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Słowa Ewangelii według świętego Łukasza (Łk 1, 26-38)

Pan blisko jest, oczekuj Go...

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef, z rodu Dawida;
a dziewicy było na imię Maryja. Wszedłszy do Niej, Anioł rzekł: «Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między
niewiastami ». Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co by miało znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie bój się,
Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i zostanie nazwany
Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie
będzie końca». Na to Maryja rzekła do anioła: «Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?» Anioł Jej odpowiedział: «Duch Święty zstąpi
na Ciebie i moc Najwyższego okryje Cię cieniem. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również
krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, którą miano za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma
nic niemożliwego». Na to rzekła Maryja: «Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego». Wtedy odszedł
od Niej Anioł.
Po zwiastowaniu czekają Maryję naprawdę trudne chwile. Będzie musiała stanąć przed narzeczonym, którego kocha, w sytuacji, gdzie będzie
miała dziecko nie z nim. Będzie rodzić z dala od domu w pasterskiej grocie. Niedługo po porodzie będzie uciekać z kraju, żeby ratować życie
syna. Będzie w końcu patrzeć, jak ten umiera w okrutnych cierpieniach. Anioł Gabriel staje przed Nią i mówi, że to, co Ją spotyka jest łaską
i błogosławieństwem, i że Bóg jest z Nią. Ty też możesz być dla ludzi aniołem, podnosić ich na duchu, dodawać otuchy, wlewać nadzieję. Jak
się dobrze rozejrzysz, to zauważysz, że okazje przytraﬁają Ci się same. Możesz je też łatwo wykreować, choćby dzwoniąc do kogoś w te
święta, kiedy pandemia uniemożliwia spotkanie twarzą w twarz.

Dekalog - Przykazanie V

O SAMOBÓJSTWIE DUCHOWYM MŁODYCH (cz. 2)

7

Młodzież często zamyka serca na katechezie, zakłada słuchawki, kiedy Bóg chce do niej w ciszy mówić, rękami i nogami bronią się
przed pójściem na majówkę. Nie chcą karmić ducha. A przecież nie są szczęśliwi. Młodzi przybici. Młodzi gniewni. Młodzi załamani.
Młodzi bezsensowni. Młodzi starzy.
Boże najwyższy Sędzio. Te dzieci popełniają samobójstwo duchowe!
- Tak wiem - mówi Bóg - i serce me boli. To do każdego z nich skierowałem słowa Apokalipsy: „Masz imię, które mówi, że żyjesz,
a jesteś umarły”.
Wiele osób trzeba by uznać za odpowiedzialnych zabójstwa duchowego w drugim człowieku. Telewizja i wideo, czasopisma
i audycje radiowe, reklamy i nagonka na chrześcijańskie wartości, promowanie konsumpcyjnego stylu życia. Ideał szczęśliwego
kombinatora. Zakombinować, załatwić, zarobić, zjeść, zjeździć, zużyć, zażyć. Tysięczne twarze jednego wielkiego grzechu zgorszenia
– morderstwa duchowego względem tych, którzy są małej wiary.
Drodzy Czytelnicy!
Troszczmy się i pielęgnujmy życie Boże w sobie, czyż nie wiecie, że jesteście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w Was. Jeśli
ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest święta, a wy nią jesteście (1 Kor 3, 16-17). W Bożym sądzie nie ma
obrońcy, nie po to bowiem Bóg dał człowiekowi rozum, by głupotę bronić. Módlmy się o opamiętanie dla morderców ducha, zanim
wraz ze śmiercią zapadnie ostateczny Boży wyrok.
ks. Norbert Sarota

Rodowód Jezusa według
świętego Mateusza ewangelisty
Mateusz podaje (prawny) rodowó d Jezusa poprzez linię
jego przybranego ojca Jó zefa. Ta linia sięgająca od kró ló w Judy
wskazuje na to, ż e gdyby w czasach Jezusa w Izraelu był
prawowity kró l, to właś nie byłby nim Jó zef. Jezus dziedziczyłby
tron właś nie po Jó ze ie. Zakładając, ż e ten tok myś lenia jest
poprawny, należ y uznać , ż e legalne prawo do tronu Dawida
ciągle odnosi się i spoczywa w Jezusie i nigdy nie przeszło na
kogoś innego. Mateusz zaczyna swoją genealogię od Abrahama, podkreś lając tym ż ydowskie pochodzenie Mesjasza.
Ale głó wnym celem genealogii Mateusza było pokazanie
Jezusa jako kró la ż ydowskiego i nadziei Izraela.
Mateusz mó wi takż e, ż e rodowó d Jezusa dzieli się na trzy
ró wne częś ci. „Tak więc wszystkich pokoleń od Abrahama do
Dawida jest czternaście, od Dawida do uprowadzenia do
Babilonu – pokoleń czternaście; od uprowadzenia do Babilonu
do Chrystusa – pokoleń czternaście” (Mat;1;17).
Czternaś cie jest podwojeniem sió demki, symbolizującej
doskonałoś ć i przymierze. W hebrajskim systemie numerologii, liczba 14 jest symbolem kró la Dawida.

A TY BETLEJEM EFRATA…
Betlejem w języku hebrajskim oznacza „Dom chleba”, a w arabskim
„dom mięsa”. Betlejem, nazywane także „Efrata” (urodzajny) i „miastem
Dawidowym”, bo tam urodził się Dawid i został namaszczony na króla
Izraelskiego.
Betlejem położone jest około 10 km od Jerozolimy, na zboczu skalistego
wzgórza (ok. 770 m n.p.m.). Pierwsza wzmianka o Betlejem związana jest
z Rachelą – umiłowaną żoną Jakuba, która zmarła w drodze i została
pochowana w Betlejem (Rdz 35,19).
Betlejem jest również miejscem, w którym Dawid został namaszczony na
króla. Mała Arabka, czyli bł. Maria od Jezusa Ukrzyżowanego OCD,
pierwsza beatyﬁkowana Palestynka, zakładając wraz z siostrami klasztor
karmelitański w Betlejem, wskazała na grotę, w której to wydarzenie miało
miejsce.
Mało kto wie o tym, że właśnie na tej historycznej grocie zbudowany jest
klasztor Sióstr Karmelitanek Bosych w Betlejem. Przyjmuje on kształt wieży
Dawidowej i jako jedyny klasztor karmelitański na świecie jest okrągły.
Współcześnie klasztor i pamiątki po bł. Arabce są dostępne dla
zwiedzających, sama grota znajduje się jednak na terenie klauzury.
Dziś na miejscu groty, w której według tradycji narodził się Jezus znajduje
się Bazylika Bożego Narodzenia. Miejsce to, otoczone czcią przez
pierwszych nawróconych Żydów, sprofanowano w kolejnych wiekach przez
kult Adonisa. Dopiero po edykcie Mediolańskim, w 326 r. zostało
uhonorowane świątynią za sprawą świętej Heleny, matki Konstantyna
Wielkiego.

Jeżeli święto Bożego Narodzenia niesie z sobą pewną tęsknotę
i tak wiele czułości, tyle poruszających nas uczuć, to dlatego że
przywraca naszym oczom obraz najkruchszego dzieciństwa.
Widzimy w nim równocześnie i piękno, i niewinność, kruchość
istnienia i opiekę, jakiej się ono domaga, i miłość, której od nas
wszystkich oczekuje.
kard. Jean-Marie Lustiger
INTENCJE MSZALNE
Poniedziałek – 21.12.2020
+ Za śp. Franciszkę, Stefana, Aleksandra, Stanisława,
18:00
Zbigniewa i Wandę Gajewskich
Wtorek – 22.12.2020
Dziękczynna z okazji urodzin Kingi, Arlety i Melanii
18:00 z prośbą o opiekę Matki Bożej, Aniołów Stróżów
i Świętych Patronów
Środa – 23.12.2020
O błogosławieństwo Boże, wytrwałość i siłę w tym
18:00
trudnym czasie dla duszpasterzy naszej paraﬁi
+ Za śp. Włodzimierza Chwastka
+ Za śp. Wiesławę Ziętarę
+ Za śp. Waldemara Nogcia
+ Za śp. Teodozję Munk
+ Za śp. Tadeusza Ceglińskiego
20:00 + Za śp. Stanisławę Machnik
+ Za śp. Roberta Stopińskiego
+ Za śp. Marka Habrynia
+ Za śp. Elżbietę Nogieć
+ Za śp. Bogumiłę Pirek
+ Za śp. Barbarę Sumera
Czwartek – 24.12.2020
Dziękczynna w 67. rocznicę ślubu Emilii i Stefana Socha
z prośbą o dalsze łaski, zdrowie, błogosławieństwo Boże
7:00
i za śp. Marię i Piotra Socha
+ Za śp. Ewę, Janusza i Artura Sobolewskich
Piątek – 25.12.2020 – Uroczystość Narodzenia Pańskiego
+ Za śp. Ariadnę Kozłowską
0:00
+ Za śp. Mariana Chwastka i Zoﬁę Bednarz
+ Za śp. Władysława Harmala w 23. rocznicę śmierci
7:00
i żonę Helenę oraz zmarłych z rodziny
+ Za śp. Janinę Nowak w 4. rocznicę śmierci, Teresę
9:00
i Tadeusza Nowak
10:30 + Za śp. Piotra Ciaranka
12:00 + Za śp. Mariana Świerka
18:00 + Za śp. Adama Krzyworzekę, Stanisławę Krzyworzeka
Sobota – 26.12.2020 – Święto św. Szczepana, Pierwszego
Męczennika
7:00 + Za śp. Helenę i Mariana Krawczyk
+ Za śp. Julię, Marię, Karola i Romana Buczek
9:00
i zmarłych z rodziny
Dziękczynna w 60. rocznicę ślubu Marianny i Stanisława
Zielińskich z prośbą o błogosławieństwo Boże, potrzebne
łaski i opiekę Matki Bożej
10:30
Dziękczynna w 45. rocznicę ślubu Małgorzaty i Jerzego
Dyląg, z prośbą o błogosławieństwo Boże i potrzebne
łaski dla całej rodziny
12:00 W intencji dzieci, rodziców i chrzestnych
18:00 + Za śp. Jerzego Massalskiego
Niedziela – 27.12.2020 –Święto Świętej Rodziny: Jezusa,
Maryi i Józefa
7:00 + Za śp. Matyldę Nogieć w 1. rocznicę śmierci
9:00 + Za śp. Jana Burdę, Wiesławę i Marię Kubińskich
+ Za śp. Antoniego i Bronisławę Nogieć, Konstantego
10:30
i Katarzynę Nogieć, Jana Chulista
12:00 + Za śp. Andrzeja Kuklę
18:00 + Za śp. Eleonorę i Wincentego Król

Prorocy w Biblii...
Micheasz
Zył w VIII w przed Chr., pochodził z Judy. Był jednym
z dwunastu prorokó w mniejszych, prorokował wspó łcześ nie
z Izajaszem. Prorok opisuje przyszły upadek Izraela. Jest on
spowodowany brakiem wiernoś ci przymierzu zawartemu
z Bogiem. Styl ż ycia wybranego przez Boga narodu jest całkowitym
zaprzeczeniem ideału, któ ry wyznaczył dlań Stwó rca. Izraelici
mieli być ś więtym ludem i ś wiatłem dla okolicznych narodó w.
Zamiast tego, ulegli panującemu wokó ł moralnemu zgorszeniu.
Nadzieją ludu jest Mesjasz, któ rego przyjś cie Micheasz
zapowiada. To właś nie ó w wyczekiwany sprawiedliwy Kró l ma
doprowadzić do trwałej odnowy narodu i przywró cenia mu
utraconej godnoś ci.
Słowa Micheasza potrząsnęły sumieniem jego pokolenia
i doprowadziły do duchowej odnowy wś ró d częś ci mieszkań có w
Kró lestwa Judy. Po latach rządó w moralnie wątpliwych władcó w,
na tronie zasiadł poboż ny kró l Ezechiasz. W konsekwencji, Bó g
ocalił Judę od asyryjskiej zależ noś ci.
Fragment o narodzeniu Mesjasza w Betlejem czytany jest
w Boż e Narodzenie:
A ty, Betlejem Efrata, najmniejsze jesteś wśród plemion judzkich!
Z ciebie mi wyjdzie Ten, który będzie władał w Izraelu, a pochodzenie Jego od początku, od dni wieczności. Przeto [Pan] wyda ich aż
do czasu, kiedy porodzi mająca porodzić. Wtedy reszta braci Jego
powróci do synów Izraela (Mi 5,1-2).

Czego nie wolno czynić w wigilijny dzień?
Dla większości Polaków Wigilia od zawsze była
najważniejszym, najbardziej wzruszającym dniem
w roku. Dlatego też zgodnie z tradycją nie wolno
było wykonywać wtedy cięższych prac. Zabronione
było szycie i tkanie. Do dziś w niektórych
domach – mimo pewnej nerwowości związanej
z przygotowaniami do wigilijnej wieczerzy – mieszkańcy starają
się kontrolować swoje zachowanie. Starsi mieli dawać przykład
i zachowywać się wzorowo: wstać rano, zmówić pacierz, zrobić
toaletę, schludnie się ubrać i zająć się tymi pracami, na które
zezwalał obyczaj. Uważano, by się nie kłócić. Wyznawano bowiem
zasadę: jaka Wigilia, taki cały nadchodzący rok.
Źródło: „Przymierze z Maryją” nr 103, 2018.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
NA IV NIEDZIELĘ ADWENTU – 20.12.2020
Roraty w poniedziałek (21.12), wtorek (22.12) i w środę (23.12)
o godz. 18:00, a w czwartek (24.12) ostatnie w tym roku roraty
o godz. 7:00.
W czwartek (24.12) Wigilia Uroczystości Narodzenia Pańskiego.
W tym dniu nie będzie Mszy św. o godz. 18:00. O północy
gromadzimy się w kościele na Pasterce.
W Święta Bożego Narodzenia (25 i 26 grudnia) Msze św. w naszym
kościele o godz. 7:00, 9:00, 10:30, 12:00 i 18:00.
Zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu w ciszy oraz
przedświąteczną spowiedź: w poniedziałek i wtorek od godz. 17:00
do 18:00, a w środę od 17:00 do 18:00 i od 19:00 do 20:00.
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 oddać do zakrystii do dnia
27 grudnia.
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 (za wyjątkiem świąt) czynna: - we wtorki i piątki (oprócz 1. Piątku miesiąca) po wieczornej Mszy św.;
- w środy od 7:30 do 8:30.

Do użytku
wewnętrznego

