
Nr 42/2021 (175)
IV Niedziela Adwentu

19.12.2021

Ewangelia: (Łk 1, 39-45)
Pozdrowienie Elżbiety przez Maryję

Z Ewangelii według Mateusza dowiadujemy się, że Maryja 
pozdrowiła Elżbietę. Nie znamy słów tego pozdrowienia, ale 
musiało być szczególnie poruszające, jeśli nie tylko zrobiło 
wrażenie na Elżbiecie, ale nawet poruszyło się z radości 
dzieciątko w jej łonie. Błogosławiona jesteś i błogosławiony owoc 
twojego łona - wyraża swoją radość Elżbieta. W odpowiedzi 
Maryja wielbi Pana.

Pan Jezus zachęca nas, abyśmy z serca błogosławili nawet tym, 
którzy nam urągają. Abyśmy (Boga-sławili) sławili Boga w 
osobach, których On stawia nam na drodze.

W chrześcijańskiej tradycji częściej błogosławimy przy 
p o ż e g n a n i u  n i ż  p r z y  p o w i t a n i u .  R o z s t a j e m y  s i ę  z 
błogosławieństwem na ustach, ale w tych ustach jest coraz mniej 
autentycznych słów.  Szkoda, że zanika w naszych domach 
tradycja błogosławienia dzieci przez rodziców na rzecz 
kreślonego na czole krzyżyka. 

Błogosławieństwo nie jest zarezerwowane tylko dla osób 
duchownych. Każdy może błogosławić.  Ono zawsze rodzi radość 
w sercu człowieka, otwiera na Boga będącego źródłem 
wszelkiego dobra, ukazuje prawdziwy cel wszystkiego,

Nie jest też ono zarezerwowane dla osób duchownych. Każdy 
może błogosławić.

Z niedzielnej liturgii Mszy Świętej Od kiedy obchodzimy Boże Narodzenie?

Można  przypuszczać, iż Kościół rzymski celebrował Uroczystość 
Bożego Narodzenia od ok. roku 313. jako dziękczynienie za 
zwycięstwo cesarza Konstantyna Wielkiego nad Maksencjuszem. 
Inna hipoteza mówiąca o roku 300, a może 275, jest również możliwa 
do przyjęcia przy założeniu, że chrześcijanie, czcząc narodzenie 
Jezusa Chrystusa „Światła	 na	 oświecenie	 pogan” (Łk 2, 32)
i „Światłości	świata” (J 8, 12).

Właściwe przeżycie świąt Bożego Narodzenia wymagało jednak 
odpowiedniego przygotowania wszystkich chrześcijan. Przybierało 
ono różne formy w poszczególnych Kościołach lokalnych. W V w. 
w Kościele galijskim (dzisiejsza Francja) zachowywało się post trzy 
razy w tygodniu (poniedziałki, środy, piątki) już od 11 listopada. 
W Kościele rzymskim w V/VI w. zaczęto praktykować Adwent. 
Obejmował on cztery tygodnie lub cztery niedziele poprzedzające 
święta Bożego Narodzenia. Podobna praktyka przyjęła się także 
w Kościele Wschodnim. Ojcowie Kościoła, zatroskani o głębokie 
przeżycie S�wiąt, wykorzystywali ten czas, zachęcając do bardziej 
intensywnego życia religijnego, szczególnie do podjęcia praktyk 
pokutnych. S�w. Maksym Wyznawca (+662) wołał: „Przeto	najpierw	
przez	 wiele	 dni	 uprzątajmy	 swe	 serca,	 porządkujmy	 sumienia,	
oczyszczajmy	 ducha,	 a	 nieskalanego	 Pana,	 który	 przychodzi,	
podejmijmy	jaśniejący	i	bez	zmazy.	(...).	Bo	każdy,	kto	tego	dnia	będzie	
zbrukany,	 da	 dowód	 obojętności	 wobec	 narodzin	 Chrystusa	 (...).	
Chociaż	 bowiem	 ciałem	 weźmie	 udział	 w	 uroczystości	 Pańskiej,	
duchem	jednak	będzie	daleko	od	Zbawcy".

I tak pozostało po dzień dzisiejszy.

https://niedziela.pl/artykul/10498/nd/Poczatki-swieta-Bozego-Narodzenia

Czym jest katechizm kościoła katolickiego?
Katechizm Kościoła katolickiego (w 

skrócie KKK) – oficjalna wykładnia doktryny 
w i a r y  i  z a s a d  m o r a l n o ś c i  K o ś c i o ł a 
k a t o l i c k i e g o .  O b o w i ą z u j ą c a  w e r s j a 
opublikowana została po raz pierwszy w 1992 
roku. Zawiera popularnie napisaną wykładnię 
najważniejszych zasad wiary, moralności 
i kultu, do których przestrzegania zobowiązani
są wierni Kościoła katolickiego. Oryginalny tekst jest napisany po 
łacinie. Jest on sporządzany przez specjalną katechetyczną komisję przy 
papieskiej Kongregacji Nauki Wiary i ostatecznie zatwierdzony przez 
papieża.

Pierwszym powszechnym katechizmem w kościele katolickim był 
Katechizm Rzymski wydany rok po soborze trydenckim (1566 r.)
i będący odpowiedzią na Reformcję.

W latach 80. XX wieku zaobserwowano potrzebę wskazania 
nowych dróg ewangelizacji. Wierni napotykali trudności z jasnym 
wyrażeniem prawd, które Kościół uważał za wiarygodne i przyjęte 
przez tradycję. Pytano też o wskazania dotyczące życia moralnego.

Wówczas papież Jan Paweł II podjął decyzję o przygotowaniu we 
współpracy z wszystkimi biskupami świata książki, w której przeciętny 
katolik mógłby znaleźć odpowiedź na pytania dotyczące swojej wiary. 
Powstało w ten sposób obszerne dzieło wyjaśniające, w co wierzy 
współcześnie Kościół.

W 1992 r. opublikowano oficjalny tekst w języku francuskim, który 
przetłumaczono na języki narodowe. W Polsce opublikowanie całego 
katechizmu miało miejsce w 2002 r. W 2011 r. ukazała się wersja KKK 
skierowana przede wszystkim do młodzieży, zatytułowana YOUCAT. 
Publikacja, która składa się z 527 pytań i odpowiedzi oparta została na 
Katechizmie i jego Kompendium. Uzupełniona została o cytaty z Pisma 
Świętego oraz ze świętych, autorytetów i uczonych.

Źródło: www.katechizm.opoka.org.pl

Opiekunowie bazyliki 
Narodzenia Pańskiego w Betlejem

Betlejem (z hebr. i arab. dosłownie „Dom	Chleba”) jest miejscem 
szczególnym i nierozłącznie związanym z Bożym Narodzeniem. 
Wyjątkowym kultem otaczana jest tu Bazylika Narodzenia Pańskiego, 
wzniesiona w 327 roku na polecenie św. Heleny, matki Cesarza 
Konstantyna Wielkiego. S�wiątynia przez wieki przechodziła burzliwe 
dzieje: najazdy, zniszczenia, odbudowy. Obecny kształt uzyskała 
w  565 roku. Od tego momentu zaczęły się spory o prawo własności do 
Bazyliki, a ich apogeum przypadło na wiek XIV. Spór toczył się wtedy 
pomiędzy franciszkanami, czyli przedstawicielami Kościoła Rzymsko-
katolickiego oraz mnichami greckimi należącymi do Prawosławnego 
Patriarchatu Jerozolimy. Przez wieki prawa celebracji i poszcze-
gólnych części Bazyliki zmieniały się wielokrotnie. Dziś główną opiekę 
nad świątynią sprawują prawosławni mnisi greccy, a także Ormianie. 
Rzymscy katolicy, tzw. „Kustodia Franciszkańska” sprawuje pieczę nad 
Kaplicą Z� łobka. Mieści się ona w „sercu” świątyni czyli na terenie Groty 
Narodzenia, wraz z będącym pod opieką Greków miejscem 
Narodzenia Pana z czternastoramienną srebrną gwiazdą.

W ciągu wieków powstały wokół bazyliki istniejące do dziś
klasztory wspomnia-
nych trzech wspólnot 
zakonnych. Od połud-
niowej strony przylega 
do Bazyliki klasztor 
g r e c k i ,  o d  p o ł u d -
n i o w e g o  z a c h o d u 
klasztor ormiański , 
a od północy konwent 
franciszkanów.

W Wigilię 1223 r. św. Franciszek wystawił
w Greccio pierwszą szopkę bożonarodzeniową
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
NA IV NIEDZIELĘ ADWENTU –  19.12.2021

Roraty od poniedziałku do czwartku (20.12-23.12), a w piątek (24.12) 
ostatnie w tym roku roraty o godz. 7:00. 

W piątek (24.12) Wigilia Uroczystości Narodzenia Pańskiego. W tym 
dniu nie będzie Mszy św. o godz. 18.00. Zachęcamy w tym dniu do 
wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i do właściwego 
przeżywania wieczoru wigilijnego i pielęgnowania tradycyjnych 
zwyczajów wigilijnych. O północy gromadzimy się w kościele na 
Pasterce.

W sobotę (25.12) Uroczystość Narodzenia Pańskiego. Msze św. 
w naszym kościele o godz. 7:00, 9:00, 10:30, 12:00 i 18:00.

W najbliższą niedzielę (26.12) w drugi Dzień Świąt, przypada Święto 
Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa. Msze Święte w naszej 
świątyni według stałego porządku. Na każdej Mszy św. odnowienie 
przyrzeczeń małżeńskich oraz błogosławieństwo małżonków.

Zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu w ciszy oraz przed-
świąteczną spowiedź: od poniedziałku do czwartku w godz. 
7:30–8:30 i 17:00–18:00, w środę dodatkowo 19:00–20:00. 

Od 27 grudnia do 17 stycznia codziennie będzie celebrowana Msza św.
w intencji rodzin zamieszkujących poszczególne rejony naszej 
parafii. Na tablicach ogłoszeń oraz na stronie internetowej parafii 
umieszczony został  harmonogram Mszy św. w intencji rodzin 
pragnących przyjąć indywidualne błogosławieństwo na rok 2022.    
Istnieje możliwość wizyty duszpasterskie w domach, ale tylko 
i wyłącznie na wyraźne zaproszenie rodziny.

Pełna treść ogłoszeń na stronie .www.parafiamichalowice.pl

Czy Jezus narodził się w szopce?

Z Ewangelii wynika, że nowo narodzony Chrystus został ułożony 
w żłobie, a więc w miejscu, gdzie kładziono paszę dla zwierząt. 

Stąd  najwcześniejsza tradycja chrześcijańska, począwszy od św. 
Justyna z połowy II w., narodziny Jezusa umieszcza właśnie w grocie. 
W takiej grocie mógł stać żłób, o którym mówi Ewangelia. Autorzy 
z II-III w. oraz Orygenes wspominają, że w Betlejem znajdowała się 
grota otaczana szacunkiem, jako miejsce narodzenia Chrystusa. Nad 
tą grotą w IV w. budowano duży kościół o pięciu nawach. Bazylika ta, 
przebudowana w VI w., zachowała się do dzisiaj. Sama grota, gdzie 
czczono narodzenie Jezusa, znajduje się pod głównym ołtarzem 
i tworzy kryptę.

Tak więc od czasów starożytnych aż do dzisiejszych szopek, 
w których często widnieją skały ułożone z papieru, betlejemska grota 
stanowi część bożonarodzeniowego wydarzenia. Tym samym 
uświadamia nam prawdę, że Chrystus przyszedł na świat w ciszy
i pokorze.

Rozważania adwentowe

Kończy się czas Adwentu, naszego oczekiwania „na ziemskie 
narodzenie Syna Bożego.

Czy jestem przygotowany by zatrzymał się we mnie, po to by mu 
służyć, służąc innym.”(J. Paweł II).

S�w. Matka Teresa powiedziała: ,,wtedy	jest	Boże	Narodzenie	ilekroć	
uśmiechasz	się	do	swojego	brata	 i	wyciągasz	do	niego	ręce,	…	kiedy	
milkniesz	 aby	 wysłuchać,	 …	 kiedy	 rezygnujesz	 z	 zasad,	 które	 jak	
żelazna	 obręcz	 uciskają	 ludzi	 w	 ich	 samotności,	 …	 kiedy	 dajesz	
odrobinę	nadziei,	…	kiedy	rozpoznajesz	w	pokorze,	jak	bardzo	znikome	
są	twoje	możliwości	i	jak	wielka	jest	twoja	słabość,	…	ilekroć	pozwolisz	
by	Bóg	pokochał	innych	przez	ciebie”. 

Jest to możliwe tylko przez Eucharystię do której zasiadł Jezus ze 
swoimi uczniami. Prawdę o Bożym Narodzeniu trafnie ujął Adam 
Mickiewicz w słowach; , ,Wierzysz,	 że	 się	 Bóg	 zrodził	 się	
w	betlejemskim	żłobie,	lecz	biada	ci,	jeżeli	nie	zrodził	się	w	tobie”. 

Ojciec Leon Knabit przypomina, że: „W	święta	warto	cieszyć	się	
spokojem	 i	 radością”, a udane święta muszą być „pogrubione,	
pokolorowane	 życzliwością,	 miłością,	 prawdziwym	 ciepłem,	
uśmiechem,	uściskami,	życzeniami	z	serca	płynącymi”.

Tajemnica Narodzenia Boga Prawdziwego uświadamia naszą 
małość i kruchość i wszelka w nas ,,moc	 truchleje” zostawiając 
rozmyślania ks. J. Twardowskiego:  

 „ Święta,	święta	i	po	świętach	nikt	już	o	nich	nie	pamięta,	
zjadłem	wilię	zjadłem	barszczyk,	i	już	jestem	o	rok	starszy”

INTENCJE MSZALNE 
 

Poniedziałek – 20.12.2021  
 18:00 + Za śp. Marka Habrynia 
Wtorek – 21.12.2021  

 18:00 
+ Za śp. Michała Batko i zmarłych rodziców: Antoninę  
 i Romualda 

Środa – 22.12.2021  

 18:00 
+ Za śp. Krystynę i Zenona Nowaków oraz zmarłych  
 z rodziny Koźmińskich, Kwiatkowskich i Nicków 

 20:00 

O błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski i opiekę Matki 
Bożej dla Mirosława i Moniki w 30. rocznicę ślubu 
+ Za śp. Beatę Kruczek, Józefa i Leokadię Janas, 
 Franciszka i Mariannę Kuchta 
+ Za śp. Józefę i Franciszka Zając, Andrzeja Kucz 
+ Za śp. Janusza Kuźmę 
+ Za śp. Zofię Koźmińską 
+ Za śp. Adama Nogcia 
+ Za śp. Józefa Jaskółkę 
+ Za śp. Jadwigę Trzaskę 
+ 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 
+ Za śp. Andrzeja Rzemieńca 

Czwartek – 23.12.2021  

 18:00 
+ Za śp. Krystynę i Franciszka Czapińskich, Andrzeja  

i Stefanię Żurawików 
Piątek – 24.12.2021 – Wigilia Narodzenia Pańskiego 
 7:00 + Za śp. Ewę Sobolewską 

 18:00 
+ Za śp. Stanisława Kowackiego w 26. rocznicę śmierci, 

Damiana Strzałkę, zmarłych z rodziny Kowackich  
i Piekara 

00:00 
+ Za śp. Ariadnę Kozłowską 
+ Za śp. Zofię Bednarz i Mariana Chwastka 

Sobota – 25.12.2021 – Uroczystość Narodzenia Pańskiego 
 7:00 + Za śp. Janinę, Teresę i Tadeusza Nowak 

 9:00 
+ Za śp. Anielę Fus w 39. rocznicę śmierci, Michała Fus, 
 Stefana i Krystynę Chwalik, Franciszka Kilmer, 
 Antoninę i Franciszka Chwalik 

 10:30 

Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę 
Matki Bożej dla Anny i Jerzego Gryglik w 50. rocznicę 
ślubu 
+ Za śp. Piotra Ciaranka 

 12:00 
+ Za śp. Stanisławę Bednarczyk w 4. rocznicę śmierci  
 i męża Jana 

 18:00 + Za śp. Michała Osińskiego 
Niedziela – 26.12.2021 –Święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi 
 i Józefa; Święto św. Szczepana, Pierwszego Męczennika 

 7:00 
O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Tadeusza  
w 80. rocznicę urodzin 

 9:00 + Za śp. Mariana Jurkowskiego w 1. rocznicę śmierci 

 10:30 
+ Za śp. Mieczysława Bednarczyk w 1. rocznicę śmierci 
+ Za śp. Janinę Szymacha 

 12:00 W intencji wszystkich Parafian 

 18:00 
+ Za śp. Helenę Krawczyk w 3. rocznicę śmierci  
 i męża Mariana 

 

    Jest w moim Kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny,
    Przy wzejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie,

    Ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny,
    Najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie.

Cyprian Kamil Norwid


