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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?

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

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.

ks. Norbert Sarota

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?

Z Ksiegi Syracydesa:

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.

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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Kończył się rok 1531, kiedy cały Meksyk obiegła niespotykana nowina: w imperium 
Azteków, podbitym przez Hiszpanów, objawiła się Maryja! Ukazała się ubogiemu 
Indianinowi Juanowi Diego. Ubrana w różową tunikę i błękitny płaszcz, opasana czarną 
wstęgą symbolizującą Jej brzemienność zapewniła: Drogi synku, kocham cię. Jestem 
Maryja, zawsze Dziewica, Matka Prawdziwego Boga, który daje i zachowuje życie (…).

Podczas ostatniego spotkania Maryja poleciła Juanowi zebrać kwiaty kwitnące 
mimo mrozu na kamienistym szczycie wzgórza. Ułożyła je w jego płaszczu i poleciła 
zanieść hiszpańskiemu biskupowi jako znak, o który prosił. Kiedy z płaszcza posypały 
się kwiaty, ukazał się na nim obraz Maryi. Ten właśnie płaszcz, wiszący do dziś w 
sanktuarium wybudowanym w miejscu Objawień, jest słynnym wizerunkiem Matki 
B o ż e j 
z Guadalupe. Na materiale nie ma śladów pędzla, nie znać upływu czasu, kolory nie 
wypłowiały. Oczy Maryi posiadają nadzwyczajną głębię, a w źrenicy dostrzeżono 
niezwykle precyzyjny obraz dwunastu postaci.

Objawienia Maryi z Guadalupe „Depczącej Kamiennego Węża” przyczyniły się do 
chrystianizacji rdzennej ludności Meksyku. Aztekowie zaprzestali składania pogańskim 
bożkom krwawych ofiar z ludzi. Matka Boża z Guadalupe pozostaje dla ludzkości 
Obrończynią życia i Patronką życia poczętego. 

Wspieraj ich! Kiedy przybywa im lat, niech wciąż 
będą dla swojej rodziny mocnymi filarami wiary 
ewangelicznej, stróżami szlachetnych wartości 
rodziny, żywymi skarbcami trwałych tradycji 
religijnych. (...)

Za miłość, dobroć, przekazaną wiarę, mądrość życiową

Panie Jezu, pomagaj rodzinom i społeczeństwu 
doceniać obecność i rolę dziadków. Spraw, by nigdy 
nie byli zaniedbywani ani wykluczani, ale zawsze 
znajdowali szacunek i miłość. (...)

DZIĘKUJEMY NASZYM BABCIOM I DZIADKOM

Ochraniaj ich! Oni są bogactwem dla rodzin, dla 
Kościoła i dla całego społeczeństwa. 

słowami modlitwy Benedykta XVI:

Panie Jezu, narodziłeś się z Maryi Dziewicy, córki 
świętych Anny i Joachima. Patrz z miłością na 
dziadków na całym świecie. 

Maryjo, Matko wszystkich żyjących, nieustannie 
otaczaj opieką dziadków, bądź z nimi podczas 
ziemskiej pielgrzymki, i niech za sprawą Twoich 
modlitw wszystkie rodziny spotkają się kiedyś 
w niebieskiej ojczyźnie, gdzie Ty czekasz na 
wszystkich ludzi, by ich przygarnąć w wielkim 
uścisku życia bez końca. Amen.

Drodzy Parafianie,
Tegoroczna wizyta duszpasterska dobiega 

końca. Dla nas księży był to bardzo ważny czas, 
gdyż mogliśmy powitać wielu nowych parafian, 
bliżej poznać rodziny i ich troski, a także 
porozmawiać o naszej wspólnocie. Cieszy fakt, 
że wiele naszych rodzin stara się żyć w zgodzie
z chrześcijańskimi wartościami i nie ulega 
medialnej wrogiej narracji skierowanej na 
Kościół i kapłanów. 

W imieniu swoim i księdza Norberta bardzo 
serdecznie dziękuję wszystkim za przyjęcie do 
swoich domów, dziękuję za życzliwość wyrażoną 
w oczekiwaniu nawet do późnych godzin, 
zapewnieniu transportu, miłej rozmowie, 
poczęstunku oraz złożonych ofiarach na cele 
archidiecezji i utrzymanie kapłanów.

Za wszystkie rodziny, które przyjęły kapłana 
będziemy się modlić podczas Mszy Świętej, która 
zostanie odprawiona 2 lutego o godz. 10:30.

ks. Proboszcz

Dekalog - Przykazanie VI

Z naszej wspólnoty parafialnej odszedł

śp. Tadeusz Warchoł

Wieczne odpoczywanie racz Mu dać Panie...

KULT MARYJNY NA ŚWIECIE

Jan Paweł II we wspomnieniach 
- wybór na stolicę Piotrową

Wspomnienie św. Szczepana - dlaczego święcimy owies? 

W drugi dzień S� wiąt Bożego Narodzenia obchodzimy 
S� więto św. Szczepana, jednego z pierwszych diakonów 
Kościoła, który oddał swoje życie za wiarę w Jezusa Chrystusa. 
„Pełen łaski i mocy Ducha S�więtego” głosił Słowo Boże, za co 
został oskarżony, wygnany za miasto i tam ukamienowany 
(Dz 7,54-60). Postawiono mu fałszywe zarzuty, podobnie jak 
Jezusowi. Na wzór Mistrza on również przebaczył przed 
śmiercią 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 
chrześcijan prześladowanych na całym świecie, a księża 
przywdziewają czerwone szaty. Tego dnia święcimy owies, 
który symbolizuje kamienie spadające na św. Szczepana, jak 
również troski gospodarza o ob�ite plony. Zgodnie z tradycją 
ludową młodzież obrzuca poświęconym owsem idącego przez 
kościół księdza, a po Mszy św. - niezamężne dziewczęta.

W JAKIM JĘZYKU NAPISANO BIBLIĘ?

Źródło: Ilustrowany przewodnik po Biblii, red. naczelny J. Fronczak

Większa część Starego Testamentu powstała w języku hebrajskim. 
Wyjątek stanowią: Księga Ezdrasza i Księga Daniela. Zostały one 
napisane w zbliżonym do hebrajskiego języku aramejskim, którym 
posługiwano się powszechnie zarówno w imperium babilońskim, jak i 
perskim. Żydzi używali go na co dzień po powrocie z babilońskiego 
wygnania, w czasach, gdy powstały Księgi Ezdrasza i Daniela. 
Gdzieniegdzie te języki przeplatają się wzajemnie (np. w Księdze 
Rodzaju czy w Księdze Jeremiasza). 

Oryginał Nowego Testamentu został napisany po grecku, chociaż 
niektóre słowa Jezusa (w tym Jego ostatnie słowa na krzyżu według św. 
Mateusza i św. Marka) są przytoczone po aramejsku, którym posługiwał 
się obok hebrajskiego. Listy św. Pawła również cytują wyrażenia w 
języku aramejskim.

Uroczyste	 przyjęcie	 św.	 Siostry	 Faustyny	 w	 znaku	
relikwii	odbędzie	się	w	przyszłą	niedzielę	podczas	Mszy	
Św.	o	godz.	10:30.	Chciałbym,	aby	najbliższy	tydzień	stał	się	
czasem	duchowego	przygotowania	na	to	wydarzenie.	Toteż	
jutro	(5	października)	we	wspomnienie	św.	Siostry	Faustyny	
odmówimy	Koronkę	Miłosierdzia	przed	Mszą	św.	wieczorną	
o	 godz.	 17:45.	 Zachęcam	 też	 do	 podjęcia	 zobowiązania	
codziennej	 lektury	 fragmentu	Dzienniczka	 lub	 odmówienia	
Litanii	do	Bożego	Miłosierdzia.

z	radością	informuję,	że	nasza	para�ia	otrzymała	relikwie	św.	
Siostry	 Faustyny.	 Wierzę,	 że	 obecność	 tej	 Wielkiej	 Świętej	
przyczyni	 się	 do	 głębszego	 poznania	 tajemnicy	 Bożego	
Miłosierdzia.

ks.	Proboszcz	Wiesław	Kiebuła

Siostry	i	Bracia,

Mam	 nadzieję,	 że	 Siostra	 Faustyna	 obecna	 w	 cząstce	
relikwii,	będzie	prowadziła	nas	wszystkich	do	głębokiej	relacji	
z	 Panem	 Jezusem	 i	 otworzy	 nas	 na	 doświadczanie	 Jego	
Miłosiernej	Miłości.

22	października	
-	wspomnienie	św.	Jana	Pawła	II

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.

Boże Narodzenie na Czarnym Lądzie

O bractwie rorantystów i tradycji rorat

„Roraty” - są to msze święte wotywne, odprawiane ku czci 
Najświętszej Maryi Panny przed świtem, każdego dnia 
Adwentu (od II Soboru Watykańskiego tylko w dni 
powszednie). Nazwa pochodzi od pierwszych słów pieśni, 
śpiewanej na wejście, opartej na proroctwie Izajasza 
(Iz 45,8) i zaczynającej się: „Rorate caeli desuper…” - 
„Niebiosa, spuśćcie Sprawiedliwego jak rosę…”. W Polsce 
najstarsze wzmianki o roratach sięgają XIII w. Zwyczaj ten 
przyniosła z Węgier błogosławiona Kinga. Największą 
popularność osiągnęły w XVI w., kiedy to zakładano 
specjalne kapele - bractwa rorantystów. Ich zadaniem 
było odprawianie i śpiewanie rorat, przede wszystkim 
w Adwencie, a w niektórych miejscach, nawet codziennie, 
przez cały rok. Takie Bractwo zostało założone w 1540 r. 
przez Zygmunta Starego przy Kaplicy Zygmuntowskiej. 
Śpiewali oni roraty raz w tygodniu, przez cały rok. 
Najbardziej charakterystycznym elementem tej mszy jest 
zapalenie świecy tzw. roratki, traktowanej jako symbol 
Maryi, niosącej prawdziwe światło - jutrzenki, które  
poprzedza Jezusa - słońce. Jest ona specjalnie dekorowana, 
aby wyróżniała się od pozostałych świec umieszczonych na 
ołtarzu.

Święta Rodzina - Jezus, Maryja i Józef



Adres: 32-091 Michałowice, ul. Jana Pawła II, 2. Tel. +48 12 388 50  08; www.parafiamichalowice.pl
Parafia p.w. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, erygowana w 1949 roku.

Kancelaria czynna we wtorki i piątki po wieczornej Mszy św. za wyjątkiem świąt i 1. Piątku miesiąca.
Do użytku

wewnętrznego

Najzimniejszym miesiącem jest styczeń, a najcieplejszym 
sierpień. W lecie dni są krótsze niż w Polsce, a w zimie dłuższe. 
Słońce w najdłuższym dniu (21 czerwca) świeci 14 godzin, zaś 
w najkrótszym (22 grudnia) 10 godzin. Charakterystyczne jest 
krótkie trwanie zmierzchu, po zachodzie słońca prawie natychmiast 
zapada noc. Ziemia Święta ma tylko dwie pory roku: suchą (lato) 
i deszczową (zima). Pora zimowa rozpoczyna się w październiku 
i trwa do kwietnia. Największe ulewy występują w grudniu i styczniu. 
Istnieją tu trzy strefy klimatyczne: klimat śródziemnomorski 
w strefie przybrzeżnej, z łagodną zimą i gorącym latem, ze średnią 
temperaturą w skali roku 20°C; klimat umiarkowany na 
płaskowyżu i w górach ze średnią temperaturą 17°C oraz klimat 
tropikalny w dolinie Jordanu ze średnią temperaturą 25°C.Wiatry 
z i m n e  i  s u c h e ,  k t ó r e 
w  l e c i e  w i e j ą  z  p ó ł n o c y 
i z północnego wschodu, łagodzą upały tej pory roku. W zimie 
n a t o m i a s t  w i e j e  w i a t r 
z południowego zachodu, który łącząc się z wiatrem zachodnim (od 
morza) przynosi deszcz. 

Co nieco o klimacie Ziemi Świętej

Góra	Hermon

Cudowne uratowanie wzroku

15 sierpnia 1950 roku Aleją NMP w Częstochowie, od dworca PKP 
w kierunku Jasnej Góry podążała boso matka trzymająca na ręku 
dwuletnią córeczkę. Dziewczynka była chora, a według lekarskiego 
orzeczenia miała w niedługim czasie utracić całkowicie wzrok. Dziecko 
podczas nieobecności matki urządziło sobie „kąpiel”, a będąc po 
szczepieniu ospy, przez zatarcie zaraziło oczy. 

Za radą ojca paulina, pątniczka udała się z dziewczynką do lekarza, 
którego zdziwiła zaistniała sytuacja. Oczy dziecka były uratowane. 

Nie czekając na dalsze interwencje lekarzy, kobieta udała się do 
Częstochowy, wierząc w pomoc Matki Boskiej Jasnogórskiej. Podczas 
modlitwy przed Cudownym Obrazem, około godziny 16 matka 
zauważyła uspokojenie dziecka, które przestało cierpieć i zaczęło się 
wesoło bawić. 

Z JASNOGÓRSKIEJ KSIĘGI CUDÓW I ŁASK...

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.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
Święto Świętej Rodziny – 27.12.2020

Odwiedziny chorych z sakramentami św. po wcześniejszym 
zgłoszeniu przez rodzinę w sobotę (02.01) od ok. godz. 9:00. 

Pełna treść ogłoszeń na stronie .www.parafiamichalowice.pl

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.

Wieczne odpoczywanie racz Mu dać Panie...

Z naszej wspólnoty parafialnej odszedł

śp. Marek Habryń

„Wizyta”

Codziennie w południe pewien młody człowiek zjawiał się przy 
drzwiach kościoła i po kilku minutach odchodził. Proboszcz, trochę 
nieufny zapytał go kiedyś, po co tu przychodzi.
- Przychodzę pomodlić się - odpowiedział chłopak.

- O, tak! Przychodzi tu codziennie i stając w drzwiach mówi:
"Jim, to Ja, Jezus" - i odchodzi.

     Bruno Ferrero

W kilka dni później chłopak uległ wypadkowi i został przewieziony 
do szpitala z bardzo bolesnymi złamaniami. Po kilku dniach młodzi
i starzy spotykali się przy jego łóżku, a on miał uśmiech i słowo 
otuchy dla każdego. Przyszedł odwiedzić go również proboszcz.
- Powiedziano mi, że jesteś cały pokiereszowany, ale pomimo to 
wszystkim dodajesz otuchy. Jak to robisz?

- Pomodlić się... Jak możesz modlić się tak szybko?
- Och... codziennie zjawiam się w tym kościele w południe 
i mówię tylko: "Jezu, przyszedł Jim", potem odchodzę. To maleńka 
modlitwa, ale jestem pewien, że On słucha.

Pielęgniarka przerwała mu: Tu nikt nie przychodzi w południe...
- To dzięki Komuś, Kto przychodzi odwiedzić mnie w południe.

Do przemyślenia...

26	stycznia	-	Niedziela	Słowa	Bożego

Zrozumieć Mszę Świętą, 
aby pełniej w niej uczestniczyć... (cz. 5)

LITURGIA EUCHARYSTYCZNA

Kościół od wczesnego średniowiecza używa do 
E u c h a r y s t i i  c h l e b a  n i e k w a s z o n e g o 
z czystej mąki pszennej, natomiast używane wino jest z gron 
winnych naturalnie pozyskiwane, koloru białego.

Dodawanie wody do wina było znane już w czasach 
Jezusa. Tradycja chrześcijańska widziała w nim symboliczny 
charakter. Z jednej strony zwyczaj ten był symbolem krwi 
i wody, które wypłynęły z otwartego boku Chrystusa. Z 
d r u g i e j  s t r o n y  p o ł ą c z e n i e  w i n a 
z wodą symbolizuje boską i ludzką naturę Syna Bożego. 
Mszał Benedyktyński natomiast wskazuje, że woda 
symbolizuje wiernych, którzy w Komunii świętej będą tak 
z a t o p i e n i 
w Jezusie, jak krople wody w winie.

Przygotowanie darów – Po złożeniu darów następuje 
uniesienie i złożenie na ołtarzu chleba i wina. Kapłan podnosi 
patenę z chlebem i mówi: „Błogosławiony jesteś Panie Boże 
Wszechmogący, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy 
chleb, owoc ziemi i pracy rąk ludzkich. Tobie go przynosimy, 
aby stał się chlebem życia”. Podobnie nad kielichem kapłan 
wypowiada słowa: „Błogosławiony jesteś Panie Boże 
Wszechmogący, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy 
wino, które jest owocem krzewu i pracy rąk ludzkich”.

ks.	Norbert	Sarota

Zapraszamy
Wszystkich	Wiernych	naszej	Para�ii, 

którzy pragną lepiej rozumieć czytane Słowo Boże 

 w sobotę 26.09.2020 roku na godz. 19.30. w salce 
na plebanii.

na	pierwsze	spotkanie	Kręgu	Biblijnego O TAJEMNICACH ŚWIATŁA

Wieczne odpoczywanie racz Mu dać Panie...

Z naszej wspólnoty parafialnej odszedł

śp. Stanisław Galias 

Niepokalanie poczęta Maryja została w sposób szczególny 
ofiarowana Bogu przez swoich rodziców. 

Rodzice Maryi, święci Joachim i Anna byli bardzo pobożnymi 
ludźmi. Wielokrotnie błagali Boga o potomstwo i nigdy nie 
rezygnowali z gorących modlitw i hojnych darów dla świątyni. 
Kiedy Święty Joachim był już w podeszłym wieku, nadal wielkie 
pragnienie małżonków nie było spełnione. W tradycji 
wczesnochrześcijańskiej znajdziemy piękną opowieść o 
czterdziestodniowej wielkiej modlitwie, jaką dziadek Pana Jezusa 
zanosił wówczas do Boga na miejscu pustynnym. Wszystko mogło 
wskazywać na to, że Joachim umrze bez potomstwa, ale on do 
końca wierzył w to, że jest cenny w oczach Boga, że Bóg się o niego 
troszczy i że nie zostawi jego modlitw bez odpowiedzi. Wiemy, że 
równie gorąco modliła się o potomstwo Święta Anna, która nawet 
obiecała, że dziecko, które się urodzi będzie poświęcone Panu. 
Takiego ofiarowania rodzice Maryi dokonali, kiedy miała ona około 
3 lat.

Święto Ofiarowania Maryi – 21 listopada

Jedyny dogmat, który w pewien sposób odnosi się do 
Szatana, mówi, że jest to stworzenie Boże, dobre z natury, które 
odwróciło się od swego Stwórcy. Wbrew często spotykanej 
opinii diabeł (upadły anioł) wcale nie ma mocy takiej samej jak 
anioły. Jego moc jest jeszcze bardziej ograniczona, gdyż zerwał 
łączność z Tym, który go stworzył.

Diabeł nie ma też mocy, by zmusić nas do popełnienia złych 
uczynków. To nie on popełnia grzechy, może tylko kusić. Nie 
przyznawajmy mu roli, której nie posiada.

Szatan	też	kiedyś	był	aniołem

Śladami bł. Karoliny Kózkówny

Zabawa to wieś w Polsce w woj. małopolskim, 
w powiecie tarnowskim, w gminie Radłów.

We wsi znajduje się Sanktuarium bł. Karoliny 
Kózkówny, która mieszkała w pobliskiej wsi Wał-Ruda. 
Karolina Kózkówna zginęła śmiercią męczeńską z rąk 
rosyjskiego żołnierza, mając zaledwie 16 lat. 10 czerwca 
1987 roku Jan Paweł II ogłosił ją błogosławioną. Nazywa 
się ją często Pierwszą Damą do Nieba, Prawdziwym 
Aniołem, Kwiatem Polskiej Ziemi.

We wsi Zabawa warto odwiedzić sanktuarium 
błogosławionej, gdzie znajduje się trumienka z jej 
relikwiami. Na cmentarzu parafialnym pozostało miejsce 
p i e r w s z e g o  p o c h ó w k a  b ł .  K a r o l i n y 
w latach 1914-17. Warto też przejść stacje drogi 
krzyżowej szlakiem jej męczeństwa, na której 
18 dnia każdego miesiąca odprawiane jest przez wiernych 
nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Każdego 10 dnia 
miesiąca w sanktuarium odprawiana jest Msza św. w 
intencji jej kanonizacji.

Bł. Karolina Kózkówna jest patronką polskiej 
młodzieży, osób molestowanych oraz wielu drużyn 
harcerskich.

„Niebiosa, rosę spuśćcie nam z góry” Ten piękny tekst jest 
poetyckim tłumaczeniem łacińskiej antyfony adwentowej „Rorate caeli 
desuper” (od niej bierze się nazwa mszy „roraty”), ułożonej z tekstów 
proroka Izajasza. Śpiewana była w dawnych czasach praktycznie 
w każdym kościele w okresie Adwentu. Jej treść nie była jednak dostępna 
przeciętnemu wiernemu, który zazwyczaj nie znał łaciny. Stąd zapewne 
wyniknęła chęć jej tłumaczenia na język ojczysty. Dokonał tego 
prawdopodobnie Franciszek Morawski (1783–1861), choć nawet 
XIX-wieczne śpiewniki nie podają autora.

Najstarsze pieśni adwentowe

Cytat na I tydzień adwentu

św. Jan Paweł II

Co to znaczy «czuwam»? To znaczy, staram się być człowiekiem 
sumienia. Że tego sumienia nie zagłuszam i nie zniekształcam. 
Nazywam po imieniu dobro i zło, a nie zamazuję. Wypracowuję 
w sobie dobro, a ze zła staram się poprawiać, przezwyciężając je 
w sobie. To taka bardzo podstawowa sprawa...

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.

Z naszej wspólnoty parafialnej odszedł

śp. Włodzimierz Chwastek 

Wieczne odpoczywanie racz Mu dać Panie...

INTENCJE MSZALNE 
 

Poniedziałek – 28.12.2020 –  Święto Świętych Młodzianków, 

  Męczenników 

 18:00 

Msza św. Kolędowa o błogosławieństwo Boże i potrzeb-
ne łaski w 2021 roku dla rodzin z ul. Galicyjskiej, 
Wspólnej, Radosnej, Krótkiej, Uroczej i Malowniczej,  
a dla zmarłych o życie wieczne 

Wtorek – 29.12.2020 –  Piąty Dzień Oktawy Narodzenia  
  Pańskiego 

 18:00 

Msza św. Kolędowa o błogosławieństwo Boże i potrzeb-
ne łaski w 2021 roku dla rodzin z ulicy Legionowej 
(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 

 18:00 

Msza św. Kolędowa o błogosławieństwo Boże i potrzeb-
ne łaski w 2021 roku dla rodzin z ul. Legionowej (nume-
ry nieparzyste) Krakowskiej (nr 46, 48, 56) Domy 
Młodziejowickie, a dla zmarłych o życie wieczne 

 20:00 

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 
+ 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 

 17:00 

W intencji wszystkich Parafian 
+ 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 

 10:30 
+ Za śp. Józefa Gumulę w 25. rocznicę śmierci  
 i wnuczkę Alicję 

 12:00 O uzdrowienie i błogosławieństwo Boże dla Ignasia 

 18:00 

Msza św. Kolędowa o błogosławieństwo Boże i potrzeb-
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) 

 18:00 

Msza św. Kolędowa o błogosławieństwo Boże i potrzeb-
ne łaski w 2021 roku dla rodzin z ul. Klonowej, 
Pogodnej, Jesionowej i Michałki, a dla zmarłych o życie 
wieczne 

Niedziela – 03.01.2021 
 7:00 + Za śp. Roberta Stopińskiego (greg. 3) 

 9:00 
+ Za śp. Michała, Marię i Józefa Miłkowskich oraz 
 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 

 18:00 
Msza św. Kolędowa o błogosławieństwo Boże i potrzeb-
ne łaski w 2021 roku dla rodzin z ul. Komora  
i Widokowej, a dla zmarłych o życie wieczne 


