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Święta Bożego Narodzenia
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza (Mt 1,18-25)
Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem,
znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał
narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie
i rzekł: Józeﬁe, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się
w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. A stało się to
wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez Proroka: Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu
nadadzą imię Emmanuel, to znaczy: Bóg z nami. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański: wziął
swoją Małżonkę do siebie, lecz nie zbliżał się do Niej, aż porodziła Syna, któremu nadał imię Jezus.
Święty Józef chyba nie tak wyobrażał sobie narzeczeństwo z Maryją. Ale kiedy stanął przed wyborem, postawił szczęście dziewczyny
ponad własne. To nie my wybieramy sytuacje, które nam się przydarzają, ale my decydujemy jak na nie zareagujemy. Z doświadczenia wiemy,
że nie jest łatwo zgodzić się na coś, co nie jest po naszej myśli. Jednak dobro, jakie się z tego rodzi, potraﬁ nas zadziwić.

Betlejem - miejsce, gdzie narodził się
Jezus Chrystus
Według przekazów chrześcijańskich miejsce, w którym
narodził się Jezus Chrystus, zwane Grotą Narodzenia, znajduje
się w krypcie pod ołtarzem Bazyliki Narodzenia Pańskiego
w Betlejem.
Konstanty Wielki, pierwszy cesarz chrześcijański w 326 roku
wybudował nad grotą Bazylikę Narodzenia. Uczynił tak na prośbę
swej matki Heleny. Wydarzenie to opisuje Euzebiusz z Cezarei,
nadworny historyk cesarza: „(…) bogobojna cesarzowa miejsce,
gdzie Boża Rodzicielka urodziła swego syna, wyróżniła
wspaniałymi pomnikami i przyozdobiła je w wyszukany sposób.
Również cesarz niebawem uczcił to miejsce królewskimi darami,
aby srebrnymi i złotymi klejnotami oraz kolorowo mieniącymi się
dywanami pomnożyć wspaniałe dary swej matki (…)”.
Czternastoramienna gwiazda ze srebra, znajdująca się
w Bazylice Narodzenia Pańskiego w Betlejem, wskazuje miejsce,
w którym, według tradycji urodził się Jezus. Została tu
umieszczona w roku 1717
przez franciszkanów. Napis
znajdujący się na niej głosi:
„ Tu z M a r y i D z i e w i c y
narodził się Jezus Chrystus.
1717”.

Drodzy Para ianie,
W świętą i cichą noc Bożego Narodzenia po raz
kolejny stajemy przed tajemnicą betlejemskiej
g r o t y, w k t ó r e j M a r y j a „ p o r o d z i ł a s w e g o
pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i złożyła w żłobie”(Łk 2,27). To właśnie w betlejemskiej
grocie w Osobie Bożego Dzieciątka ukazuje się
dobroć i miłość Zbawiciela. To nowa i pocieszająca
pewność jaka zostaje nam podarowana w Boże
Narodzenie. Bądźmy radosnymi świadkami tej
Miłości, która tak bardzo się uniżyła, że dla nas
i naszego zbawienia zstąpiła z niebios i stała się
bezbronnym Bożym Dziecięciem. Niechaj jej echem
i przedłużeniem będzie nasza miłość okazywana
każdemu człowiekowi. Przesyłamy płynące z głębi
serca życzenia wytrwania w tej miłości, bo właśnie
dzięki temu „poznajemy, że my trwamy
w Bogu a On w nas” (1J 4,13).
Niech błogosławieńst wo Bożej
Dzieciny i opieka Maryi
opromienia wszystkie dni
Nowego 2019 roku.
Duszpasterze

Tradycja wieczoru wigilijnego
Fot.: ks. Marcin Zieliński

Ewa - prawzór kobiety
Wiele o niej nie wiemy. Jej imię (z heb.) znaczy matka żyjących.
Ma męża Adama i trzech synów Kaina, Abla i Seta. Zerwała owoc
z drzewa poznania dobra i zła. Jest ona ostatnim boskim stworzeniem,
najdoskonalszym. W Księdze Rodzaju przeczytamy, że „Bóg ulepił
człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia,
wskutek czego człowiek stał się istotą żywą”. „Niedobrze żeby
człowiek był sam, uczyńmy mu pomoc”. Adam zapadł w głęboki sen,
wtedy Bóg wyjął jedno z jego żeber i zbudował niewiastę. Jest ona
zakończeniem pracy stwórczej Boga. Na jej widok Adam zawołał
w zachwycie: „Ta dopiero jest kością z moich kości i ciałem z mego
ciała!”. Ewa w zamyśle Boga jest więc tą, która ratuje mężczyznę
z samotności, jest jego podporą i towarzyszką, Bóg umieścił w sercu
Ewy miłość, która posiada niezwykłą moc, daje życie. Jest równa
mężczyźnie, bo człowiek to kobieta i mężczyzna.

Zwyczaj wigilii przyjął się w Polsce w XVIII wieku,
a powszechną tradycją stał się w wieku XX. Stół przykrywano
białym obrusem, przypominającym ołtarz i pieluszki Pana, a pod
nim układano siano, co przypominało sianko, na którym spoczywało
Boże Dziecię.
Jeśli ktoś z rodziny w danym roku zmarł, to zostawiano dla niego
pełne nakrycie. Wierzono, że dusze naszych bliskich w tak
uroczystej chwili przeżywają radość Bożego Narodzenia wraz
z nami. Dodatkowo dawano osobną zastawę dla gościa, który
w wieczór wigilijny mógł się przypadkowo zjawić. Tego wieczoru
nikt nie powinien być samotny czy głodny. Zgodnie z tradycją cały
dzień obowiązywał post ścisły. W czasie Wigilii podawano tylko
potrawy postne, w liczbie nieparzystej, ale tak różnorodne, by były
wszystkie potrawy, jakie się zwykło dawać w ciągu roku.
Pan domu lub najstarszy z rodziny rozpoczynał wieczerzę
modlitwą. Potem czytano opis Narodzenia Pańskiego z Ewangelii
św. Łukasza (rozdz. 2). Następnie po krótkim przemówieniu każdy
z domowników brał opłatek do ręki i wspólnie składano sobie
życzenia. Z tej okazji także przepraszano się wzajemnie
i darowywano sobie urazy.
Źródło: brewiarz.pl

Święty Jan, Apostoł i Ewangelista

Gwiazda Betlejemska

Święty Jan Apostoł był synem Zebedeusza i Salome oraz
młodszym bratem św. Jakuba Starszego. Początkowo należał do
uczniów św. Jana Chrzciciela. Powołany został przez Jezusa wraz ze
św. Piotrem i św. Andrzejem w czasie wspólnego połowu ryb.
Uważany jest za najmłodszego z apostołów i umiłowanego ucznia
Chrystusa. Był świadkiem wskrzeszenia córki Jaira, tajemnicy
Przemienienia na Górze Tabor i konania Chrystusa w Ogrójcu.
Przypisuje mu się łagodność i miłosierdzie, jednak potraﬁł być także
człowiekiem niecierpliwym i gwałtownym. Otrzymał nawet od Jezusa
przydomek „syna gromu”. Św. Janowi
wraz ze św. Piotrem wyznaczył Jezus
misję przygotowania ostatniej Paschy.
Tylko on pozostał do końca wierny
swemu Mistrzowi - wytrwał pod
krzyżem. Dlatego Chrystus z krzyża
powierza mu swoją Matkę, a Jej - Jana
jako przybranego syna.
Ewangelię św. Jan napisał prawdopodobnie w Efezie po roku 70 . Jako
jedyny z dwunastu Apostołów nie
zginął śmiercią męczeńską. Jest
patronem Albanii i Azji Mniejszej oraz
aptekarzy, pisarzy, ślusarzy, dziewic
i wdów.

Gwiazda betlejemska to jeden
z najbardziej znanych symboli
ś wiąt Boż ego Narodzenia.
Tak dobrze znana, a wciąż pełna
tajemnic. Czym była naprawdę? Zwykłym zjawiskiem
astronomicznym, cudem, a moż e – jak chcą niektó rzy –
przesłaniem od innych cywilizacji? Gwiazda betlejemska
zwiastowała narodziny Jezusa w Betlejem w Judei, dokąd przybyli,
wiedzeni ś wiatłem gwiazdy, trzej kró lowie czy też magowie.
Wspomina o tej gwieź dzie wyłącznie Ewangelia według
ś w. Mateusza. Charakterystyczne jest to, ż e
w odró ż nieniu od „zwykłych” gwiazd, ta
betlejemska poruszała się po nocnym niebie
przez kilka tygodni, a na koniec zatrzymała
się „nad miejscem, gdzie było dziecię”.
Więcej szczegó łó w Nowy Testament nie
przynosi. Tradycja jedynie utrzymuje, ż e
była to niezwykle jasna gwiazda, ponieważ
przykuła uwagę magó w.
Gwiazda betlejemska to takż e popularna nazwa poinsecji, czyli
wilczomlecza pięknego, któ ry w warunkach naturalnych
występuje na obszarze prawie całej Ameryki Srodkowej jako
krzewy dochodzące nawet do 3 m wysokoś ci.

INTENCJE MSZALNE
Poniedziałek – 24.12.2018 – Wigilia Narodzenia Pańskiego
+ Za dusze śp. Ewy Sobolewskiej, Janusza i Artura,
Henryka i Leokadii
7:00
+ Za dusze śp. Eugeniusza Nogieć i zmarłych z rodziny
Wtorek – 25.12.2018 – Uroczystość Narodzenia Pańskiego
+ Za duszę śp. Ariadny Kozłowskiej
0:00
+ Za duszę śp. Mariana Chwastek
7:00 + Za dusze śp. Aleksandra Padlik i Andrzeja Kopeć
+ Za dusze śp. Janiny Nowak w 2. rocznicę śmierci
9:00
i zmarłych z rodziny Nowak
10:30 + Za duszę śp. Stanisławy Bednarczyk i męża Jana
+ Za dusze śp. Lucjana Bubki, zmarłych z rodziny Bubka,
12:00
Walczaków i Łącznych
18:00 + Za duszę śp. Edwarda Zawalskiego
Środa – 26.12.2018 – Święto św. Szczepana
7:00 + Za duszę śp. Piotra Ciaranka
9:00 + Za dusze śp. Marianny i Franciszka Kopeć
10:30 + Za dusze śp. Adama i Stanisławy Krzyworzeka
12:00 W intencji dzieci, rodziców i chrzestnych
+ Za dusze śp. Anieli Fus w 35. rocznicę śmierci, Michała
18:00
Fus, Stefana Chwalik, Franciszka Kilmer
Czwartek – 27.12.2018 – Święto św. Jana, Apostoła i Ewangelisty
7:00 + Za duszę śp. Adelajdy Grudnik
Dziękczynna w 1. rocznicę urodzin Tymoteusza oraz 11.
18:00 rocznicę urodzin Oliwii z prośbą o błogosławieństwo Boże
i opiekę Aniołów Stróżów
Piątek – 28.12.2018 – Święto Świętych Młodzianków
7:00 + Za duszę śp. Stanisława Bubki
+ Za dusze śp. Wacława Ciaranka w 1. rocznicę śmierci
18:00
i Heleny żony
Sobota – 29.12.2018
7:00 + Za duszę śp. Domiceli Pawlik
18:00 + Za duszę śp. Marii Miska
Niedziela – 30.12.2018 – Święto Świętej Rodziny
+ Za duszę śp. Leokadii w 47. rocznicę śmierci, Józefa
7:00
Janas, Ireny i Piotra Domagalskich
9:00 + Za duszę śp. Antoniego Migasa w 5. rocznicę śmierci
+ Za duszę śp. Marcina Kurowskiego w 8. rocznicę
10:30
śmierci
12:00 + Za dusze śp. Heleny, Zygmunta i Juliana Krzyworzeka
18:00 + Za duszę śp. Jerzego Tarko

Legenda o kwiecie Bożego Narodzenia
Meksykańska legenda o małej, biednej dziewczynce o imieniu
Pepita podkreśla nasze przywiązanie do poinsecji w święta
Bożego Narodzenia. Dziewczynki nie było stać na prezent dla
Jezusa, dlatego w Wigilię postanowiła podarować mu bukiet
zielonych liści. Wiedziała, że dla niego liczą się szczere chęci,
a nie materialna wartość podarunku. Ku zaskoczeniu
wszystkich, bukiet zaczął przybierać w kościele intensywne
odcienie czerwieni i zieleni. Począwszy od tego dnia Gwiazda
betlejemska jest nazywana w Meksyku „Flores de
Nochebuena”, czyli kwiat Bożego Narodzenia.

CZY WIECIE ŻE ...?
Pierwsza szopkę przedstawiającą scenę narodzenia Jezusa
Chrystusa urządził św. Franciszek z Asyżu w 1223 roku
w skalnej grocie w pobliżu Greccio. Zwyczaj ten
rozprzestrzenił się na całe Włochy, Europę i świat.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
IV Niedziela Adwentu – 23.12.2018
Jutro (24.12) Wigilia Uroczystości Narodzenia Pańskiego.
Ostatnie roraty w tym roku o godz. 7:00. Nie będzie Mszy św.
o godz. 18:00. Zachęcamy w tym dniu do wstrzemięźliwości od
pokarmów mięsnych, do właściwego przeżywania wieczoru
wigilijnego i pielęgnowania tradycyjnych zwyczajów wigilijnych:
dzielenia się opłatkiem, wspólnej modlitwy, odczytania fragmentu
Ewangelii Łk 2,1-20 oraz wspólnego śpiewania kolęd.
O północy gromadzimy się w kościele na Pasterce.
We wtorek (25.12) Uroczystość Narodzenia Pańskiego. Msze św.
w naszym kościele o godz. 7:00, 9:00, 10:30, 12:00 i 18:00.
W środę (26.12) Drugi Dzień Świąt Bożego Narodzenia – Święto
Św. Szczepana, Pierwszego Męczennika. Msze św. o godz. 7:00,
9:00, 10:30, 12:00 i 18:00.
W czwartek (27.12) rozpoczynamy doroczną wizytę
duszpasterską:
Czwartek (27.12) od godz. 9:00 – Wilczkowice od Zerwanej oraz
prawa strona ul. Leśnej od ul. Granicznej z ul. Truskawkową
i Sosnową,
Piątek (28.12) od godz. 9:00 - ul. Ks. Pałęgi, Akacjowa, Miodowa
i Długa, lewa strona ul. Leśnej od ul. Granicznej.
Sobota (29.12) od godz. 9:00 – ul. Zanidzie, Krakowska,
Ogrodowa; Krakowska od p. Nogieć do kościoła.
Poniedziałek (31.12) od godz. 9:00 – ul. Rzemieślnicza, Smolna,
Lipowiec, Cichy Kącik.
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 czynna we wtorki i piątki po wieczornej Mszy św. za wyjątkiem świąt i 1. Piątku miesiąca.

Do użytku
wewnętrznego

