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Słowa Ewangelii według świętego Łukasza (Łk 2, 22-40)

Święta Rodzina - Jezus, Maryja i Józef

Gdy upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, Rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby przedstawić Go Panu. (...)
A żył w Jeruzalem człowiek imieniem Symeon. Był to człowiek sprawiedliwy i pobożny, wyczekujący pociechy Izraela; (...). Jemu Duch
Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. Z natchnienia więc Ducha przyszedł do świątyni. A gdy Rodzice
wnosili dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju Prawa, on wziął Je w objęcia, błogosławił Boga i mówił: «Teraz, o Władco,
pozwalasz odejść słudze Twemu w pokoju, według Twojego słowa. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, które przygotowałeś wobec
wszystkich narodów: światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela». A Jego ojciec i Matka dziwili się temu, co o Nim
mówiono. Symeon zaś błogosławił ich i rzekł do Maryi, Matki Jego: «Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu,
i na znak, któremu sprzeciwiać się będą – a Twoją duszę miecz przeniknie – aby na jaw wyszły zamysły serc wielu». Była tam również
prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera, bardzo podeszła w latach. (...) Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła Boga i mówiła
o Nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jeruzalem. A gdy wypełnili wszystko według Prawa Pańskiego, wrócili do Galilei, do
swego miasta – Nazaretu. Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na Nim.
Ewangelia ukazuje nam dziś dwoje ludzi, którzy uczą, jak przyjąć Boże Narodzenie. Symeon całe swoje życie uczynił adwentem,
oczekiwaniem na przyjście Boga – wie, że niczego więcej nie potrzebuje, że nic piękniejszego nie mogłoby go spotkać. Anna reaguje
uwielbianiem Boga, radosnym i głośnym mówieniem o Jego chwale. A Ty? Jak przyjąłeś przyjście Chrystusa do Twojego życia?

Dekalog - Przykazanie VI
Z Ksiegi Syracydesa:
Nie oddawaj siebie na wolę swych żądz, abyś jak bawół nie był nimi miotany. Liście zmarnujesz, owoce zniszczysz
i pozostawisz siebie jak uschłe drzewo. Zła żądza zgubi tego, kto jej nabył i uczyni go uciechą dla wrogów. (Syr 6. 2-4)
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Kochani Czytelnicy!
Jestem księdzem. Nie mam żony. Nie współżyłem z dziewczyną. Jestem zdrowym mężczyzną. Po ludzku więc sądząc, wielu z was
lepiej zna się na tych sprawach. Jednak jako niegodny sługa Ewangelii chciałbym pochylić się dzisiaj z wami nad słowem prawdy
o VI przykazaniu. Nie cudzołóż!
Przejdźmy od razu do konkretów. Bóg stworzył mężczyznę i kobietę. Zasadniczo na świecie są dwie płci. I zasadniczo mężczyznę
ciągnie do kobiety a kobietę do mężczyzny. Do tego momentu świat „zasadniczo” zgadza się z Panem Bogiem pomijając wyjątki. Bóg
jednak mówi dalej.
Mężczyzna opuszcza ojca i matkę swoją i łączy się ze swoją żoną tak, że stają się jednym ciałem – to zapisano w Rdz 1,24. Co więc
Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela - potwierdza Jezus, co zapisano w Mt 19, 6.
Mężczyzna może zbliżyć się do kobiety, ale wtedy tylko, kiedy opuści już rodzinny dom i tylko łączy się z jednym ciałem – swojej
żony – jak zapisano w Biblii. Kto mieści się w tych granicach, które postawił Bóg, i które z większymi konkretami tłumaczy nam
nauka Kościoła katolickiego ten wypełnia VI przykazanie.
Po co jednak Bóg postawił granice? Czy nie możemy się kochać, skoro się kochamy? Czy nie mogę urozmaicić sobie życia przez
nie tylko słowne kontakty z koleżanką w pracy? Czy nie mogę sobie pomóc w regulacji poczęć?
ks. Norbert Sarota

Wspomnienie św. Szczepana - dlaczego święcimy owies?

Boże Narodzenie na Czarnym Lądzie

W drugi dzień Swiąt Boż ego Narodzenia obchodzimy
Swięto ś w. Szczepana, jednego z pierwszych diakonó w
Koś cioła, któ ry oddał swoje ż ycie za wiarę w Jezusa Chrystusa.
„Pełen łaski i mocy Ducha Swiętego” głosił Słowo Boż e, za co
został oskarż ony, wygnany za miasto i tam ukamienowany
(Dz 7,54-60). Postawiono mu fałszywe zarzuty, podobnie jak
Jezusowi. Na wzó r Mistrza on ró wnież przebaczył przed
ś miercią swoim oprawcom. „Stąd tak wielkie znaczenie ma
święto pierwszego męczennika, które obchodzimy pierwszego
dnia po Bożym Narodzeniu: Jezus, który narodził się w Betlejem,
dał za nas życie, abyśmy my narodzeni powtórnie przez wiarę
i chrzest byli gotowi poświęcić nasze życie z miłości do braci”
(Jan Paweł II). Dlatego 26 grudnia wierni modlą się za
chrześ cijan prześ ladowanych na całym ś wiecie, a księż a
przywdziewają czerwone szaty. Tego dnia ś więcimy owies,
któ ry symbolizuje kamienie spadające na ś w. Szczepana, jak
ró wnież troski gospodarza o ob ite plony. Zgodnie z tradycją
ludową młodzież obrzuca poś więconym owsem idącego przez
koś ció ł księdza, a po Mszy ś w. - niezamęż ne dziewczęta.

Na nastrój Świąt Bożego Narodzenia ma wpływ klimat. W Polsce jest
mroźno i czasem leży śnieg, a w Afryce gorąco i duszno. Mieszkańcy
Czarnego Lądu przygotowują się do tych radosnych świąt na swój sposób.
Wnętrza chat zdobione są palmami i łańcuchami z liści. Zamiast świerka
przystrajane jest drzewo eukaliptusowe lub palmowe. Czasem mieszkańcy
Afryki budują nawet szopkę, która jest wiernym odzwierciedleniem ich
chaty i znajduje się w najważniejszej części domu. Ucztuje się tylko
w pierwszy dzień Świąt. Rano wszyscy składają sobie życzenia. Nie ma
Pasterki, a główne nabożeństwo odprawiane jest 25 grudnia rano lub
w południe, na które każdy przychodzi w najlepszym ubraniu. Na Mszy
Świętej jest głośno i wesoło, gdyż wierni śpiewają, a nawet tańczą. Dzieci
przynoszą małe podarunki, które składają w szopce dla maleńkiego Pana
Jezusa. Po południu każda rodzina spożywa świąteczny, większy
i bogatszy posiłek składający się z mięsa oraz z ryb, ryżu lub manioku.
Posiłek świąteczny popijany jest własnoręcznie zrobionym winem
palmowym albo piwem wytwarzanym samodzielnie. W Boże Narodzenie
mieszkańcy Afryki nie zapominają także o swoich bliskich zmarłych.
W tym świątecznym dniu odwiedzają ich groby. Do tradycji należy
zostawianie na mogiłach butelki z wodą lub z domowym piwem.

INTENCJE MSZALNE
Poniedziałek – 28.12.2020 – Święto Świętych Młodzianków,
Męczenników
Msza św. Kolędowa o błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski w 2021 roku dla rodzin z ul. Galicyjskiej,
18:00
Wspólnej, Radosnej, Krótkiej, Uroczej i Malowniczej,
a dla zmarłych o życie wieczne
Wtorek – 29.12.2020 – Piąty Dzień Oktawy Narodzenia
Pańskiego
Msza św. Kolędowa o błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski w 2021 roku dla rodzin z ulicy Legionowej
18:00
(numery parzyste), Wesołej, Kordonowej i Krakowskiej
(nr 2, 6, 8, 14), a dla zmarłych o życie wieczne
Środa – 30.12.2020 – Szósty Dzień Oktawy Narodzenia
Pańskiego
Msza św. Kolędowa o błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski w 2021 roku dla rodzin z ul. Legionowej (nume18:00
ry nieparzyste) Krakowskiej (nr 46, 48, 56) Domy
Młodziejowickie, a dla zmarłych o życie wieczne
O zdrowie, błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej
dla Sylwestra z racji urodzin i imienin
+ Za śp. Wiesławę Ziętarę
+ Za śp. Waldemara Nogcia
+ Za śp. Tadeusza Ceglińskiego
+ Za śp. Stanisławę Machnik
20:00 + Za śp. Stanisława Galiasa
+ Za śp. Roberta Stopińskiego
+ Za śp. Marka Habrynia
+ Za śp. Eugeniusza Kołacza
+ Za śp. Elżbietę Nogieć
+ Za śp. Barbarę Sumera
+ Za śp. Włodzimierza Chwastka
Czwartek – 31.12.2020 – Siódmy Dzień Oktawy Narodzenia
Pańskiego, św. Sylwestra I, papieża
W intencji wszystkich Paraﬁan
17:00 + Za śp. Lucynę w 16. rocznicę śmierci i Stanisława
Czerw
Piątek – 01.01.2021 – Oktawa Narodzenia Pańskiego,
Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki
7:00 + Za śp. Roberta Stopińskiego (greg. 1)
9:00 + Za śp. Marię i Władysława Bochenek
+ Za śp. Józefa Gumulę w 25. rocznicę śmierci
10:30
i wnuczkę Alicję
12:00 O uzdrowienie i błogosławieństwo Boże dla Ignasia
Msza św. Kolędowa o błogosławieństwo Boże i potrzeb18:00 ne łaski w 2021 roku dla rodzin z ul. Granicznej i Górnej
Wsi, a dla zmarłych o życie wieczne
Sobota – 02.01.2021 – Świętych Bazylego Wielkiego
i Grzegorza z Nazjanzu, biskupów
i doktorów Kościoła
7:00 + Za śp. Roberta Stopińskiego (greg. 2)
Msza św. Kolędowa o błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski w 2021 roku dla rodzin z ul. Klonowej,
18:00
Pogodnej, Jesionowej i Michałki, a dla zmarłych o życie
wieczne
Niedziela – 03.01.2021
7:00 + Za śp. Roberta Stopińskiego (greg. 3)
+ Za śp. Michała, Marię i Józefa Miłkowskich oraz
9:00
zmarłych z rodziny
10:30 + Za śp. Annę i Jerzego Urban oraz zmarłych z rodziny
12:00 + Za śp. Marcina Kurowskiego w 10. rocznicę śmierci
Msza św. Kolędowa o błogosławieństwo Boże i potrzeb18:00 ne łaski w 2021 roku dla rodzin z ul. Komora
i Widokowej, a dla zmarłych o życie wieczne

O okrutnym Herodzie
Gdy urodził się Jezus Chrystus, w królestwie Judei panował Herod.
Ten okrutny władca wydał rozkaz zamordowania wszystkich
chłopców do drugiego roku życia mieszkających w Betlejem
i okolicach, gdy dowiedział się, że na świat przyszedł król żydowski.
Tyle o Herodzie mówią ewangelie. Mimo przydomka Wielki, Herod
jest postrzegany jako tyran, szaleniec i morderca. Urodził się około
73 r. p.n.e. Był przebiegłym politykiem i popularnym królem. Zasłynął
przede wszystkim jako znakomity budowniczy. Jego najwspanialszym
dziełem była rozbudowa drugiej świątyni żydowskiej. Dzisiejsza
Ściana Płaczu, jest ocalałą częścią świątyni zbudowanej przez Heroda,
a nie Salomona. Twierdze, które wybudował, miały jemu oraz jego
rodzinie zapewnić schronienie na wypadek wybuchu powstania. Pod
koniec życia Herod zapadł na dziwną, nieuleczalną chorobę
o strasznych objawach - dzisiejsi lekarze utożsamiają ją z rakiem jelit,
połączonym z cukrzycą. Najczęściej za datę śmierci władcy przyjmuje
się 4 r. p.n.e. W testamencie Herod podzielił swoje państwo między
trzech synów: Archelausa, Heroda Antypasa i Filipa. Antypas kazał
uwięzić, a potem ściąć Jana Chrzciciela oraz wydrwił Pana Jezusa, po
tym jak został On odesłany przez Piłata do króla.

Szatan też kiedyś był aniołem
Jedyny dogmat, któ ry w pewien sposó b odnosi się do
Szatana, mó wi, ż e jest to stworzenie Boż e, dobre z natury, któ re
odwró ciło się od swego Stwó rcy. Wbrew często spotykanej
opinii diabeł (upadły anioł) wcale nie ma mocy takiej samej jak
anioły. Jego moc jest jeszcze bardziej ograniczona, gdyż zerwał
łącznoś ć z Tym, któ ry go stworzył.
Diabeł nie ma też mocy, by zmusić nas do popełnienia złych
uczynkó w. To nie on popełnia grzechy, moż e tylko kusić . Nie
przyznawajmy mu roli, któ rej nie posiada.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Święto Świętej Rodziny – 27.12.2020
W czwartek (31.12) zakończenie 2020 roku. Msza św.
z nabożeństwem wyjątkowo o godz. 17:00. Można uzyskać
w tym dniu odpust zupełny za odśpiewanie hymnu „Ciebie Boga
wysławiamy” w celu podziękowania za otrzymane w ciągu całego
roku dobrodziejstwa. Rodziny, które w tym roku pożegnały swoich
najbliższych, przynoszą znicze przed ołtarz, a po zakończeniu
nabożeństwa zanoszą na groby.
W piątek (01.01) pierwszy dzień nowego 2021 roku – Uroczystość
Świętej Bożej Rodzicielki oraz 54 Światowy Dzień Pokoju.
Msze św. o godz. 7:00; 9:00; 10:30; 12:00 i 18:00. Można uzyskać
odpust zupełny za pobożne odmówienie lub śpiew w kościele
hymnu „O Stworzycielu, Duchu, przyjdź”, w celu uproszenia Bożej
mocy na cały rok. Składka z Nowego Roku przeznaczona jest na
Centrum Jana Pawła II „Nie Lękajcie się!”. W tym dniu przypada
także I piątek miesiąca.
Odwiedziny chorych z sakramentami św. po wcześniejszym
zgłoszeniu przez rodzinę w sobotę (02.01) od ok. godz. 9:00.
Nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca i zmianka tajemnic
różańcowych w sobotę (02.01) o godz. 17:00.
Od jutra (28.12) w ramach kolędy, rozpoczynamy Msze św.
z błogosławieństwem indywidualnym rodzin. Prosimy, aby ze
względów bezpieczeństwa na Mszę św. przybył tylko
przedstawiciel rodziny (nie wszyscy domownicy), który otrzyma
indywidualne błogosławieństwo rodziny oraz pamiątkowe obrazki.
Prosimy o przyniesienie w pojemnikach wody, która zostanie
pobłogosławiona, aby nią pokropić dom rodzinny. Fakt
uczestnictwa we Mszy św. i błogosławieństwie rodzin prosimy
potwierdzić przez wypełnienie deklaracji (blankiety znajdują
się na stojaku przy wyjściu) i oddanie w kopercie po uzyskaniu
błogosławieństwa. Pragniemy w ten sposób odnotować
w kartotece paraﬁalnej błogosławieństwo duszpasterskie na dany
rok.
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

