
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza (Łk 2,41-52)
Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jerozolimy na Święto Paschy. Gdy miał lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym. 
Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego Rodzice. Przypuszczając, 
że jest w towarzystwie pątników, uszli dzień drogi i szukali Go wśród krewnych i znajomych. Gdy Go nie znaleźli, wrócili do 
Jerozolimy, szukając Go.Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał 
się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami. Na ten 
widok zdziwili się bardzo, a Jego Matka rzekła do Niego: „Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca 
szukaliśmy Ciebie”. Lecz On im odpowiedział: „Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, 
co należy do mego Ojca?”. Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział. Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu; i był 
im poddany. A Matka Jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu. Jezus zaś czynił postępy w mądrości, 
w latach i w łasce u Boga i u ludzi. 

Bóg wymyka się wyobrażeniom człowieka. Maryi i Józefowi po 12 latach życia z Jezusem mogło się wydawać, że znają Go lepiej niż 
ktokolwiek inny. Myśleli, że dobrze wiedzą, gdzie jest i co robi. Ale człowiek, żyjąc na ziemi, nigdy nie pozna tajemnicy Boga do końca. 
Łatwo włożyć Chrystusa w wymyślony przez siebie schemat. Lecz jeśli prawdziwie chcemy budować z Nim relację, trzeba porzucić własne 
wyobrażenia i stać się jak Ci, którzy z Jezusem byli w świątyni - zasłuchanym w to, co On mówi i zadziwionym. Pozwolić, by Bóg nas 
zadziwiał - to znaczy naprawdę zacząć słuchać tego, co On mówi, a nie tego, co my chcemy słyszeć.

Co nieco z parafialnej galerii
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Więcej zdjęć na stronie parafii: www.parafiamichalowice.pl

30 stycznia – dzień Świętej Rodziny
		 „Rodzina	 jest	 powołana,	 (…)	 aby	 stawać	 się	 miejscem,	
w	którym	życie,	dar	Boga,	może	rozwijać	się	zgodnie	z	wymogami	
prawdziwego	ludzkiego	wzrostu”.	(Jan	Paweł	II)

Jezus Chrystus przy-
szedł na świat w rze-
czywistości ludzkiej 
rodziny, jako dziec-
ko poddane swoim 
ziemskim rodzicom. 
Święta Rodzina to 
w teologii chrze-
ścijańskiej rodzina, 
której członkami 
byli Jezus Chrystus, 

Najświętsza Maria Panna i Święty Józef. Jak poświadcza Ewange-
lia Mateusza, genealogicznie pochodziła ona z rodu Dawida. Święta 
Rodzina prowadziła życie skromne, ukryte przed światem. Była rów-
nież prześladowana przez Heroda, co stanowiło dla Niej próbę wiary 
i cierpliwości. Na jej przykładzie mogą oprzeć się chrześcijanie, którzy 
przechodzą przez różne życiowe trudności. Dlatego też Święta Ro-
dzina stanowi pocieszenie w smutku oraz inspiruje do nadziei iwiary 
w Bożą opiekę.
Święto świętej Rodziny zaczęto obchodzić w różnych krajach i diece-
zjach od wieku XVIII.  

Źródło:  www.brewiarz.pl
https://swietyjacek.pl

Nr 44/2018 (46)
ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY:

JEZUSA, MARYI I JÓZEFA
30 grudnia 2018

Światowy Dzień Pokoju
Światowy Dzień Pokoju został ustanowiony przez papieża Pawła 
VI listem z 8 grudnia 1967 r., jest obchodzony corocznie 1 stycznia.
W tym roku przypada 52. Światowy Dzień Pokoju. Tytuł tegorocznego 
orędzia papieskiego brzmi „Dobra polityka służy pokojowi”.
Papież Franciszek twierdzi, że polityka służy pokojowi, jeżeli wyra-
ża się w uznaniu charyzmatów i zdolności każdej osoby. Zaapelował 
o odrzucenie wojny i strategii strachu. Wskazał, że eskalacja zastrasze-
nia, jak również niekontrolowane rozprzestrzenianie broni są sprzecz-
ne z moralnością i poszukiwaniem prawdziwej zgody.

Źródło: stacja7.pl
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INTENCJE MSZALNE
Poniedziałek – 31.12.2018

17:00

Dziękczynna za otrzymane łaski w kończącym się roku  
z prośbą o błogosławieństwo Boże w roku 2019 dla 
wszystkich parafian
+  Za duszę śp. Lucyny w 14. rocznicę śmierci i Stanisława 

Czerw
Wtorek – 01.01.2019 – Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki

7:00 +  Za dusze śp. Heleny, Władysława, Lucjana i Władysława 
Plucińskich

9:00 O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Seniorów  
(od Sołtys Michałowic III)

10:30 +  Za dusze śp. Bronisławy i Mieczysława Jeleń

12:00 +  Za dusze śp. Genowefy Kałwa w 23. rocznicę śmierci, 
męża Ignacego i syna Witolda

18:00 Dziękczynna z prośbą o zdrowie, dalsze błogosławieństwo 
Boże dla Janiny i Jerzego w 35. rocznicę ślubu

Środa – 02.01.2019
7:00 +  Za duszę śp. Eugeniusza Nogieć

20:00

O błogosławieństwo Boże dla rodziny Sobczyk
O zdrowie i potrzebne łaski dla Haliny
+  Za dusze śp. Danuty Kubica, Olgi Koch
+  Za duszę śp. Józefa Chamielec
+  Za duszę śp. Marianny Kryus
+  Za duszę śp. Marii Miska
+  Za duszę śp. Stanisława Bubki

Czwartek – 03.01.2019
18:00 +  Za duszę śp. Domiceli Pawlik

Piątek – 04.01.2019
7:00 +  Za duszę śp. Jerzego Tarko
18:00 +  Za dusze śp. Marii i Piotra Socha

Sobota – 05.01.2019
7:00 +  Za duszę śp. Zofii Obrusik

18:00 +  Za dusze śp. ZofiiWłoczewskiej, Stanisławy i Piotra 
Jurkowskich

Niedziela – 06.01.2019 – Uroczystość Objawienia Pańskiego

7:00 +  Za duszę śp. Leokadii w 47. rocznicę śmierci,  
Józefa Janas, Ireny i Piotra Domagalskich

9:00 +  Za duszę śp. Antoniego Migasa w 5. rocznicę śmierci
10:30 +  Za duszę śp. Marcina Kurowskiego w 8. rocznicę śmierci
12:00 +  Za dusze śp. Heleny, Zygmunta i Juliana Krzyworzeka
18:00 +  Za duszę śp. Jerzego Tarko

Z naszej wspólnoty parafialnej odszedł:

śp. Andrzej Kukla
Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie…

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
NA ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY: 

JEZUSA, MARYI I JÓZEFA – 30.12.2018
•  Jutro (31.12) zakończenie 2018 roku. Msza św. wyjątkowo o godz. 

17:00, nabożeństwo na zakończenie roku. Można uzyskać w tym 
dniu odpust zupełny za odśpiewanie hymnu „Ciebie Boga wysławia-
my” w celu podziękowania za otrzymane w ciągu roku dobrodziej-
stwa. Rodziny, które w 2018 roku pożegnały swoich najbliższych, 
przynoszą znicze przed ołtarz, a po zakończeniu nabożeństwa zano-
szą na groby.

•  We wtorek (1.01) pierwszy dzień nowego 2019 roku – Uroczy-
stość Świętej Bożej Rodzicielki oraz 52. Światowy Dzień Pokoju. 
Msze św. o godz.7:00, 9:00, 10:30, 12:00 i 18:00.

•  W tym tygodniu przypada I Piątek miesiąca. Okazja do spowiedzi 
św. od godz. 17:00. Msza św. o godz. 18:00 oraz wystawienie 
Najświętszego Sakramentu. Odwiedziny chorych z sakramentami 
świętymi w piątek (4.01) od ok. godz. 15:00.

•  W przyszłą niedzielę (6.01) UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA 
PAŃSKIEGO – TRZECH KRÓLI. Po każdej Mszy św. 
błogosławieństwo kredy i kadzidła.

•  Zmianka tajemnic różańcowych w przyszłą niedzielę (7.01) na Mszy 
św. o godz. 7:00.

Porządek kolędy:
•  Środa (2.01) od godz. 15:00 – ul. Źródlana, Nad Strugą; Parkowa, 

Podedworze, Sąsiedzka.
•  Czwartek (3.01) od godz. 15:00 – ul. Koźlica, Nad Dłubnią; 

Warszawka numery nieparzyste, Laskowiec.
•  Sobota (5.01) od godz. 9:00 – ul. Warszawka numery parzyste; 

Krakowska od Zerwanej, Spokojna, Sportowa.
•  Poniedziałek (7.01) od godz. 15:00 – ul. Klonowa, Jesionowa, 

Pogodna; Fiołkowa, Jutrzenki. 

Pełna treść ogłoszeń na stronie www.parafiamichalowice.pl

DO użyTKu  
WEWNęTRzNEGO

Wspomnienie Imienia Jezus – 3 stycznia
Jezus – (łac. Iesus, hebr. Jehoszua, Jeszua) oznacza „Jahwe zbawia”. 
W Starym Testamencie imię to nosi wiele osób m.in. następca Mojżesza 
Jozue oraz syn Syracha (autora Księgi Mądrości Syracha).
W Nowym Testamencie imię Jezus (w odniesieniu do Syna Boga) 
występuje 913 razy, ponadto Biblia podaje ponad 50 innych określeń 
Zbawcy np. Nauczyciel, Nazarejczyk, Pan, Syn Człowieczy, Książę 
Pokoju, Światłość Świata, Droga Prawda Życie, Dobry Pasterz.
Jezusowi z Nazaretu imię to zostało nadane w ósmym dniu po 
narodzeniu i miało oznaczać posłannictwo, cel, dla którego Syn Boży 
przyszedł na świat.
Imię Jezus od początków chrześcijaństwa otaczane jest wielką czcią. 
W imię Chrystusa Apostołowie i ich następcy uzdrawiali, wypędzali 
złe duchy, udowadniali skuteczność modlitwy.
Zwyczajem powszechnym we wszystkich niemal językach świata 
stało się pozdrowienie chrześcijańskie „Niech będzie pochwalony 
Jezus Chrystus”, ponadto prawie wszystkie modlitwy kończą się 
wezwaniem imienia Jezus.
Święto imienia Jezus obchodzone jest w Kościele od XVI wieku.

 

Anna – pełna łaski matka Samuela
Anna, matka Samuela, żyła na przełomie XII/XI w. p.n.e. Miesz-
kała razem z mężem Elkaną i jego drugą żoną Peninną w Rama-
taim. Przez długie lata była bezdzietna. Peninna obdarzyła Elkanę 
gromadką potomstwa. Każdego roku, Elkana z rodziną udawał 
się do Szilo, w dwudniową, pieszą wyprawę do świątyni, w której  
wówczas przechowywano Arkę Przymierza. Przy składaniu ofiar 
Peninna drwiła z bezdzietności Anny. Jej smutek był przez męża 
zauważany, dostawała od niego podwójną porcję ofiary. Jednak cu-
downe życie z mężem nie było dla Anny spełnieniem. Podczas jed-
nej z pielgrzymek Anna poszła do świątyni i żarliwie prosiła Boga 
o syna, ślubując oddać go Panu. Obserwujący ją kapłan Heli uznał, 
że jest pijana, poprosił o opuszczenie świątyni. Anna wyjaśniła He-
lemu swoje położenie a kapłan ją pobłogosławił. Prośba Anny zo-
stała wysłuchana, urodziła syna – Samuela. Kiedy odstawiła go od 
piersi, oddała go do świątyni w ręce kapłana Helego. Co roku wraz 
z mężem odwiedzała Samuela. Bóg obdarzył ją jeszcze pięciorgiem 
dzieci. Anna to przykład całkowitego zawierzenia Bogu. 
Modlitwa Anny, hymn chwały kobiety, którą Bóg wysłuchał, 
porównywana jest do Magnificat, którym tysiąc lat później Matka 
Boska wyraziła swoje uwielbienie dla Pana.
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