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Słowa Ewangelii według świętego Marka (Mk 1,21-28) 

W mieście Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi 
i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką; uczył ich bowiem jak 
ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie. Był właśnie 
w synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. 
Zaczął on wołać: „Czego chcesz od nas, Jezusie 
Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś: 
Święty Boży”. Lecz Jezus rozkazał mu surowo: „Milcz i wyjdź 
z niego”. Wtedy duch nieczysty zaczął go targać i z głośnym 
krzykiem wyszedł z niego. A wszyscy się zdumieli, tak że 
jeden drugiego pytał: „Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. 
Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są mu posłuszne”. 
I wnet rozeszła się wieść o Nim wszędzie po całej okolicznej 
krainie galilejskiej.

Na pewno spotykasz się z nieprzychylnymi, nieprawdziwymi, 
niesprawiedliwymi, a może nawet bolesnymi słowami. Czy 
potrafisz wtedy nie skupić się na sobie, tylko powalczyć 
o drugiego człowieka? Czy zachowasz się tak, że to zło w nim 
zamilknie? 
Przygotuj się na nieprzyjemną, może długą drogę. Zło nie 
opuszcza człowieka tak po prostu, ale nim „targa i wychodzi 
z niego z głośnym krzykiem”. W jednym z filmów trener 
tłumaczył bokserowi przed ważną walką:  „Wygra nie ten, kto 
potrafi mocniej uderzyć ale ten, kto potrafi przyjąć więcej 
ciosów”.

Kafarnaum (ok. 3 km od Jeziora Genezaret) to jedno z najczęściej 
wymienianych w Ewangelii miast. Na bazaltowych fundamentach 
synagogi z I wieku, w której nauczał, wypędzał złe duchy i uzdrawiał 
chorych  Jezus Chrystus, wybudowano w IV-V wieku synagogę z bloków 
białego wapienia. Stąd nazwano ją „białą synagogą”.

Ruiny białej synagogi w Kafarnaum
Fot.: Andrzej Wróbel

Grupy	para�ialne

Wspólnota Domowego Kościoła
w Michałowicach (1)

Dzięki życzliwości księdza proboszcza w naszej parafii  
rozpoczyna działalność Domowy Kościół (czasem nazywany 
także „Oazą Rodzin”).

Domowy Kościół powstał z inicjatywy jego założyciela, sługi 
Bożego ks. prof. Franciszka Blachnickiego w 1973 roku, jako 
gałąź rodzinna Ruchu Światło–Życie. Ma na celu pomóc 
małżonkom w głębokim zjednoczeniu między nimi i ich obojga 
z Bogiem. To wspólne dążenie małżonków do zrealizowania 
jedności nosi miano , która stanowi duchowości małżeńskiej
o specyfice tego ruchu.  ułatwia małżonkom Domowy Kościół
otwarcie się na siebie i innych, pomaga we wzajemnym 
zrozumieniu się. Pozwala na uzmysłowienie sobie, czym 
naprawdę jest miłość małżeńska. Pojedynczemu małżeństwu 
trudno by było wytrwać na drodze do świętości. Dlatego 
małżeństwa pragnące realizować tę drogę łączą się w grupy 
nazywane kręgami (w skład kręgu wchodzi 4-7 małżeństw)  
spotykające się raz w miesiącu, by modlić się, dzielić się ze sobą 
doświadczeniami wiary i pomagać wzajemnie we wszystkich 
problemach małżeńskich i rodzinnych. Więcej informacji o ruchu 
można znaleźć na stronie .www.rdk.krakow.pl

Zapraszamy do wspólnoty rodzin 
Domowego Kościoła w naszej parafii

Spotkanie dla wszystkich zainteresowanych odbędzie się 
24.02.2018 r. o godzinie 15.30 na plebanii.

Kontakt do pary prowadzącej:
Anna i Robert 692 479 212

2 lutego - Matki Boskiej Gromnicznej

2 lutego to święto O�iarowania Pańskiego obchodzone 40 
dni po Bożym Narodzeniu. Tradycyjnie dzień ten nazywa się 
dniem Matki	 Boskiej	 Gromnicznej. Maryja przyniosła 
i o�iarowała małego Jezusa w S� wiątyni Jerozolimskiej 
i jednocześnie przyniosła także światło wierzącym. 

Od X wieku pojawił się obrzęd poświęcania gromnic (od 
staropolskiego gromny, co oznacza „huczny, grzmiący”). 
Odbywały się również procesje z płonącymi świecami, co 
symbolizowało życie w jedności  z  Chrystusem. Po 
uroczystościach starano się zanieść palącą się świecę do domu, 
aby od niej rozpalić domowy ogień. Miało to oznaczać zgodę 
i miłość w rodzinie. Jeśli gromnica zgasła w drodze, wróżyło to 
śmierć któregoś z domowników. Gdy pogoda nie pozwalała 
nieść palącej się świecy, zapalano ją dopiero w obejściu, 
zwracając uwagę, w którą stronę pochyli się płomień. Jeśli 
w stronę drzwi, to ktoś miał przez nie odejść danego roku 
z domu. Płonącą świecą wypalano znak krzyża w belce na 
su�icie – miało to ochronić dom i jego mieszkańców przed 
nieszczęściami i żywiołami. 

Dawniej gromnicę zapalano w czasie burz dla odwrócenia 
piorunów, a także przy łóżkach konających i zmarłych. 
Wierzono, że przy ich łożach stoi Panna Gromniczna, która 
przeprowadzi, ze światłem gromnicy w ręku, umierającego 
przez bramę śmierci.

Zgodnie z tradycją w tym dniu kończy się świąteczny okres 
śpiewania kolęd.

Gdy na Gromnicę z dachu ciecze, 
zima się jeszcze odwlecze.

Gdy słońce jasno świeci na Gromnice, 
to przyjdą większe mrozy i śnieżyce.



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.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
na IV Niedzielę zwykłą – 28.01.2018

W Piątek (2 lutego) Święto Ofiarowania Pańskiego (Matki 
Boskiej Gromnicznej). Msze św. z poświęceniem świec o godz. 
7:00, 9:00 i 18:00. W tym dniu przypada także I piątek miesiąca. 
Spowiedź św. od godz. 16:30. 

Odwiedziny chorych z sakramentami świętymi w sobotę 
(3 lutego) od godz. 9:00.

W przyszłą niedzielę (4 lutego) po Mszy św. o godz. 7:00 zmianka 
tajemnic różańcowych.

Poświęcenie świec dla dzieci z klas III, przygotowujących się do 
I Komunii św. będzie w przyszłą niedzielę (4 lutego) na Mszy św. 
o godz. 11:00. Po Mszy św. spotkanie z rodzicami w kościele.

Dziękujemy wszystkim rodzinom, samotnym, chorym, którzy 
otworzyl i  drzwi  swoich domów kapłanom z  wizytą 
duszpasterską. Za wspólną modlitwę, rozmowy, poczęstunek, 
podwiezienie samochodem, złożone ofiary – Bóg zapłać! Msza św. 
w intencji wszystkich, którzy przyjęli w naszej parafii kapłanów 
z wizytą duszpasterską będzie w przyszłą niedzielę (4.02) 
o godz.11:00.

Pełna treść ogłoszeń na stronie .www.parafiamichalowice.pl

Z naszej wspólnoty parafialnej odeszła

ś.p. Aniela Stefańska

Wieczne odpoczywanie racz Jej dać Panie...

Z naszej wspólnoty parafialnej odeszła

ś.p. Krystyna Depta

Wieczne odpoczywanie racz Jej dać Panie...

29 stycznia - wspomnienie bł. Bolesławy Lament

Urodziła się 3 lipca w Łowiczu. W 1880 roku ukończyła ze złotym medalem 
gimnazjum w Łowiczu. Przez 2 lata uczyła się w Warszawie zawodu krawcowej, po 
czym otworzyła w Łowiczu własny zakład krawiecki. Mając 22 lata wstąpiła do 
zgromadzenia sióstr Rodziny Maryi w Warszawie. W 1893 roku opuściła 
zgromadzenie. W 1903 roku wraz z dwiema ochotniczkami wyjechała do Mohylewa 
nad Dnieprem, aby zająć się katolickim wychowaniem młodzieży. W 1905 roku 
rozpoczęła nowicjat zakonny. Współtworzyła konstytucję nowego zgromadzenia 
zakonnego Sióstr Misjonarek S�więtej Rodziny. W 1906 roku złożyła śluby zakonne. Rok 
później przeniosła się do Petersburga. W 1913 roku złożyła śluby wieczyste. Po 
wybuchu rewolucji październikowej, wraz z innymi siostrami mężnie znosiła 
prześladowania i głód. W 1921 roku powróciła do Polski. W 1935 roku zrzekła się 
urzędu przełożonej generalnej zgromadzenia i wyjechała do Białegostoku, gdzie 
zorganizowała przedszkola, kursy kroju i szycia oraz gimnazjum. W 1941 roku została 
sparaliżowana. Zmarła 29 stycznia 1946 roku w Białymstoku. 

Beaty�ikacji s. Bolesławy Lament dokonał 5 czerwca 1991 roku w Białymstoku 
papież św. Jan Paweł II. 

Witraż przedstawiający bł. Bolesławę Lament znajduje się w naszym kościele nad 
zegarem. Na witrażu umieszczony jest napis: OFIAROWAŁY	MICHAŁOWICE	III.

INTENCJE MSZALNE  
 

Poniedziałek - 29.01.2018 
 7:00 + Piotra Krawczyk 

 18:00 
O błogosławieństwo Boże dla Oliwii w 10. rocznicę 
urodzin 

Wtorek – 30.01.2018 
 18:00 + Bronisławę i Jana Piskorz  
Środa – 31.01.2018 – św. Jana Bosko, prezbitera  
 7:00 + Wacława Ciaranek  

 20:00 

+ Stanisławę Bednarczyk  
+ Zbigniewa Tochowicz  
O dary Ducha Świętego dla Karoliny  
O zdrowie dla Haliny 

Czwartek – 01.02.2018 
 18:00 + Helenę Tarko 
Piątek – 02.02.2018 – święto Ofiarowania Pańskiego  
 7:00 + Zbigniewa Tochowicz  

 9:00 
O zdrowie, błogosławieństwo Boże dla seniorów  
z Michałowic III  

 18:00 + Mariannę i Ryszarda Boczkowskich  
Sobota – 03.02.2018 – św. Błażeja, św. Oskara  
 7:00 + Lesława Dyląg 

 18:00 
Dziękczynna z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże 
dla Marianny Nogieć w 85. rocznicę urodzin  

Niedziela – 04.02.2018 
 7:00 O Bożą pomoc i dar dobrej pracy dla poszukujących jej  
 9:00 + Annę i Jana Trzaska, + Mariannę Nogieć 

 11:00 

+ Jerzego Jaskółkę w 1. rocznicę śmierci  
O błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski i opiekę Matki 
Bożej dla rodzin naszej parafii, które przyjęły kapłanów  
z wizytą duszpasterską 

 17:00 
+ Urszulę Trojańską w 9. rocznicę śmierci i zmarłych  
z rodziny 

 

CZY WIECIE ŻE...?

2 lutego Kościół obchodzi Dzień Życia Konsekrowanego. Jest 
poświęcony modlitwie za osoby, które oddały swoje życie na służbę 
Bogu. Dzień ten ustanowił papież św. Jan Paweł II w 1997 roku. 
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Błogosławieństwa Bożego, 
opieki Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski,

zdrowia i pogody ducha
życzą Seniorom z Michałowic

Księża i Parafianie


