Roberta Stopińskiego
+ Za śp. Krystynę Tochowicz w 19. rocznicę śmierci
i męża Władysława, ks. Eugeniusza Nowaka,
20:00
rodziców: Agatę i Piotra i zmarłych z rodziny
+ Za śp. Janinę Guzik
+ Za śp. Elżbietę Nogieć
+ Za śp. Bronisławę Wójcik w 13. rocznicę śmierci, Jana
i Stanisława Wójcik, Lucjana Sarnę
+ Za śp. Bogumiłę Pirek
+ Za śp. Barbarę Sumera
+ Za śp. Andrzeja Kuklę w 2. rocznicę śmierci
+ Za śp. Alicję, Jerzego, Mariannę, Franciszka
i Andrzeja Kopeć
+ Za śp. Wiesławę Ziętarę
Czwartek – 17.12.2020
+ Za śp. Stanisława Kowackiego w 25. rocznicę śmierci,
18:00
Damiana Strzałkę i zmarłych z rodziny Kowackich
i Piekara
Piątek – 18.12.2020
7:00 + Za śp. Teściów: Zdzisława i Marię Panek
18:00 + Za śp. Andrzeja Kuklę
Sobota – 19.12.2020
7:00 O błogosławieństwo Boże dla Karoliny i dobrego męża
18:00 + Za śp. ks. Mariana Pałęgę w 40. rocznicę śmierci
Niedziela – 20.12.2020 – IV Niedziela Adwentu
+ Za śp. Pawła Gołębiowskiego w 25. rocznicę śmierci
7:00
i żony Ireny
+ Za śp. Franciszka i Anielę Żuradzkich, Stanisławę
9:00
Jakubek
+ Za śp. Jana i Annę Trzaska, Mariannę Nogieć
+ Za śp. Anielę Fus w 38. rocznicę śmierci, Michała
10:30
Fus, Krystynę i Stefana Chwalik, Franciszka Kilmer,
Antoninę i Franciszka Chwalik
12:00 + Za śp. Wiesława Dyląga w 16. rocznicę śmierci
18:00 + Za śp. Zenona, Cecylię i Wacława Górka

Wielką rolę w okresie stanu wojennego w Polsce odegrał Swięty
Jan Paweł II. Papież wielokrotnie zajmował krytyczne stanowisko
wobec decyzji komunistycznych władz, apelując o zaprzestanie
przemocy i powró t do dialogu ze społeczeń stwem. Prowadził
d z i a ł a n i a dy p l o m a t yc z n e , w ysy ł a j ą c d o Po l s k i s wo i c h
przedstawicieli, a takż e rozmawiając z przywó dcami Zachodu,
między innymi z amerykań skim prezydentem Ronaldem Reaganem.
Jednocześ nie zdecydowanie poparł NSZZ „Solidarnoś ć”. Ponadto,
Stolica Apostolska udzielała pomocy materialnej. Już 13 grudnia
1981 roku podczas modlitwy Anioł Pań ski na Placu Swiętego Piotra
w Rzymie, Jan Paweł prosił o modlitwę w intencji Polski i apelował
o nieprzelewanie bratniej krwi. Podczas audiencji generalnej
16 grudnia 1981 roku (pierwszej po wprowadzeniu stanu
wojennego w Polsce), Jan Paweł II zapewnił, ż e on – syn narodu
polskiego, z troską spogląda na ojczyznę. Papież podkreś lił, ż e Polacy
j a ko n a ró d m a j ą p rawo d o ro z w i ą z y wa n i a p ro b l e m ó w
wewnętrznych w duchu własnych przekonań , zgodnie ze swoją
kulturą i tradycją narodową. Ojciec Swięty apelował o dialog,
o uwolnienie uwięzionych i pomoc ich rodzinom, modlił się za
wszystkich internowanych i więzionych w ojczyź nie.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
III Niedziela Adwentu – 13.12.2020
Trzecią Niedzielę Adwentu nazywamy niedzielą Gaudete – „Radujcie
się”, od słów z Listu św. Pawła do Filipian: „Radujcie się zawsze
w Panu, raz jeszcze powtarzam: Radujcie się! Pan jest blisko”.
Roraty od poniedziałku do piątku o godz. 18:00, a w sobotę o godz. 7:00.
Zapraszamy dzieci z lampionami, młodzież i dorosłych.
Od środy (16.12) nowenna do Dzieciątka Jezus, która zakończy się
24 grudnia.
Spowiedź Święta przed Świętami Bożego Narodzenia będzie od jutra
tj. 14.12 do 23.12 – od poniedziałku do soboty w godz. 17:00 - 18:00;
wyjątek: środa w godz. 19:00 – 20:00.
Od 12 do 19 grudnia nasze paraﬁalne Stowarzyszenie „Nadzieja
Michałowic” organizuje przedświąteczną zbiórkę artykułów
spożywczych dla potrzebujących rodzin z naszej paraﬁi dotkniętych
chorobą i jej skutkami. Zbiórka prowadzona jest w sklepach
Delikatesy Staropolskie (Zerwana) i Euro Sklep (Kozierów).
Wizyta duszpasterska w obecnej sytuacji epidemicznej przybierze inny
charakter: od 28 grudnia do 31 stycznia codziennie będzie
celebrowana Msza św. w intencji rodzin zamieszkujących
poszczególne rejony naszej paraﬁi (harmonogram na tablicach
ogłoszeń i stronie www paraﬁi).
Możliwość wizyty duszpasterskiej w domach tylko i wyłącznie na
wyraźne zaproszenie rodziny i z zachowaniem obowiązujących norm
sanitarnych. Wszyscy, którzy wykazaliby chęć zaproszenia kapłana
do swego domu, powinni wypełnić odpowiedni druk znajdujący się
na stojaku przy wyjściu i oddanie do zakrystii do 27 grudnia.
Pełna treść ogłoszeń na stronie www.paraﬁamichalowice.pl.
Z naszej wspólnoty paraﬁalnej odszedł

śp. Włodzimierz Chwastek
Wieczne odpoczywanie racz Mu dać Panie...
Z naszej wspólnoty paraﬁalnej odszedł

śp. Stanisław Galias
Wieczne odpoczywanie racz Mu dać Panie...
Z naszej wspólnoty paraﬁalnej odszedł

śp. Marek Habryń
Wieczne odpoczywanie racz Mu dać Panie...

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

