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Niedziela Gaudete - Radujcie się!
Z niedzielnej liturgii Mszy Świętej
Ewangelia (Łk 3, 10-18): Celnicy

Ewangelia (Łk 3, 10-18): Rzeka Jordan

Biblijny celnik (gr. telones) nie tylko odpowiadał za ściąganie opłat celnych,
lecz pobierał wszelkie świadczenia należne władzom. W czasach Jezusa na to
stanowisko powoływano w drodze przetargów bogatych przedsiębiorców lub
właścicieli ziemskich, którzy wpłacali właściwym urzędnikom podatkowym
określoną sumę, a następnie starali się ją odzyskać z jak najwyższym procentem
stanowiącym ich zarobek. Ich pomocnikami, a często dzierżawcami prawa
ściągania opłat, byli z kolei exactores i portitores. Ci poborcy podatkowi
niższego szczebla byli najliczniejsi i najprawdopodobniej to oni są wspominani
w Ewangeliach jako celnicy.
Spośród tłumów przychodzących do Jana Chrzciciela zostaje wyróżniona
grupa celników chcących przyjąć chrzest. Celnicy występują często
w kontekście Ewangelii Łukaszowej jako ci, którzy doświadczają łaski
nawrócenia. Jezus powołuje celnika Lewiego i bierze udział w uczcie, w której
uczestniczy wielu celników (Łk 5, 27-30). W Łk 7,34 Jezus zostaje nazwany ich
przyjacielem. Mistrz stawia ich także za wzór w przypowieści o autentycznej
i pokornej modlitwie (Łk 18, 10-13). Jan Chrzciciel zostaje przez nich nazwany
nauczycielem (gr. didaskalos). Tytuł ten wskazuje na funkcję Jana jako tego,
który naucza drogi sprawiedliwości.

Jordan to rzeka w Azji, na Bliskim Wschodzie,
przepływająca przez Liban, Syrię, Izrael, Palestynę oraz
Jordanię na kilku odcinkach będąc rzeką graniczną. Długość
rzeki to zaledwie 251 km. Przez większość swego biegu
Jordan płynie, mając po jednej i drugiej stronie pustynię. To
też najważniejsza rzeka w Biblii, zostaje tam wspomniana aż
179 razy.
W Starym Testamencie wymieniona jest jako główna
rzeka Ziemi Obiecanej. W Księdze Rodzaju czytamy wprost,
że jest jak ogród Pana, gdyż zamienia pustynię w ogród.
Biblia wspomina rzekę między innymi przy okazji opisu
wędrówki Izraelitów pod wodzą Jozuego; osuszania jej
przez Eliasza i dwukrotnie przez Elizeusza. Jordan odegrał
też ważną rolę w cudownym uzdrowieniu Naamana.
W Nowym Testamencie Jordan wymieniony został jako
miejsce chrztu Jezusa i Żydów dokonywanego przez Jana
Chrzciciela. Według tradycji za miejsce, w którym chrzcił
Jan Chrzciciel uznaje się Kasr al-Jahud.

Kościół św. Mikołaja - ul. Kopernika 9

Prorocy w Biblii: Eliasz

Jest to jeden z ciekawszych i najstarszych krakowskich koś ciołó w.
Wzniesiony został przy starym szlaku handlowym wiodącym z Krakowa do
Sandomierza i dalej na wschó d - na Ruś i Ukrainę. Najstarsze wzmianki
o tym koś ciele pochodzą z pierwszej połowy XIII wieku - wspomniany jest
w bulli papieskiej z 1229 roku jako własnoś ć oo. Benedyktynó w z Tyń ca. Ci
przekazali go w roku 1467 Akademii Krakowskiej. Pierwotnie romań ski, po
poż arze (1376 r.) zyskał gotycką postać . Spalony podczas oblęż enia miasta
przez Szwedó w, odbudowany został w latach 1677-1682. Od XVI wieku był
koś ciołem para ialnym osady Wesoła.
Na terenie dawnego cmentarza, okalającego niegdyś koś ció ł, stoi
zabytek niezwykle rzadki - XIV-wieczna, gotycka igura przydroż na, tzw.
latarnia zmarłych. Latarnie takie wznoszono głó wnie w ś redniowieczu
przed szpitalami, przytułkami, leprozoriami i cmentarzami, słowem
wszędzie tam, gdzie na przechodnió w mogło czyhać niebezpieczeń stwo
zakaż enia.
Innym niezwykłym obiektem na terenie koś cioła ś w. Mikołaja jest
chaczkar, czyli kamień krzyż owy - w kulturze ormiań skiej tradycyjna forma
przypomnienia waż nych wydarzeń historycznych oraz osó b zmarłych.
Krakowski chaczkar upamiętnia Ormian, któ rzy od XIV wieku mieszkali
w Polsce.
Relikwie św. Mikołaja
Biskup Mikołaj zmarł 6 grudnia 346 roku, a jego ciało zostało pochowane
w Myrze i spoczywało tam aż do roku 1087, kiedy to dotarło do Bari we
Włoszech. Jak zapewniał dominikanin Jakub de Voragine „w czasie, gdy
czcigodne szczątki wprowadzano do miasta, trzydziestu chorych cudownie
ozdrowiało”.
Fenomenem na skalę światową jest wydobywająca się z kości
św. Mikołaja manna – pięknie pachnąca substancja o właściwościach
leczniczych. Pierwsze oﬁcjalne laboratoryjne badania przeprowadzili
analitycy Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu w Bari w 1925 roku
i ze zdumieniem stwierdzili, że nie jest ona niczym innym jak czystą
chemicznie i bakteriologicznie zwykłą wodą. Nikt dotąd nie zdołał wyjaśnić
ani dlaczego owa zwyczajna, czysta woda pachnie, ani dlaczego wydobywa
się z liczących sobie blisko 1700 lat kości i to w dodatku nieprzerwanie.
Źródło: A. Polewska, Najsłynniejsze relikwie chrześcijaństwa, Kraków 2012.

Bardzo bogate i niezwykłe dzieje Eliasza opisuje
Pierwsza Księga Kró lewska. W początkowym etapie
widzimy go na wyż ynach ż ycia religijnego. Bó g się nim
opiekuje, dając mu wodę i poż ywienie nawet w czasach
s u s z y. Ta m , g d z i e i d z i e , p r z y n o s i p o c i e c h ę
i błogosławień stwo. Spektakularnym przykładem jest tu
wskrzeszenie syna wdowy z Sarepty i spowodowanie, ż e
nigdy potem nie zabrakło jej jedzenia. Z duż ym
powodzeniem głosi naukę i moc Boga: potra i pokonać
400 prorokó w Baala. To nie chroni go przed kryzysem,
załamaniem czy depresją. Dochodzi do stanu, gdy nie
chce już ż yć . Wychodzi z niego przez 40 dni. To
symboliczny okres w Biblii. Wtedy na powró t szuka Boga.
Przyzwyczajony widzieć Go w sile, pró buje rozpoznać Go
w gwałtownej wichurze, w trzęsieniu ziemi czy w ogniu.
W koń cu spotyka Go w delikatnym powiewie wiatru, co
moż e być metaforą łagodnoś ci Boga.
Po zapowiedzi proroka Malachiasza, ż e Eliasz musi
powró cić przed nadejś ciem Mesjasza, jest uosabiany
z Janem Chrzcicielem.

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIA OAZY!

Święci na trudne czasy: ŚW. ANTONI WIELKI

Co robimy na spotkaniach?
Nasze spotkania to ciekawe dyskusje, rozważanie Pisma Świętego,
modlitwa, rozrywka oraz coś na ząb :)
Po co się spotykamy?
Chcemy doświadczyć prawdziwej wspólnoty, przyjaźni, a przede
wszystkim razem szukamy Boga i Bóg przez te spotkania realnie
zmienia nasze myślenie i nasze życie.
Jeśli do nas dołączysz, poznasz lepiej Boga, zawrzesz nowe
przyjaźnie, nie spotka Cię tu odrzucenie, każdy jest jedyny
i niepowtarzalny, a swoim talentem możesz się spełnić właśnie
u nas. Nauczysz się, jak żyć, by życia nie zmarnować, a gdy uda Ci
się wyjechać na rekolekcje, to przeżyjesz niezapomniane chwile,
a może nawet pierwszy raz świadomie doświadczysz obecności
Boga w Twoim życiu.
Oaza Dzieci Bożych dla dzieci do 6 klasy szkoły
podstawowej – niedziela po Mszy Św. o godz. 12:00.
Oaza dla młodzieży od klasy 6 szkoły podstawowej - piątek
po Mszy Św. wieczornej.

Urodził się w Egipcie ok 250 r. Jego rodzice byli bardzo bogatymi
chrześcijanami. Kiedy zmarli, rozdał swój majątek i udał się na
odosobnienie. Na początku mieszkał w grocie, potem w innych
miejscach, zawsze na uboczu. Z czasem zaczęli gromadzić się wokół
niego naśladowcy. I tak stał się ojcem jednej z najważniejszych rewolucji
w Kościele, która rozpoczęła się w IV w. na Bliskim Wschodzie i trwa
w chrześcijaństwie do dziś. Antoni był pustelnikiem, ale jak tylko mógł
wspierał ludzi modlitwą, radami, stawał
swoim autorytetem po stronie ortodoksji
w sporze z Arianami. Jego uczniem był
jeden z najważniejszych biskupów
starożytności, wielki obrońca wiary – św.
A t a n a z y Wi e l k i . A n t o n i z m a r ł
w opinii świętości, w roku 356. Żył ponad
sto lat, z czego 90 na pustyni. Święty
Antoni był czczony jako patron rycerzy,
dzwonników, pasterzy trzody chlewnej,
rzeźników i grabarzy; uważano go za
opiekuna zwierząt domowych,
szczególnie świń; wzywano go
w przypadkach zarazy, trądu i syﬁlisu;
wierzono, że strzeże przed ogniem.
W ikonograﬁi przedstawia się
św. Antoniego - Opata jako eremitę
z brodą lub jako mnicha w kapturze.

INTENCJE MSZALNE
Poniedziałek – 13.12.2021 – Św. Łucji, dziewicy i męczennicy
18:00 + Za śp. Marka Habrynia
Wtorek – 14.12.2021 – Św. Jana od Krzyża, prezbitera i doktora
Kościoła
+ Za śp. Stanisława Krawczyka w 24. rocznicę śmierci,
18:00
Józefa Marszowskiego i zmarłych z rodziny
Środa – 15.12.2021
O wszelkie potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej dla Celiny
18:00
z racji imienin i Moniki z racji urodzin
O błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski i opiekę Matki
Bożej dla Matyldy w 8. rocznicę urodzin i brata Macieja
O zdrowie, potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej i Anioła
Stróża w dorosłym życiu dla Maksymiliana w 18. rocznicę
urodzin
+ Za śp. Jadwigę Trzaskę
+ Za śp. Marię, Tomasza i Kazimierza Sulawa
+ Za śp. Andrzeja i Ludwikę Gryglik
20:00 + Za śp. Adama Nogcia
+ Za śp. Józefa Jaskółkę
+ Za śp. Stefana Pateckiego
+ Za śp. Stefana Sochę
+ Za śp. Kazimierę Warchoł
+ Za śp. Krystynę Leszczyńską
+ Za śp. Zoﬁę Binczycką
+ Za śp. Danielę Gajdę
+ Za śp. Marka Tochowicza
Czwartek – 16.12.2021
18:00 + Za śp. Andrzeja Kuklę w 3. rocznicę śmierci
Piątek – 17.12.2021
7:00 + Za śp. Andrzeja Janasa
+ Za śp. Stanisława Kowackiego w 26. rocznicę śmierci,
18:00
Damiana Strzałkę, zmarłych z rodziny Kowackich
i Piekara
Sobota – 18.12.2021
7:00 + Za śp. Bogdana Morysia
+ Za śp. Renatę Więcek w 1. rocznicę śmierci i zmarłych
18:00
z rodziny Grochowskich
Niedziela – 19.12.2021 – 4. Niedziela Adwentu
+ Za śp. Pawła Gołębiowskiego w 26. rocznicę śmierci
7:00
i żonę Irenę
9:00 + Za śp. Artura Tabisia w 1. rocznicę śmierci
+ Za śp. Władysława Nogcia w 40. rocznicę śmierci, żony
Antoniny i zmarłych z rodziny
10:30
+ Za śp. Zygmunta Wawrzyna, Helenę i Andrzeja Kobos
12:00 + Za śp. Zenona Górkę i zmarłych z rodziny
+ Za śp. Bronisławę Wójcik w 14. rocznicę śmierci, Jana
18:00
i Stanisława Wójcik

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
III Niedziela Adwentu – 12.12.2021
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”.
Dlatego w liturgii tej zamiast ﬁoletowych pojawiły się różowe szaty.
Ta zmiana koloru przyjęła się od zwyczaju błogosławienia przez
Papieży w Rzymie i rozdawania róż w tę radosną niedzielę.
Od 17 grudnia, wkraczamy w okres bezpośredniego przygotowania
do Uroczystości Bożego Narodzenia. Zastanówmy się jak
przeżywamy ten święty czas? Może to właściwy moment na korektę
naszego postępowania, na pojednanie z Panem Bogiem i ludźmi
przez szczerą spowiedź. Pielęgnujmy w sobie obraz Pana Boga, który
nas kocha. Niech On będzie źródłem radości dla nas i dla naszych
bliskich.
Roraty od poniedziałku do piątku o godz. 18:00 a w sobotę o godz. 7:00.
Od czwartku (16.12) nowenna do Dzieciątka Jezus, która zakończy się
24 grudnia. W ten sposób wyprośmy sobie czyste serce, głęboką
wiarę i radość spotkania z Bogiem Wcielonym.
Przełom roku kalendarzowego jest dla wspólnoty paraﬁalnej czasem
wizyt duszpasterskich, podczas których kapłan udziela
błogosławieństwa rodzinom. W obecnym roku z powodu trwającej
epidemii, kolęda będzie miała zmieniony charakter. Od 27 grudnia
codziennie będzie celebrowana Msza św. w intencji rodzin
zamieszkujących poszczególne rejony naszej paraﬁi. Prosimy,
aby na Mszę św. przybyły rodziny, które otrzymają indywidualne
błogosławieństwo oraz pamiątkowe obrazki. Istnieje jednak
możliwość wizyty duszpasterskie w domach, ale 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 oddać go do zakrystii do 27 grudnia.
Pełna treść ogłoszeń na stronie www.paraﬁamichalowice.pl.
Z naszej wspólnoty paraﬁalnej odszedł

śp. Andrzej Rzemieniec
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
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