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Z niedzielnej liturgii Mszy Świętej
1. czytanie (1 Sm 1, 20-22. 24-28): Anna - matka Samuela

2. czytanie (1 J 3, 1-2. 21-24): Listy św. Jana

Na początku Pierwszej Księgi Samuela czytamy o Annie, jednej
z dwóch żon Elkana, Suﬁty. Była ona żoną bardziej kochaną przez
męża (por. 1 Sm 1, 5), choć nie mogła mieć dzieci. Peninna (druga
żona) nie szczędziła Annie przytyków związanych z jej
bezpłodnością. Annie podwójnie musiało pękać serce.
Anna dobrze wiedziała, że jedynie Bóg jest w stanie objąć swoją
wszechmocą to, co przeżywała. Dlatego zalana łzami oddała Mu swój
ból i pragnienie bycia matką, jednocześnie złożyła Panu obietnicę, że
syna, którym ją pobłogosławi, Jemu oﬁaruje.
Jej imię oznacza jednak „łaskę” – i tą właśnie łaską posłużył się
Bóg, czyniąc ją matką samego proroka Samuela
https://pl.aleteia.org/2021/05/09/biblijne-matki-anna-ta-ktora-wymodlila-szczescie/

Listy św. Jana to księgi Nowego Testamentu, autorstwa Jana
Apostoła, syna Zebedeusza. Dokładne datowanie Listów nie jest
możliwe. Przyjmuje się, że Listy zostały napisane w końcu I wieku.
Ostatnie dziesiątki lat swego życia Apostoł spędził w Efezie. Do
niego też udawali się przedstawiciele Kościołów Azji Mniejszej, aby
zasięgnąć rady w sprawach różnych sporów religijnych. Były one
powodem powstania pierwszego listu.
List był przeznaczony prawdopodobnie do grupy Kościołów,
znajdujących się być może w Azji Mniejszej i chociaż Jan nie był ich
założycielem, to interesował się ich działalnością. Autor chce ich
zapewnić, że znajdują się na drodze zbawienia, rozbudzić wiarę oraz
przestrzec przed fałszywymi prorokami.

Kochani Para ianie,
Wszystkim Wam i Waszym
bliskim życzymy: aby w ten dzień
Bożego Narodzenia zrodziło się
w każdym z nas pragnienie
miłości, aby przy żłóbku
b e z d u s z ny ś w i a t o d m i e n i ł
oblicze, a w serca wstąpiła otucha. W dzisiejszym czasie
niepewności: „Trzeba nam trzeba bardziej niż chleba
dobrej nowiny. Gwiazdy przewodniej w czas niepogody nie
z naszej winy”. Bądźmy dla ludzi wokół - taką gwiazdą, co
zaświeci i drogę wskaże do prawdziwego betlejemskiego
szczęścia.
Szczęść Boże na czas Świąt!
ks. Wiesław Kiebuła, ks. Bartłomiej Roman

KOŚCIÓŁ ŚW. SZCZEPANA W KRAKOWIE
Paraﬁalny kościół św. Szczepana przy ul. Sienkiewicza
w Krakowie wybudowano w latach 1933-1938 w stylu modernizmu
międzywojennego. Świątynia jest trzynawowa z kopułą nad nawą
główną wspartą na ośmiu kolumnach. Cennymi elementami wystroju
wnętrza kościoła są:
ź pochodzący ze zburzonego kościoła św. Szczepana, który
ongiś stał przy obecnym placu Szczepańskim, manierystyczny
obraz Matki Bożej Pocieszenia. Nie jest znana data jego
powstania, prawdopodobnie był to koniec XVI lub początek
XVII stulecia, ani nazwisko fundatora oraz malarza. Można
przypuszczać, że artysta przy pracy wzorował się na
wizerunku w bazylice Santa Maria Maggiore w Rzymie. Wraz
z obrazem, do obecnego kościoła św. Szczepana zawędrował
wczesnobarokowy ołtarz, fundowany około roku 1629.
ź datowana na pierwszą połowę XV wieku, gotycka, spiżowa
chrzcielnica. Ufundował ją ówczesny proboszcz starego
kościoła św. Szczepana - Stanisław Roy. Obecnie jest to jedna
z najstarszych chrzcielnic Krakowa. Opasuje ją inskrypcja
upamiętniająca fundatora i datę powstania - 1425 rok.
ź przechowywany w skarbcu XV-wieczny relikwiarz puszkowy
św. Urszuli - przystosowany do trzymania wewnątrz czaszki,
oraz nieco nowszy - pochodzący z XVI wieku relikwiarz
św. Szczepana.

Święty Ekspedyt
Sw. Ekspedyt był legionistą, dowó dcą wojska i chrześ cijaninem.
Jego chrześ cijań ski legion w 274 r. swoimi modłami dokonał cudu.
Gdy cesarz Marek Aureliusz prowadził wojnę z Markomanami
(dzisiejsze Czechy), wś ró d najstraszliwszej posuchy utrudniającej
walkę Ekspedyt wyprosił u Boga ob ity deszcz i grad, a błyskawice
tak oś lepiły nieprzyjaciela, ż e ponió sł klęskę. Religia chrześ cijań ska
niedługo cieszyła się pozorną wolnoś cią, gdyż w 285 r. na rzymskim
tronie zasiadł cesarz Dioklecjan. Zaczęły się nowe prześ ladowania;
cesarz za namową swego zięcia Galeriusza rozkazał, by wszyscy
ż ołnierze składali o iary pogań skim bogom. Wydał też edykt
nakazujący zniszczenie wszystkich chrześ cijań skich koś ciołó w
i spalenie ś więtych ksiąg. Ekspedyt - nieustraszony wyznawca
Chrystusa - zerwał rozkaz cesarski z muru i publicznie go zniszczył.
Został za to umęczony wraz z pięcioma towarzyszami w 303 r.
W Polsce Ekspedyt znany jest takż e pod imieniem Wierzyna. Od
wiekó w jest czczony jako patron pomagający w sprawach
wyjątkowo trudnych. Jest wzywany w ostatniej chwili, wysłuchuje
modlitwy osó b, któ re odkładają sprawy na ostatni moment. Jest
ś więtym od spraw najtrudniejszych. Przywoływany jest często
przed egzaminem, sprawą sądową, trudną pracą, w problemach
inansowych i sprawach pilnych.
Sw. Ekspedyt nawraca grzesznikó w. Jest też ś więtym ostatniej
godziny, gdyż wspiera umierających i tych, któ rzy w ostatnich
chwilach ż ycia proszą go o wstawiennictwo u Boż ej Opatrznoś ci.

Relikwie w chrześcijaństwie - Święta Kołyska
Sacra Culla, czyli z włoskiego Swięta Kołyska, znana też jako
Cunabulum Domini – Kolebka Pana – spoczywa w Rzymie od blisko
trzynastu wiekó w. Najsłynniejsza relikwia Boż ego Narodzenia
składa się obecnie z pięciu drewnianych listew. Długoś ć najdłuż szej
z nich wynosi 80 centymetró w, wszystkie cztery pozostałe
natomiast mierzą po 70 centymetró w. Przeprowadzone
w 2007 roku przy okazji konserwacji badania wykazały, ż e
deszczułki są wykonane z drzewa klonowego pochodzenia
palestyń skiego i liczą sobie około 2000 lat. Do 2006 r. na czas ś wiąt
Boż ego Narodzenia relikwie te wystawiane były na ołtarzu
głó wnym Bazyliki Matki Boż ej Większej. Od 2008 r. moż na je
adorować tylko podczas pasterki.
Zró dło: A. Polewska, Najsłynniejsze relikwie chrześ cijań stwa, Krakó w 2012.

INTENCJE MSZALNE
Poniedziałek – 27.12.2021 – Święto św. Jana, Apostoła i Ewangelisty
Msza św. Kolędowa: o błogosławieństwo Boże w 2022 roku dla
rodzin z ul. Krakowskiej (od Zerwanej - prawa strona
w kierunku do kościoła), ul. Platynowa i ul. Krakowska od
18:00
Platynowej do kościoła
+ Za śp. Matyldę Nogieć w 2. rocznicę śmierci i męża
Szczepana
Wtorek – 28.12.2021 – Święto Świętych Młodzianków, męczenników
Msza św. Kolędowa: o błogosławieństwo Boże w 2022 roku dla
rodzin z ul. Krakowskiej (od Zerwanej - lewa strona
18:00 w kierunku do kościoła), Sportowa, Spokojna, Firlejów, Na
Leśnym Stoku, Krakowska nr 308, 310, 312
+ Za śp. Stanisławę i Adolfa Ryndak
Środa – 29.12.2021 – Św. Tomasza Becketa, biskupa i męczennika
7:00 + Za śp. Stefana Pateckiego
Msza św. Kolędowa: o błogosławieństwo Boże w 2022 roku dla
18:00
rodzin z Zerwanej - numery nieparzyste i parzyste
Dziękczynna z prośbą o zdrowie dla rodziny
O wszelkie potrzebne łaski dla Mieczysława z racji imienin i
Marianny z racji urodzin
+ Za śp. Adama i Stanisławę Krzyworzeka
+ Za śp. Józefa Jaskółkę
+ Za śp. Jadwigę Trzaskę
+ Za śp. Stefana Pateckiego
+ Za śp. Adama Nogcia
+ Za śp. Józefa Jaskółkę
20:00 + 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
+ Za śp. Antoninę Moryś
Czwartek – 30.12.2021
Msza św. Kolędowa o błogosławieństwo Boże w 2022 roku dla
rodzin z Wilczkowic ul.: Jaworowa, Zielona Dolina, Zamkowa,
18:00
Złotogórska, Zawiła
+ Za śp. Marka Habrynia
Piątek – 31.12.2021
7:00 + Za śp. Bogdana Morysia
W intencji wszystkich Paraﬁan
17:00 + Za śp. Lucynę w 17. rocznicę śmierci i Stanisława Czerw,
Kazimierza Kuchtę
Sobota – 01.01.2022 – Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi
7:00 + Za śp. Janinę Nogieć (greg. 1)
Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski
9:00
dla Stanisławy w 80. rocznicę urodzin
Msza św. Kolędowa: o błogosławieństwo Boże w 2022 roku dla
rodzin z Wilczkowic: ul. Bukowe Wzgórze, Czereś-niowa,
10:30 Gaikowa, Parkowe Wzgórze, Na Widoku, Porzecz-kowa,
Brzozowe Wzgórze, Perłowa, Pociesznej Wody
+ Za śp. Mieczysława Kopcia
12:00 + Za śp. Janinę, Mariana i Jana Wcisło
+ Za śp. Zoﬁę i Feliksa Cieśla, Kazimierę i Mariana
18:00
Ślusarczyk
Niedziela – 02.01.2022 – Świętych Bazylego Wielkiego
i Grzegorza z Nazjanzu, biskupów i doktorów Kościoła
7:00 + Za śp. Janinę Nogieć (greg. 2)
9:00 + Za śp. Marcina Kurowskiego w 11. rocznicę śmierci
Msza św. Kolędowa: o błogosławieństwo Boże w 2022 roku dla
rodzin z Wilczkowic: ul. Smolna, z Michałowic: ul. Smolna,
10:30
Rzemieślnicza, Cichy Kącik, Lipowiec
+ Za śp. Wiktora Gadulę w 5. rocznicę śmierci
Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski
12:00
dla Dominiki i Piotra w 17. rocznicę ślubu
18:00 + Za śp. Janinę Rodzik

Z HISTORII PAPIESTWA...
Papież Sylwester II (Gerbert z Aurillac) to jeden
z najwybitniejszych uczonych pełnego średniowiecza,
nauczyciel, przyjaciel cesarza Ottona III. Był benedyktynem,
wykształconym m.in. w arabskich szkołach Katalonii. Znał się na
astronomii i matematyce. Skonstruował pierwszy zegar
mechaniczny i kilka instrumentów astronomicznych. Przypisuje
mu się rozpowszechnienie cyfr arabskich (w wersji bez zera).
Papieżem został w 999 roku i był nim tylko przez cztery lata.
Dążył do zbudowania w Europie uniwersalnej organizacji
kościelnej. Popierał cesarza Ottona III, który zamierzał odrodzić
cesarstwo rzymskie jako uniwersalną monarchię świata
chrześcijańskiego. Zgodnie z tą ideą i w porozumieniu z Ottonem
III, Sylwester II zapoczątkował organizację Kościoła w Polsce.
W 999 r. kanonizował świętego Wojciecha, w 1000 r. zatwierdził
utworzenie arcybiskupstwa w Gnieźnie.
Wskutek powstania Rzymian przeciwko Ottonowi III
w 1001 r. Sylwester II musiał również opuścić Rzym, dokąd
powrócił dopiero po śmierci cesarza w kwietniu 1002 r.
Zmarł 12 V 1003 r.
„Człowiek nie będzie się mylił w działaniu, jeśli tylko poznał
prawdę, ale w konsekwencji tego stwierdzenia człowiek wyraża
swoją osobowość w działaniu i słowach, a nigdy tylko w jednym
z tych dwóch sposobów wyrażania siebie. To, kim się jest, widać
najpierw w działaniu, a nie tylko w słowach. Słowo bowiem
winno się zgadzać z czynem, a działanie odpowiadać słowu.”

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa
26.12.2021
W piątek (31.12) zakończenie 2021 roku. Msza św. wyjątkowo
o godz. 17:00 i nabożeństwo na zakończenie roku. 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 sobotę (1.01) pierwszy dzień nowego 2021 roku – Uroczystość
Świętej Bożej Rodzicielki i jednocześnie 55. Światowy Dzień
Pokoju. Msze św. o godz. 7:00; 9:00; 10:30; 12:00 i 18:00.
W tym dniu można uzyskać odpust zupełny za pobożne odmówienie
lub śpiew w kościele hymnu „O Stworzycielu, Duchu, przyjdź”,
w celu uproszenia Bożej mocy na cały rok.
Od jutra (27.12) - w ramach kolędy - rozpoczynamy Msze św.
z błogosławieństwem indywidualnym rodzin. Przybyłe
rodziny, z poszczególnych rejonów, otrzymają indywidualne
błogosławieństwo 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 oddać
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.
Z naszej wspólnoty paraﬁalnej odszedł

śp. Jerzy Kaźmierczak
Wieczne odpoczywanie racz Mu dać Panie...
Z naszej wspólnoty paraﬁalnej odeszła

śp. Maria Kotlarz
Wieczne odpoczywanie racz Jej dać Panie...

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
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