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Z liturgii Mszy Św. - Ewangelia

W noc Bożego Narodzenia

JAN CHRZCICIEL

Jan Paweł II o prawdziwym odpoczynku

W Boże Narodzenie Kościół wspomina prawdę, że jednorodzony i odwieczny Syn Boży stał się 
człowiekiem i przyjął ograniczoną, śmiertelną ludzką naturę. Narodzenie Chrystusa, dokonane 
w ogromnym ukryciu, niemal w całkowitej tajemnicy, stało się świętem powszechnym, które 
przynajmniej na kilka dni przemienia oblicze Ziemi przynosząc pokój, pojednanie i wzajemną 
życzliwość. W Polsce święto to ma szczególny charakter rodzinny. Boże Narodzenie ukazuje jak 
bardzo Bogu zależy na człowieku: „Tak Bóg umiłował świat, że Syna swojego dał” (J 3,16). 

Przez pierwsze trzy wieki chrześcijaństwa nie obchodzono 
Bożego Narodzenia. Wcześniej celebrowano przede 
wszystkim Wielkanoc. Świętowanie Bożego Narodzenia 
rozpoczęło się dopiero w IV wieku, gdy skończył się okres 
prześladowań chrześcijan. Pierwsze oficjalne obchody tego 
święta miały miejsce po wybudowaniu bazyliki Narodzenia 
Pańskiego w Betlejem (328 r.), w pierwszej połowie IV 
wieku, z inicjatywy św. Heleny.

Ustalił się także zwyczaj, że w wigilię święta patriarcha 
udawał się z Jerozolimy w procesji do Betlejem, odległego 
o ok. 8 km i tam w Grocie Narodzenia odprawiał w nocy Mszę 
Św., którą później nazwano „Pasterką”, w nawiązaniu do 
ewangelicznej opowieści o pasterzach, którzy jako pierwsi oddali pokłon nowonarodzonemu 
Chrystusowi. Po czym obywało się całonocne czuwanie w bazylice wybudowanej nad Grotą 
Narodzenia. W ten sposób zaistniały pierwsze wigilie, jak i pierwsza pasterki. I ta tradycja 
kontynuowana jest do dziś. 

Źródło: https://www.gosc.pl/doc/3616652.Prawie-wszystko-o-Bozym-Narodzeniu

Jak	spojrzeć	na	Ciebie,	Maryjo,

przez	pryzmat	tego	świata,

który	daleki	jest	od	ciszy	Nazaretu,

od	świętego	oddania,

od	Twego	ufnego	TAK,

od	Twej	pełni	łask,

od	wiary	w	obietnice,

od	zawierzenia	Bogu.

Jak	przyjąć	dziś	Ciebie

nie	umysłem,	bo	zbuntowany;

nie	sercem,	bo	znieczulone;

nie	uczuciem,	bo	skażone;

nie	wolą,	bo	za	słaba;

i	nie	duszą,	bo	zbyt	tchórzliwa.

Chyba	tylko	prostotą

wiary	dziecka.

Ks. Marian Zielniak

Zgromadzenie św. Michała Archanioła 
(CSMA – Congregatio	 Sancti	 Michaelis	
Archangel i)  popularnie  nazywane 
Michalitami, jest wspólnotą kapłanów 
i braci zakonnych, założoną na początku 
XX wieku przez  błogosławionego 
Bronisława Markiewicza – polskiego 
księdza katolickiego. Patronem wspól-

noty jest św. Michał Archanioł – nasz obrońca w walce ze złem 
i grzechem, pierwszy i najważniejszy spośród aniołów, który 
stoczył walkę z Lucyferem i zbuntowanymi aniołami.

Jego imię – Michał – oznacza „Któż jak Bóg!”. To zawołanie jest 
jednym z haseł zakonu, w którym streszcza się jego duchowość 
– bracia, tak jak ich Patron wyrażają podziw dla Boga i chcą Mu 
być bezgranicznie wierni, w Bogu znajdują źródło swojej 
działalności i swoje zbawienie. Drugie hasło Michalitów 
zostało zaczerpnięte od św. Jana Bosko i brzmi: „Powściągli-
wość i praca”. Powściągliwość pomaga przezwyciężać zło, 
kształtuje charakter. A w parze z powściągliwością idzie praca 
w potrójnym wymiarze: duchowym, umysłowym i �izycznym. 
Działalność Michalitów koncentruje się na duszpasterstwie 
para�ialnym ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci 
i młodzieży. Zgromadzenie prowadzi szkoły, domy dziecka 
oraz oratoria, gdzie dzieci otrzymują pomoc w nauce, rozwią-
zywaniu swoich problemów. Michalici organizują również 
kolonie, obozy, prowadzą działalność wydawniczą i multi-
medialną, posługują w misjach zagranicznych.

Michalici

31 grudnia - wspomnienie św. Sylwestra
(33. papież w latach 314-335)

Syn Dawida
Biblia potwierdza pochodzenie Jezusa: od Abrahama, przez Dawida, aż do Józefa, męża Maryi. 
Jest – jak będą nieraz o Nim mówić – „Synem Dawida”. To właśnie prawne (bo nie biologiczne 
przecież) ojcostwo Józefa, potomka Dawida, daje Jezusowi ten tytuł.
Dawidowe pochodzenie Jezusa potwierdza też w symboliczny sposób układ rodowodu. 
„Wszystkich więc pokoleń od Abrahama do Dawida – pokoleń czternaście, od Dawida do 
przesiedlenia do Babilonu – pokoleń czternaście, od przesiedlenia do Babilonu, aż do Chrystusa – 
pokoleń czternaście”. To oczywiście nie znaczy, że piszący te słowa Mateusz znał imiona 
wszystkich przodków Jezusa, aż do Abrahama. Nie o to chodzi w rodowodzie. Potwierdza on po 
prostu, raz jeszcze – ową symboliczną liczbą „czternaście” – „Dawidowe” pochodzenie Zbawiciela. 
Jeśli bowiem liczbę czternaście zapiszemy literami hebrajskiego alfabetu (gdzie, podobnie jak 
w alfabecie łacińskim, niektóre litery mają wartość liczbową) otrzymamy trzyliterowe słowo „DWD” 
(D-4, W-6, D-4), które jest imieniem króla Dawida (alfabet hebrajski nie znał wtedy samogłosek). 
Dla wtajemniczonego czytelnika – a wszystko wskazuje, że Ewangelię swą pisał Mateusz dla 
judeochrześcijan – przesłanie było oczywiste!

Źródło: https://pl.aleteia.org/2020/12/25/rodowod-jezusa-i-prawda-o-swiecie-w-ktorym-rodzi-sie-zbawiciel-komentarz-do-ewangelii/

Boże Narodzenie

Słowo ks. Proboszcza na czas rekolekcji
Święta Bożego Narodzenia to bardzo oczekiwany czas, to czas przyjmowania darów, 

prezentów. Czy zechcemy przyjąć wyjątkowy prezent od Bożej Dzieciny – prawdziwy pokój, 
prawdziwą miłość i dobro? To dary, które można przyjąć tylko wtedy, gdy staniemy się ubodzy, 
pokorni i pełni ufności jak pasterze w Betlejem.

Życzymy, aby każdy został obdarowany łaską i błogosławieństwem, niech Boża Dziecina 
umacnia nas w czynieniu dobra, niech zsyła pokój na serca przepełnione lękiem, troskami i 
niepewnościami. Szczęść Boże!

 Ks. Wiesław Kiebuła, ks. Kacper Nawrot 

W jednej z praskich dzielnic znajduje się kościół pw. Najświętszej Maryi Panny Zwycięskiej, a w nim otoczona kultem figurka Dzieciątka 
Jezus. Od 400 lat wznoszone są tutaj modlitwy, a dzięki Jezusowi dokonuje się też wiele cudów. Mały Jezus ubrany jest w piękne 

królewskie szaty. Figurka mierzy 47 cm i przedstawia Jezusa w wieku około trzech lat. Stoi na piedestale. Na jego 
głowie spoczywa korona. Jedną z nich podarował papież Benedykt XVI, który kilka lat temu udał się na pielgrzymkę 
do Czech. Ojciec święty przekazał także płaszczyk z gronostajów. W lewej dłoni Dzieciątko trzyma kulę z krzyżem, 
prawą zaś błogosławi. Czczona w Pradze figurka pochodzi z połowy XVI wieku, z Hiszpanii. Przed figurką modlono 
się codziennie i powierzano Jezusowi prośby. Cudowna figurka podróżowała po praskich kościołach, a w 1655 
roku została uroczyście ukoronowana przez praskiego biskupa. Dzięki karmelitom figurka zyskała światową sławę: 
jej kopia podróżowała do klasztorów karmelitów na całym świecie, misjonarze wozili ze sobą przynajmniej zdjęcia 
Dzieciątka Jezus. Dzięki Hiszpanom i Portugalczykom figurka dotarła także do Ameryki Południowej. Dziś na całym 
świecie znajdziemy kościoły poświęcone Praskiemu Dzieciątku Jezus, a praska figurka jest drugim najczęściej 
odwiedzanym zabytkiem sakralnym w Pradze, po katedrze świętego Wita. Figurka zainspirowała Antoine'a de 
Saint-Exupéry'ego do napisania swojej najpiękniejszej książki, Małego Księcia. Oczarowała także Paula Coelho. 
Strony kronik łask i cudów są stale zapisywane. Ludzie doświadczyli wielu łask. Bogato zdobione stroje Dzieciątka 

Jezus można oglądać w muzeum znajdującym się przy kościele. Kolekcja obejmuje około 300 szat, stanowiących najczęściej dary 
wotywne. Najstarsze pochodzą z XVII wieku, a do najcenniejszych należą te podarowane Dzieciątku przez Marię Teresę Habsburg w 1754 
roku. Siostry karmelitki przebierają Dzieciątko kilka razy do roku, w zależności od okresu liturgicznego.

Dzieciątko Jezus z czeskiej Pragi
 - mała figurka, bardziej znana pod włoską nazwą Bambino di Praga



Parafia pw. 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

Do użytku
wewnętrznego

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
na Boże Narodzenie - 25.12.2022

Pełna treść ogłoszeń na stronie 
.

www.parafiamichalowice.pl

Z naszej wspólnoty parafialnej odeszła

Wieczne odpoczywanie racz Jej dać Panie...

Boże Narodzenie w liturgii i tradycji

Chrystus narodził się w Betlejem Judzkim. Jest 
bowiem jeszcze Betlejem, leżące w Galilei, 
w pobliżu Nazaretu (12 km na północ), dzisiaj Beit 
Lahm, wymieniane już w księgach: Jozuego 
i Sędziów. Betlejem Judzkie natomiast leży ok. 8 
km na południe od Jerozolimy. Wymieniane jest 
również kilkanaście razy w Starym Testamencie 
oraz w dokumentach pozabiblijnych. W Betlejem 
urodził się i został namaszczony na króla Izraela 
Dawid. Dlatego św. Łukasz nazywa Betlejem 
„miastem Dawidowym”. Za czasów Pana Jezusa 
osada liczyła ok. 1000 mieszkańców.

Według świadectwa św. Justyna z II wieku, Pan Jezus narodził się w grocie 
skalnej. Dzisiaj jeszcze można spotkać takie groty na zboczu gór, ogrodzone 
na zewnątrz murem z małą bramą i oknem, gdzie wewnątrz żyje cała uboga 
rodzina wraz z inwentarzem. Św. Hieronim (zm. ok. 420 r.) zamieszkał na stałe 
w Betlejem w pobliżu Groty Narodzenia, gdzie założył klasztor. Pisał on, że 
cesarz Hadrian w II wieku na miejscu narodzenia Pańskiego wprowadził kult 
bożka Adonisa, który trwał ok. 180 lat. Dopiero cesarzowa św. Helena w 326 
roku nad Grotą Narodzenia Pana Jezusa wystawiła bazylikę. Biskup 
Euzebiusz z Cezarei (zm. 340 r.) pisał o tym jako pierwszy. W 333 roku opisał 
tę bazylikę pielgrzym z francuskiego miasta Bordeaux. Kiedy zaś świątynia 
uległa spaleniu, cesarz Justynian I jeszcze piękniej ją odbudował (VI w.). 
Pewne zmiany wprowadzili do bazyliki krzyżowcy i taka pozostała po nasze 
czasy.

Z okazji Imienin
życzymy

 Ks. Proboszczowi 
Wiesławowi Kiebule
obtości łask Bożych 

na drodze kapłaństwa. 
Niech nie opuszcza zdrowie, 
radość i ludzka życzliwość.                                                        

Paraanie

Warto przeczytać, warto zobaczyć

Dziś Msze Św. o godz. 7:00, 9:00, 10:30, 12:00 i 18:00.

Zapraszamy dziś po Mszy Św. o godz. 12:00 na wspólne śpiewanie kolęd 
ze scholą młodzieżową.

W poniedziałek (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. Na Mszy Św. o godz. 7:00 poświęcenie owsa.

Od 28 grudnia rozpoczynamy wizytę duszpasterską do rodzin, które złożyły 
deklarację przyjęcia kapłana w domu, a od 3 stycznia Msze Św. 
ze specjalnym indywidualnym błogosławieństwem rodzin.

INTENCJE MSZALNE  
Poniedziałek – 26.12.2022 –  Święto św. Szczepana,  

  Pierwszego Męczennika  
 7:00 + Za śp. Kamilę, Fryderyka i Jana Nowak  
 9:00 + Za śp. Mariana Jurkowskiego w 2 . rocznicę śmierci  

 10:30  
+ Za śp. Mieczysława Bednarczyka w 2 . rocznicę 
 śmierci 

 12:00  W intencji wszystkich Parafian  
 18:00  + Za śp. Beatę Kruczek  
Wtorek – 27.12.2022  –Święto św. Jana, Apostoła  
   i Ewangelisty  

 18:00  
+ Za śp. Matyldę Nogieć w 7 . rocznicę śmierci  
 i męża Szczepana  

Środa – 28.12.2022 – Święto Świętych Młodzianków,  
   męczenników 
 7:00 + Za śp. Jana Bajorskiego, Zuzannę i Jana Kamińskich  

 20:00  

Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże, 
potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej dla Jadwigi  
i Włodzimierza w 20 . rocznicę ślubu  
Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże, 
potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej dla ks. Bartłomieja  
+ Za śp. Helenę Krawczyk w 4 . rocznicę śmierci i męża 
 Mariana  
+ Za śp. Jana Siekierzyńskiego  
+ Za śp. Adama Sochę  
+ Za śp. Antoniego w 30 . rocznicę śmierci i Bronisławę 
 Nogieć, Konstantego i Katarzynę Nogieć, Jana Chulist  
+ Za śp. Mariannę Herjan  
+ Za śp. Jacka Dyląg a 
+ Za śp. Wiesławę Sobolewską  
+ Za śp. Adama Zębalę  
+ Za śp. Emilię Sochę  
+ Za śp. Joannę Bubkę  
+ Za śp. Józefa Padlik a 
+ Za śp. Zofię Miskę  
+ Za śp. Elżbietę Massalską  

Czwartek – 29.12.2022 –  Piąty Dzień Oktawy  
   Narodzenia Pańskiego  
 18:00  + Za śp. Janinę Szymacha  
Piątek – 30.12.2022 –  Święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi  

 i Józefa  
 7:00 + Za śp. Janusza Madej a 

 18:00  
+ Za śp. Adelę w 30 . rocznicę śmierci  
 i Władysława Leleń  

Sobota – 31.12.2022 –  Siódmy dzień Oktawy  
    Narodzenia Pańskiego  
 7:00 + Za śp. Józefa Padlik a 

 17:00  
W intencji wszystkich Parafian  
+ Za śp. Lucynę w 18 . rocznicę śmierci i Stanisława 
 Czerw, Kazimierza Kuchtę  

Niedziela – 01.01.2023 –  Uroczystość Świętej Bożej  
   Rodzicielki Maryi  
 7:00 + Za śp. Adama Zębalę (greg. 1)  
 9:00 + Za śp. Wiesławę Sobolewską  

 10:30  
+ Za śp. Mieczysła wę, Feliksa, Andrzeja, Marlenę 
 Szmerek, Irenę Tryjańską  

 12:00  + Za śp. Zofię Miskę  
 18:00  + Za śp. Elżbietę Massalską  

Korzystając z tego, że w święta zwykle mamy trochę więcej 
czasu, warto obejrzeć film „Cóż za piękny dzień”. Film sprawia, 
że chce się być lepszym człowiekiem. Pokazuje siłę 
bezwarunkowej akceptacji każdego człowieka takiego, jakim 
jest, za to kim jest. Główny bohater jest przekonany, że bez 
tego nikt nie może się normalnie rozwijać. Kocha każdego. 
Kiedy kogoś spotyka widać, że jest nim żywo zainteresowany. 
Całą uwagę skupia na nim i nic innego się w tej chwili dla niego 
nie liczy. Jest współczujący, nie ocenia, okazuje rozmówcy 
bezwarunkową akceptację. Rozmówca widzi bardzo wyraźne, 
że to jest autentyczne i że liczy się tylko jego dobro. Dopiero 
doświadczenie tego, że ktoś go akceptuje pomimo tego, 
że niejedno ma za uszami, zmienia go i pozwala mu wybaczyć 
komuś, kto jego skrzywdził.
W internecie znajdziemy informacje, gdzie można obejrzeć 
film online. W roli głównej Tom Hanks.

Życzenia duszpasterzy

Święta Bożego Narodzenia to bardzo oczekiwany czas, to czas 

przyjmowania darów, prezentów. Czy zechcemy przyjąć wyjątkowy 

prezent od Bożej Dzieciny – prawdziwy pokój, prawdziwą miłość 

I dobro? To dary, które można przyjąć tylko wtedy, gdy staniemy się 

ubodzy, pokorni i pełni ufności jak pasterze w Betlejem.
Ż y c z y m y ,  a b y  k a ż d y  z o s t a ł  o b d a r o w a n y  ł a s k ą 

i błogosławieństwem, niech Boża Dziecina umacnia nas w czynieniu 

dobra, niech zsyła pokój na serca przepełnione lękiem, troskami 

i niepewnościami. Szczęść Boże!
 Ks. Wiesław Kiebuła, ks. Kacper Nawrot 

Z naszej wspólnoty parafialnej odeszła

śp. Ludwika Bulińska

Wieczne odpoczywanie racz Jej dać Panie...

Z naszej wspólnoty parafialnej odszedł

śp. Aleksander Szatkowski

Wieczne odpoczywanie racz Mu dać Panie...
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7:00

 

+

 

Za śp. Adama Zębalę (greg. 1)

 
 

9:00

 

+

 

Za śp. Wiesławę Sobolewską

 

 

10:30

 

+

 

Za śp. Mieczysławę, Feliksa, Andrzeja, Marlenę 

 

Szmerek, Irenę Tryjańską

 
 

12:00

 

+

 

Za śp. Zofię Miskę

 
 

18:00

 

+

 

Za śp. Elżbietę Massalską

 

 


