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Słowa Ewangelii według świętego Mateusza (Mt 1,18-24) 

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.

Już na początku wspólnej drogi Józefa i Maryi rzeczy nie układały się tak, jak to sobie wymarzyli. Maryja musiała niespodziewanie 

zdecydować, czy jest gotowa zostać matką dziecka, którego ojcem nie będzie jej narzeczony. Nie mogła mieć pewności, co wtedy zrobi Józef. 

On stanął przed wyborem, czy przyjąć Maryję w takich okolicznościach, czy ułożyć sobie życie inaczej. 
Nas też życie stawia w sytuacjach, które niekiedy wymagają zmiany naszych planów. Czasem jest to drobna sprawa, która krzyżuje tylko 

plany na daną chwilę albo na wiele lat. Jakiego wyboru teraz musisz dokonać? Czy jesteś na to gotowy? 

22 maja
wspomnienie 

św. Rity

Noc Bożego Narodzenia jest nocą wielkiego daru, który 
otrzymali wszyscy ludzie. Dzisiaj na nowo musimy 
uświadomić sobie, co stało się tej nocy, jak wielki dar 
otrzymaliśmy i dlaczego z jego powodu wszyscy się 
radujemy. „Radujmy się, albowiem Dziecię się nam 
narodziło, Syn został nam dany”(Iz9,5)

Drodzy Parafianie, czas Narodzenia Pańskiego po raz 
kolejny zanurza nas w tajemnicy Wcielenia. Ukazuje Boga, 
który przychodzi jako małe dziecko, dzięki bezgranicznemu 
zawierzeniu Maryi, otoczone troską człowieka wiary św. 
Józefa, by każdy z nas bez obaw mógł przyjąć Go do swego 
życia. Niech Boże Narodzenie będzie dla Was okazją do 
wyrażenia swej wdzięczności Bogu za tak wielkie tajemnice 
nam objawione. Niech pomoże nam zbliżać się do Boga
i stawać się każdego dnia coraz bardziej świadkiem 
Chrystusowej radości i pokoju.

Ks. Proboszcz

PASTERKA – niezwykła Msza św.

Co roku w nocy z 24 na 25 grudnia katolicy udają się na 
Pasterkę – pierwszą Mszę Bożego Narodzenia. Eucharystia jest 
odprawiana o północy i otwiera oktawę liturgicznych obchodów 
związanych z tajemnicą Wcielenia. Pasterka to centralny punkt 
obchodów związanych z narodzinami Jezusa Chrystusa.

Podczas tej Eucharystii używane są odpowiednie formularze 
modlitw i teksty biblijne przyporządkowane wyłącznie tej 
celebracji liturgicznej.

W homilii kapłani poruszają tajemnicę Wcielenia, czyli 
przyjęcia przez Syna Bożego ludzkiej natury i Jego przyjścia na 
świat.

Pasterka swoją nazwę zawdzięcza ubogim pasterzom, którzy 
jako pierwsi przybyli do małego Jezusa.

Pierwszą Pasterkę w historii Kościoła odprawił Papież 
Grzegorz IV w IV wieku.

Obecnie Pasterka najbardziej uroczyście obchodzona jest 
w Austrii, Bawarii, Hiszpanii, Włoszech, Irlandii Północnej oraz 
w Polsce. Jest najważniejszym dla katolików nabożeństwem 
bożonarodzeniowym.

W Polsce co roku największym zainteresowaniem cieszy się 
Pasterka na Jasnej Górze w Częstochowie. Niezmiennie od wielu 
lat gromadzi ona kilkutysięczny tłum wiernych. Ponadto od 
kilkunastu lat w kopalni soli w Wieliczce odbywa się niezwykła  
Pasterka. Górnicy i ich rodziny schodzą ponad 100 metrów pod 
ziemię, aby uczestniczyć w tej niesamowitej Mszy św. 
i w żarliwej modlitwie wspólnie oczekiwać na narodziny 
Zbawiciela.

Z historii kolędy...

Najstarsza polska kolęda

W rozwoju kolędy – bożonarodzeniowej pieśni religijnej – znaczącą 
rolę odegrali przybyli do Polski w 1237 roku franciszkanie, którzy 
przygotowywali jasełka. Najstarsze zachowane pieśni, będące 
reminiscencjami obrzędów jasełkowych pochodzą z XV wieku. Są to 
utwory proste liczące od siedmiu do piętnastu wersów. Obok 
oddziaływania duchowości franciszkańskiej duży wpływ na rozwój 
pieśni mieli włoscy benedyktyni. Za najstarszą polską kolędę uważa się  
tekst z 1424 roku „Zdrow bądź, krolu anjelski”:

„Zdrow bądź, krolu anjelski
K nam na świat w ciele 
przyszły,
Tyś za jisty Bog skryty, 
W święte, czyste ciało wlity”

Zdrow bądź, Stworzycielu
Wszego stworzenia,
Narodziłś się w ucirpienie
Prze swego luda zawinienia.

Zdrow bądź, Panie, ot Panny
Jenżś się narodził za ny.
Zdrow bądź, Jesu Kryste, krolu,
Racz przyjęci naszę chwałę. 

Racz daci dobre skonanie
Prze twej matki zasłużenie,
Abychom cię wżdy chwalili,
Z tobą wiecznie krolowali.
Amen. P
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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

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
IV NIEDZIELA ADWENTU – 22.12.2019

Wolontariusze przed kościołem rozprowadzają świece Caritas 
Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom (dostępne także w zakrystii). 

W zakrystii można jeszcze nabyć poświęcone opłatki na stół wigilijny.
W poniedziałek (23.12) roraty o godz. 18:00, a we wtorek (24.12) 

ostatnie w tym roku roraty o godz. 7:00.
Spowiedź św. w naszej parafii będzie w poniedziałek (23.12) w godz. 

8:00-10:00 i 17:00-20:00 (z przerwą od godz. 18:00 do 18:30).
We wtorek (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.

Przed ołtarzem płonie Betlejemskie Światło przyniesione do kościoła 
przez harcerzy. Dzisiaj po każdej Mszy św. można odpalać i zanosić 
Światło Betlejemskie do domów.

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

W czwartek (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.

Ofiary na tacę:
z Pasterki - przeznaczona na Fundusz Obrony Życia SOS, Domy 

Samotnej Matki oraz krakowskie „Okno życia”;
z Uroczystości Bożego Narodzenia - na Świętopietrze;
ze Święta św. Szczepana - na Uniwersytet Papieski Jana Pawła II.
W piątek (27.12) rozpoczynamy doroczną wizytę duszpasterską 

zwaną „Kolędą”. W czasie kolędy w miarę możliwości powinni być 
wszyscy katoliccy domownicy. W domu należy przygotować stół 
nakryty obrusem, krzyż, świece i wodę święconą z kropidłem. Koło 
chrzcielnicy znajduje się naczynie z wodą święconą, którą można 
zabierać do swoich domów. 

Porządek kolędy:
- piątek (27.12) – od. godz. 9:00: ul. Górna numery parzyste;
- sobota (28.12) – od godz. 9:00: ul. Górna numery nieparzyste;
- poniedziałek (30.12) – od godz. 9:00: ul. Warszawka numery parzyste;
- wtorek (31.12) – od godz. 9:00: ul. Parkowa, Podedworze, Sąsiedzka.

Pełna treść ogłoszeń na stronie .www.parafiamichalowice.pl

Szopka - najbardziej znany symbol
Bożego Narodzenia

Po raz pierwszy szopka pojawiła się Betlejem już w 330 r. n.e. Był to 
marmurowy żłobek umieszczony w wykutej skalnej grocie. Ponad pół 
wieku później szopka wyglądała już bardzo podobnie do tej 
współczesnej. 

Do Polski zwyczaj bożonarodzeniowych żłóbków dotarł z Włoch już 
w XIII w. Do naszych czasów w  kościele św. Andrzeja w Krakowie 
zachowały się figury z 1370 r. Tradycja szybko się przyjęła i zyskała 
ogromną popularność. Dziś w każdym kościele szopka jest niezbędnym 
elementem bożonarodzeniowej dekoracji.

Przyjmuje się powszechnie, że szopki zaczęły pojawiać się także 
w domach prywatnych od XVIII wieku. Polskie szopki są pochodzenia 
włoskiego, na wzór szopki św. Franciszka.

Wśród wielu tradycji polskich szopek, najbardziej znane są tzw. 
szopki krakowskie. Taka forma szopki wykształciła się w XIX w., 
a rozpropagowano ją w XX w. Wykonuje się je specjalnie na „Konkurs 
na Najpiękniejszą Szopkę Krakowską”. Ich twórcami są amatorzy, 
zarówno dorośli, jak i dzieci. Konkursy były organizowane tuż przed 
świętami, aby dochować tradycji kolędowania z szopką. Szopki 
krakowskie charakteryzują się unikalną formą, na którą składają się 
budowle z wieżami i elementami architektury krakowskiej. Z czasem 
w tej szopce obok tradycyjnych kukiełek przedstawiających scenę 
Bożego Narodzenia umieszczano postacie legendarne i historyczne 
związane z Krakowem i tradycją Polską.

Święty Kajetan z Thieny - wielki czciciel 
Jezusowego Żłóbka

Święty Kajetan z Thieny 
(1480 - 1547) mawiał, że nie ma 
innej drogi do Nieba jak przez 
niewinność lub pokutę. Przez 
całe życie dbał o zachowanie 
niewinności, służył chorym 
w szpitalach, pomagał podczas 
zarazy. Często klęczał w kaplicy 
Ż ł ó b k a  w  b a z y l i c e  N M P 
w Rzymie przed tą świętą 
relikwią. W 1517 roku w cichą 
n o c  B o ż e g o  N a r o d z e n i a , 
adorując Dzieciątko i Jego 
Matkę w tej bazylice dostąpił 
niewypowiedzianego szczęścia. 
Oto stojąc przed Świętym 
Żłóbkiem  otrzymał z rąk Matki 
Bożej Dzieciątko. W ikonografii 
jest  często przedstawiany 
z małym Jezuskiem na rękach.

INTENCJE MSZALNE 
 

Poniedziałek – 23.12.2019  
 7:00 + Za śp. Annę Klich 
 18:00 + Za śp. Helenę Dyląg (greg. 6) 
Wtorek – 24.12.2019 – Wigilia Narodzenia Pańskiego 

 7:00 
+ Za śp. Ewę Sobolewską, Janusza i Artura 
+ Za śp. Helenę Dyląg (greg. 7) 

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

Środa – 25.12.2019 – Uroczystość Narodzenia Pańskiego 
 7:00 + Za śp. Piotra Ciaranka 

 9:00 
+ Za śp. Janinę Nowak w 3. rocznicę śmierci, Teresę  
 i Tadeusza Nowak 

 10:30 
+ Za śp. Helenę Dyląg (greg. 8) 
+ Za śp. Zuzannę Nogieć 

 12:00 + Za śp. Wiktora Gadulę 
 18:00 + Za śp. Marię Miska 
Czwartek – 26.12.2019 – św. Szczepana, pierwszego męczennika 
 7:00 + Za śp. Helenę Dyląg (greg. 9) 

 9:00 
O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Stanisława w dniu 
urodzin 

 10:30 

Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże i  opiekę 
Aniołów Stróżów dla Antoniego Hejmo w 1. rocznicę 
urodzin, braci: Jakuba i Huberta i rodziców 
Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, 
błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla Dominiki 
i Piotra w 15. rocznicę ślubu 

 12:00 W intencji dzieci, rodziców i chrzestnych 

 18:00 
+ Za śp. Helenę Krawczyk w 1. rocznicę śmierci i męża 
 Mariana 

Piątek – 27.12.2019 – św. Jana, apostoła i ewangelisty 
 7:00 + Za śp. Helenę Dyląg (greg. 10) 
 18:00 + Za śp. Jana Bajorskiego 
Sobota – 28.12.2019 – Świętych Młodzianków, męczenników 
 7:00 + Za śp. Helenę Dyląg (greg. 11) 
 18:00 + Za śp. Eugeniusza Nogcia, syna Leona, żonę Sabinę 
Niedziela w oktawie Narodzenia Pańskiego – 29.12.2019 – Święto 
  Świętej Rodziny, Jezusa, Maryi i Józefa 
 7:00 + Za śp. Helenę Dyląg (greg. 12) 

 9:00 
+ Za śp. Justynę i Antoniego Stachurskich oraz zmarłych  
 z rodziny 

 10:30 
+ Za śp. Włodzimierza Świerka i zmarłych z rodziny 
 Świerk, Halinę Banach i zmarłych z rodziny Banach 

 12:00 + Za śp. Marcina Kurowskiego w 9. rocznicę śmierci 

 18:00 
Dziękczynna w 1. rocznicę urodzin Mikołaja Piwowarczyka 
z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej  
i Anioła Stróża 

 


