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Słowa Ewangelii według świętego Mateusza (Mt 2,13-15. 19-23) 

Gdy mędrcy się oddalili, oto anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: «Wstań, weź dziecię i Jego Matkę i uchodź do 

Egiptu; pozostań tam, aż ci powiem; bo Herod będzie szukał dziecięcia, aby Je zgładzić». On wstał, wziął w nocy dziecię 

i Jego Matkę i udał się do Egiptu; tam pozostał aż do śmierci Heroda. Tak miało się spełnić słowo, które Pan powiedział 

przez Proroka: «z Egiptu wezwałem Syna mego». A gdy Herod umarł, oto Józefowi w Egipcie ukazał się Anioł Pański we 

śnie i rzekł: «Wstań, weź dziecię i Jego Matkę i idź do ziemi Izraela, bo już umarli ci, którzy czyhali na życie dziecięcia». 

On więc wstał, wziął dziecię i Jego Matkę i wrócił do ziemi Izraela. Lecz gdy posłyszał, że w Judei panuje Archelaos 

w miejsce ojca swego, Heroda, bał się tam iść. Otrzymawszy zaś we śnie nakaz, udał się w okolice Galilei. Przybył do miasta 

zwanego Nazaret i tam osiadł. Tak miało się spełnić słowo Proroków: «Nazwany będzie Nazarejczykiem».

Czego możemy się nauczyć od św. Józefa? Kiedy anioł mówi: wstań i weź dziecię – Józef natychmiast to wykonuje. Anioł wysyła go 

z powrotem do Izraela – Józef od razu tam wraca. Nie pyta, nie komentuje, nikomu nie opowiada – po prostu robi to, co podpowiada Bóg, bo 

wie, że to jest najlepsze. Cieśla z Nazaretu miał przed sobą wielkie i trudne zadania. Przed nami stoi wiele prostszych: codzienne 

posłuszeństwo Ewangelii, dobroć, troska o innych. Czy potrafimy jak Józef robić to, co najlepsze, bez zbędnego narzekania?

22 maja
wspomnienie 

św. Rity

Święci Młodziankowie, mali męczennicy

Dwuletnim, a nawet młodszym chłopcom zamordowanym 
w Betlejem i okolicy na rozkaz króla Heroda Wielkiego ojcowie 
Kościoła nadali tytuł męczenników. Ich kult datuje się od I wieku 
po narodzinach Chrystusa. 

Wśród Ewangelistów jedynie św. Mateusz przekazał nam 
informację o tym wydarzeniu (Mt 2, 1-16). Król żydowski wydał 
dekret śmierci dla niemowląt w obawie, by Jezus nie odebrał 
jemu i jego potomkom panowania. W tak podstępny i okrutny 
sposób chciał pozbyć się Pana Jezusa.

Bibliści zastanawiają się nad tym, ile mogło być tych 
niemowląt? Betlejem w owych czasach mogło liczyć ok. 1000 
mieszkańców. Niemowląt do dwóch lat w takiej sytuacji mogło 
być najwyżej ok. 100; chłopców zatem ok. 50. Jest to liczba raczej 
maksymalna i trzeba ją prawdopodobnie zaniżyć. Szczegół, że 
Herod oznaczył wiek niemowląt skazanych na śmierć, jest dla 
nas o tyle cenny, że pozwala nam w przybliżeniu określić czas 
narodzenia Pana Jezusa. Pan Jezus mógł mieć już ok. roku. Herod 
wolał dla „swego bezpieczeństwa” wiek o�iar zawyżyć. Czczeni 
jako �lores	 martyrum - pierwiosnki męczeństwa, S� więci 
Młodziankowie są uważani za patronów chórów kościelnych.

W dniu 23 grudnia 
2019 r., podczas opłatko-
wego spotkania Metropo-
lity Krakowskiego, ks. abp 
Marka Jędraszewskiego 
z  d u c h o w i e ń s t w e m , 
zostały wręczone księżom 
n a s z e j  a r c h i d i e c e z j i 
nominacje do godności 
kanoników. Kanonikiem 
w  A r c h i d i e c e z j i
Krakowskiej został między innymi ks. Wiesław Kiebuła.

Serdecznie gratulujemy gospodarzowi naszej parafii tego 
wyróżnienia oraz życzymy dalszych łask Bożych i opieki 
patronki – NMP Królowej Polski w dalszej posłudze dla 
dobra Kościoła.

Parafianie

Historia kolędy „Bóg się rodzi”

Pieśń o Narodzeniu Pańskim Franciszka Karpińskiego, popularnie 
znana jako Bóg się rodzi, nazywana jest także królową polskich kolęd.

Tekst kolędy powstał w Dubiecku nad Sanem na zamówienie 
księżnej marszałkowej Izabeli z Czartoryskich Lubomirskiej 
(1736–1816). Kolęda, wraz z innymi utworami składającymi się na 
Pieśni nabożne, zabrzmiała po raz pierwszy w 1792 r. w Starym Kościele 
Farnym w Białymstoku. 

Pieśń składa się z pięciu zwrotek, każda po osiem ośmiozgłosko-
wych wersów. Łańcuch oksymoronów w tekście, np. „moc truchleje”, 
„ogień krzepnie”, „blask ciemnieje” uwydatnia znaczenie cudu, jaki 
miał miejsce w stajence. Słowa kolędy podkreśla formuła z Ewangelii 
św. Jana „A Słowo Ciałem się stało i mieszkało między nami”. Piąta 
strofa rozpoczynająca się słowami „Podnieś rękę, Boże Dziecię, 
błogosław (Ojczyznę) krainę miłą” nadaje pieśni charakteru 
narodowego. Utwór tak poważny w treści, znacznie odróżnił ją od 
popularnych wtedy kolęd ludowych. Autorowi udało się połączyć 
wzniosłość z potocznością. 

Tekst Karpińskiego już wkrótce po opublikowaniu był śpiewany, ale 
na różne melodie. Według niektórych źródeł obecna melodia kolędy to 
polonez koronacyjny królów polskich jeszcze z czasów Stefana 
Batorego (XVI w.). W pierwszej połowie XIX wieku była powszechnie 
znana w całej Polsce.

CZY  WIECIE,  ŻE ...?

Betlejem jest nie tylko kolebką chrześcijaństwa, ale także 
jednym z najświętszych miejsc dla Żydów z powodu Racheli – 
żony  pa t r i a r chy  Jakuba ,  k tó re j  g rób  zna jdu j e  s i ę 
w tym mieście oraz króla Dawida, który tu się urodził 1010 lat 
przed Chrystusem.

Aby zniechęcić chrześcijan do kultu Groty Narodzenia, cesarz 
Hadrian (II w.) polecił zasadzić tu gaj i dedykować go bożkowi 
Adonisowi. Tym samym niezamierzenie wskazał bardzo 
dokładnie miejsce Narodzenia Jezusa. Dzięki temu cesarzowa 
Helena bez trudu odnalezła w 325 roku jaskinię, gdzie przyszedł 
na świat Syn Boży. Ponad nią nakazała wznieść bazylikę.



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

INTENCJE MSZALNE 
 

Poniedziałek – 30.12.2019 – Szósty dzień oktawy Narodzenia 
Pańskiego 

 7:00 + Za śp. Tomasza Stanaszka 
 18:00 + Za śp. Helenę Dyląg (greg. 13) 
Wtorek – 31.12.2019 – Siódmy dzień oktawy Narodzenia  
   Pańskiego 

 17:00 
+ Za śp. Helenę Dyląg (greg. 14) 
+ Za śp. Lucynę w 15. rocznicę śmierci i Stanisława Czerw 

Środa – 01.01.2020 – Oktawa Narodzenia Pańskiego,  
   Uroczystość Świętej Bożej  
   Rodzicielki Maryi 
 7:00 + Za śp. Helenę Dyląg (greg.15) 
 9:00 + Za śp. Marię i Władysława Bochenek 

 10:30 
+ Za śp. Janinę Szymacha, Stanisława Makuła i zmarłych  
 z rodziny 

 12:00 + Za śp. Helenę i Czesława Bilińskich w rocznicę śmierci 

 18:00 
+ Za śp. Mieczysławę i Feliksa Szmerek i zmarłych  
 z rodziny 

Czwartek – 02.01.2020 – Świętych Bazylego Wielkiego  
   i Grzegorza z Nazjanzu, biskupów  

i doktorów Kościoła 
 18:00 + Za śp. Helenę Dyląg (greg. 16) 
Piątek – 03.01.2020 – Najświętszego Imienia Jezus 
 7:00 + Za śp. Helenę Dyląg (greg. 17) 
 18:00 + Za śp. Tadeusza Płatka w 1. rocznicę śmierci 
Sobota – 04.01.2020  
 7:00 + Za śp. Helenę Dyląg (greg. 18) 

 18:00 
O zdrowie, błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej  
i Anioła Stróża dla Hani w 1. rocznicę urodzin 

2. Niedziela po Narodzeniu Pańskim – 05.01.2020 
 7:00 + Za śp. Janinę i Bronisława Pateckich 

 9:00 
O zdrowie, błogosławieństwo Boże dla Mariana  
w 70. rocznicę urodzin 

 10:30 
Dziękczynna z prośbą o zdrowie, błogosławieństwo Boże  
i opiekę Matki Bożej dla Marty i Marka Rożek  
w 25. rocznicę ślubu 

 12:00 
O błogosławieństwo Boże, zdrowie, potrzebne łaski i opiekę 
Aniołów Stróżów dla Łucji, Tosi, Kazia, Bolusia i dla ich 
rodziców 

 18:00 Za śp. Helenę Dyląg (greg. 19) 

 

Kobiety w Biblii...

Dalila

Dalila była ukochaną Samsona. Władcy filistyńscy obiecali jej 
bardzo dużą sumę pieniędzy za wydanie go w ich ręce. Sami nie byli 
w stanie go pochwycić przez jego nadludzką siłę. Dalila poprosiła 
więc Samsona, żeby jej wyjawił, co mogłoby go tej siły pozbawić. 
Ten podał jej zmyślony sposób, a ona pomogła Filistynom urządzić 
zasadzkę dokładnie według tej metody. Samson wyszedł z zasadzki 
cało. Dla Dalili musiało być oczywiste, że Samson wie, że stała za 
zasadzką. Była jednak bezwzględna w dążeniu do celu. Po jakimś 
czasie znowu poprosiła go o zdradzenie sposobu na pozbawienie go 
siły. Scenariusz z fałszywym sposobem i zasadzką powtórzył się 
jeszcze dwa razy. Mimo porażek, Dalila nie ustawała w wysiłkach. 
Próbowała tak długo, aż udało jej się wydobyć od Samsona sekret 
jego mocy. Pomogła Filistynom go obezwładnić, a ci wyłupali mu 
oczy i wtrącili do więzienia. Nie dowiadujemy się jaka była reakcja 
Dalili na to, co się stało - Biblia więcej o niej nie wspomina.

Rozważania ks. J. Twardowskiego o Nowym Roku
„Skąd tyle radości z każdym nowym rokiem? Przecież 

starzejemy się, zbliżamy do kolejnego jubileuszu, a nawet złoty jak 
obrączka ślubna jubileusz jest generalną próbą przed pogrzebem. 
Jednakże radość noworoczna ma swój głęboki sens. Po prostu 
cieszymy się Darem Czasu, Łaską Czasu. Ile możemy dobrego 
zrobić w ciągu 365 dni, 6 godzin, 9 minut i 10 sekund, bo tak długo 
obraca się Ziemia dookoła Słońca w ciągu roku. Byle tylko nie 
obracać się wyłącznie wokół samego siebie”.

Krainy biblijne...

Krajobraz Ziemi Świętej 

Ziemia Święta obfituje w niezwykłe kontrasty: Góra Hermon 
przekracza wysokość 2800 m n.p.m., a na jej szczycie panuje klimat 
arktyczny. Natomiast mniej niż 200 km od niej znajduje się Morze 
Martwe ze swoim tropikalnym klimatem. Jednym spojrzeniem można 
objąć pokryte śniegiem szczyty gór i spalone słońcem plaże. Nieopodal 
pól uprawnych mieszczą się pustynie, które z trudem da się wykorzystać 
jako pastwiska.

„Dwa worki skał”: suchy krajobraz z nagimi wzgórzami i pozba-
wionymi wody równinami oraz niemal wszędzie wystające spod gleby 
skaliste kości ziemi - to krajobraz dzisiejszej Ziemi Świętej. Starożytna 
hebrajska legenda głosi, że stwarzając świat, Bóg dysponował dwoma 
workami skał. Zawartość jednego z nich rozsypał po całym świecie,
a cały drugi worek został rozsypany nad 
niewielką Ziemią Świętą. Powierzchnia 
ziemi wyglądała w czasach biblijnych 
zupełnie inaczej niż dziś. Pierwszym 
krokiem prowadzącym do zmian było 
wycięcie lasów dla celów rolnictwa. To 
właśnie doradził Jozue pokoleniom 
Efraima i Manassesa, gdy skarżyły się na 
brak ziemi uprawnej na przyznanych im 
terenach: „Otrzymaliście kraj górzysty 
i zalesiony: powinniście go wykarczować 
i jego granice zająć” (por. Joz 17,18).

Góra	Hermon

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
Święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi 

i Józefa – 29.12.2019

We wtorek (31.12) zakończenie Roku 2019. Msza św. wyjątkowo 
o godz. 17:00 i nabożeństwo na zakończenie roku. Rodziny, które 
w tym roku pożegnały swoich najbliższych, przynoszą znicze przed 
ołtarz, a po zakończeniu nabożeństwa zanoszą na groby.

W środę (01.01) pierwszy dzień Nowego 2020 Roku – Uroczystość 
Świętej Bożej Rodzicielki oraz 53. Światowy Dzień Pokoju. Msze 
św. o godz. 7:00, 9:00, 10:30, 12:00 i 18:00.

Składka z Nowego Roku przeznaczona jest na Centrum Jana Pawła II 
„Nie lękajcie się!”.

W tym tygodniu I piątek miesiąca. Okazja do spowiedzi św. od godz. 
17:00. Msza św. o godz. 18:00 z wystawieniem Najświętszego 
Sakramentu.

Odwiedziny chorych z sakramentami świętymi w sobotę (04.01) 
od godz. 8:00.

Porządek kolędy:
Czwartek (02.01) – od godz. 9.00 – ul. Warszawka numery nieparzyste 

i Laskowiec, Wilczkowice od Zerwanej.
Piątek (03.01) – od godz. 9:00 – ul. Widokowa, Ks. Mariana Pałęgi, 

Akacjowa, Długa.
Sobota (04.01) – od godz. 9:00 – ul. Mały Kraków, Dąbrowskich.

Pełna treść ogłoszeń na stronie .www.parafiamichalowice.pl

Modlitwa św. Jana Pawła II o pokój

Boże ojców naszych, wielki i miłosierny! Panie życia i pokoju, 
Ojcze wszystkich ludzi. Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie.

Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego 
Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył 
w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń.

Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej 
ludzkości. Niech już nie będzie więcej wojny – złej przygody, z której 
nie ma odwrotu, niech już nie będzie więcej wojny – kłębowiska 
walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna (…), która zagraża 
Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu.

Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc 
ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów 
i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania 
wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu – 
bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. 

Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie 
więcej wojny. Amen.


