
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza (Łk 1, 1-4; 4, 14-21)
Wielu już starało się ułożyć opowiadanie o zdarzeniach, które się dokonały pośród nas, tak jak nam je przekazali ci, którzy od 
początku byli naocznymi świadkami i sługami słowa. Postanowiłem więc i ja zbadać dokładnie wszystko od pierwszych chwil 
i opisać ci po kolei, dostojny Teofilu, abyś się mógł przekonać o całkowitej pewności nauk, których ci udzielono.
W owym czasie:
Powrócił Jezus mocą Ducha do Galilei, a wieść o Nim rozeszła się po całej okolicy. On zaś nauczał w ich synagogach, 
wysławiany przez wszystkich. Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem 
do synagogi i powstał, aby czytać.
Podano Mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, znalazł miejsce, gdzie było napisane: «Duch Pański spoczywa 
na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym 
przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski Pana».
Zwinąwszy księgę, oddał słudze i usiadł; a oczy wszystkich w synagodze były w Niego utkwione. Począł więc mówić do nich: 
«Dziś spełniły się te słowa Pisma, które słyszeliście». 

Różne rzeczy można powiedzieć o ludziach, którzy przebywali w synagodze. Być może wielu z nich nie wierzyło do końca Jezusowi. Zapewne 
wielu miało wątpliwości. Ale z Ewangelii wiemy jedno - oczy wszystkich w synagodze były w Niego utkwione. Mieć oczy utkwione w Jezusie - 
niezależnie od sytuacji, od myśli, jakie przychodzą, od pozytywnych czy negatywnych uczuć, niezależnie od tego, jak bardzo się nie rozumie. Mieć 
oczy utkwione w Jezusa - takiej wiary uczmy się od tych, którzy spotykali Go na ziemi dwa tysiące lat temu.

Niedzielne rozważania…

Prawdziwa wiara
Każda trudna sytuacja pokazuje, kim jest naprawdę człowiek i jaka 
jest jego wiara. Jakże często, niestety, ludzie w obliczu trudnych 
spraw, których sami doświadczają, albo których są świadkami, nie 
wytrzymują próby wiary. Ile wtedy buntu i żalu do Pana Boga! Jak 
Bóg może na coś takiego pozwalać? Gdzie jest Bóg, że wobec tak 
strasznego zła milczy i nie reaguje? Takie i podobne zarzuty czy-
nią Bogu, usprawiedliwiając w ten sposób swój brak wiary. I jakże 
często są to ci sami ludzie, którzy codziennie w Modlitwie Pańskiej 
powtarzają: Ojcze, bądź wola Twoja. Ustami wypowiadają zgodę na 
wolę Bożą, ale w rzeczywistości chcieliby, żeby to Bóg im, a nie oni 
Bogu byli posłuszni. Ewangeliczny trędowaty jest dla nas wzorem 
prawdziwej wiary. On nie przychodzi do Jezusa z pretensjami, nie 
pyta dlaczego właśnie on tak strasznie cierpi, nie dyktuje Jezuso-
wi, co powinien dla niego uczynić. Ten człowiek, świadomy swojej 
choroby i mocy Chrystusa z bólem, ale i z całą pokorą ufności prosi: 
„Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić”. To jest prawdziwa wiara: prze-
konanie, że tylko Jezus może go oczyścić. Wiara każe mu widzieć 
w Jezusie Boga, dla Którego nie ma nic niemożliwego. Na taką wiarę 
zdjęty litością Jezus odpowiada: „Chcę, bądź oczyszczony”. Uczmy 
się wiary, która nie tylko otwiera nas na Chrystusa, ale która także 
w Nim odnajduje swoją moc, nadzieję i oczyszczenie.

 Ks. Norbert Sarota

Na kartach Biblii

Galilea
Kraina na północy Izraela, od której pochodzi nazwa leżącego tam jeziora. Rodzinne 
strony Jezusa i znacznej ilości Jego uczniów. Na tym terenie Jezus rozpoczął nauczanie 
i spędził większość życia. Nazwa Galilea występuje w Starym Testamencie. Kraina 
otoczona była z trzech stron przez obce ludy, często na nią napadające. Większość 
obszaru jest górzysta, lecz w pobliżu jeziora teren opada do około 210 m poniżej po-
ziomu morza. W czasach Jezusa tu krzyżowało się wiele dróg Cesarstwa Rzymskiego. 
Mieszkańcy zajmowali się głównie rolnictwem i rybołówstwem. Ewangelie wymie-
niają wiele miast galilejskich, m.in. Nazaret (gdzie dorastał Jezus), Kafarnaum, Kanę, 
Betsaidę. Jezioro Galilejskie pełni ważną rolę w opisach ewangelicznych. Występują na 
nim gwałtowne burze, wywoływane przez wiatry z otaczających je gór.

Źródło: Słownik Miejsc Biblijnych v1.91 (c) 1999-2000), Galilea, ok. 50 n.e.

Dzień Życia Konsekrowanego
W Święto Ofiarowania Pańskiego przypada Światowy Dzień Ży-
cia Konsekrowanego, który został ustanowiony przez papieża Jana 
Pawła II w 1997 roku. Jest to dzień modlitw o powołania do służby 
w Kościele. Do życia zakonnego Bóg powołuje tych, których chce 
i kiedy chce, lecz szanuje wolną wolę człowieka. Czeka jedynie na 
współpracę i odpowiedź.
Powołanie może być realizowane na różne sposoby. Niektóre zakony 
oddają się kontemplacji. Zakonnicy w samotności i milczeniu, przez 
ascezę i modlitwę, skupiają swoje życie wokół Boga. Większość 
zakonów kontemplacyjnych w Kościele katolickim powstała na 
początku średniowiecza, choć później też powstawały tego rodzaju 
zakony. W X i XI wieku wszyscy mnisi Zachodu żyli według reguły 
świętego Benedykta, lecz widoczne były różnice pomiędzy poszcze-
gólnymi opactwami. Należą do nich między innymi: benedyktyni, 
cystersi, kameduli, kartuzi, klaryski.
Inne zgromadzenia podejmują działalność apostolską i misyjną. Nową 
formą odpowiedzi na potrzeby Kościoła we współczesnym świecie są 
instytuty świeckie. Prowadząc zwyczajne życie zawodowe podejmują 
praktykę rad ewangelicznych i dają świadectwo Chrystusowi. 
Dzień Życia Konsekrowanego jest okazją do wyrażenia Bogu 
wdzięczności za piękno drogi rad ewangelicznych oraz do modlitwy 
za powołanych i o nowe powołania do służby Bogu.

Źródło: Rytuał domowy, red. ks. R. Nowacki, U. Haśkiewicz, G. Sztandera
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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.

INTENCJE MSZALNE
Poniedziałek – 28.01.2019 – św. Tomasza z Akwinu

18:00 +  Za śp. Henryka i zmarłych z rodziny Wróblów
Wtorek – 29.01.2019 

18:00 +  Za śp. Jerzego Tarko
Środa – 30.01.2019

7:00 +  Za śp. Tadeusza Płatek

20:00

O błogosławieństwo Boże dla Teresy Musiał i Marii Majki 
z racji urodzin
+  Za śp. Andrzeja Kuklę
+  Za śp. Domicelę Pawlik
+  Za śp. Leontynę, Józefa, Stefanię i Wiktora Górskich, 

Jana Krupę
+  Za śp. Marię Miska

Czwartek – 31.01.2019 – św. Jana Bosko

18:00 +  Za śp. Jana w 73. rocznicę śmierci i Bronisławę Piskorz  
w 37. rocznicę śmierci

Piątek – 01.02.2019 
7:00 +  Za śp. Eugeniusza Nogieć

18:00 +  Za śp. Piotra i Stanisławę Zębala, Kazimierza 
i Pelagię Zębala

Sobota – 02.02.2019 – Święto Ofiarowania Pańskiego
7:00 +  Za śp. Domicelę Pawlik
9:00 +  Za śp. Jerzego i Wacława Kruczek

18:00
Dziękczynna w 4. rocznicę urodzin Sandry z prośbą 
o zdrowie, błogosławieństwo Boże i opiekę Anioła Stróża
+  Za śp. Marię Pacuła

Niedziela - 03.02.2019 - św. Błażeja i św. Oskara
7:00 +  Za śp. Teresę Pluta, Jadwigę i Lucjana Bednarczyk
9:00 +  Za śp. Domicelę Pawlik

10:30 +  Za śp. Annę Trzaska w 10. rocznicę śmierci,  
Jana Trzaskę i Mariannę Nogieć

12:00 +  Za śp. Urszulę Trojańską w 10. rocznicę śmierci  
i zmarłych z rodziny

18:00 +  Za śp. Jerzego Jaskółkę w 2. rocznicę śmierci

Z naszej wspólnoty parafialnej odszedł:

śp. Antoni Domański
Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie…

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
NA III NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ – 27.01.2019

•  W sobotę (2.02) Święto Ofiarowania Pańskiego (Matki Bożej 
Gromnicznej). Msze św. z poświęceniem świec o godz. 7:00; 9:00; 
18:00. 

•  W tym tygodniu I piątek miesiąca. Spowiedź św. od godz. 16:30. 
Msza św. o godz. 18:00, z wystawieniem Najświętszego Sakramen-
tu.

•  Odwiedziny chorych z sakramentami świętymi: w sobotę (2.02) 
od ok. godz. 10:00.

•  W przyszłą niedzielę (3.02) wspomnienie św. Błażeja, biskupa i mę-
czennika, patrona w chorobach gardła. Po Mszy św. o godz. 7:00 
błogosławieństwo ku czci św. Błażeja i błogosławieństwo jabłek.

•  W przyszłą niedzielę (3.02) po Mszy św. o godz. 7:00 zmianka ta-
jemnic różańcowych. 

•  Poświęcenie świec dla dzieci z klas III, przygotowujących się do  
I Komunii św. w przyszłą niedzielę (3.02) na Mszy św. o godz. 
12:00. Po Mszy św. spotkanie z rodzicami w kościele.

•  Dziękujemy wszystkim, którzy otworzyli drzwi swoich domów 
kapłanom z wizytą duszpasterską. Za wspólną modlitwę, rozmowy, 
poczęstunek, podwiezienie samochodem, złożone ofiary – Bóg za-
płać! Msza św. w intencji wszystkich, którzy przyjęli w naszej pa-
rafii kapłanów będzie w przyszłą niedzielę (3.02) o godz. 10:30.

Pełna treść ogłoszeń na stronie www.parafiamichalowice.pl

DO UŻYTKU  
WEWNĘTRZNEGO

Kobiety w Biblii… 

Noemi i Rut 
„gdzie ty pójdziesz, tam ja pójdę
gdzie ty zamieszkasz, tam ja zamieszkam,
Twój naród będzie moim narodem, 
A twój Bóg będzie moim Bogiem…” (Rt 1,16)

Noemi i Rut żyły w czasach, gdy w Izraelu władzę sprawowali 
sędziowie. Był to okres wielkiego głodu. Żeby przeżyć, Elimelek, 
mąż Noemi wyemigrował z nią i dwoma synami do krainy Mo-
abu. Wkrótce Elimelek umarł. Synowie Noemi poślubili Moabitki 
– Oprę i Rut. Niedługo potem oni też zmarli. Noemi, Opra i Rut 
zostały wdowami. Noemi zdecydowała się wrócić do rodzinnego 
miasta, poleciła synowym, żeby zostały wśród swoich. Rut jednak 
nie chciała jej opuścić, poszła do obcej dla siebie ziemi. Los wdów 
w starożytnym Izraelu był nie do pozazdroszczenia – Rut i Noemi 
żyły jak żebraczki, żywiły się kłosami zboża, które pozostawiano 
ubogim na polu po żniwach. Młoda, piękna, mądra i bardzo pra-
cowita Rut, szukając pracy, trafiła na pole Booza, który okazał jej 
dużą przychylność. Docenił, że zaopiekowała się teściową, żoną 
jego krewnego. Wkrótce, zgodnie z prawem Lewiratu Booz poślubił 
Rut, która urodziła mu syna, Obeda (Obed to dziadek króla Dawida).

Pójście za kimś, kogo się kocha, nawet w ubóstwie przyniosło 
szczęście.

Święty Jan Bosko
Urodził się 16 sierpnia 1815 roku 
w ubogiej wiejskiej rodzinie nie-
daleko Turynu. Kiedy Janek miał 
dwa lata, umarł ojciec. Młode lata 
spędził w ubóstwie. Dzięki inteli-
gencji i wytrwałości oraz przy po-
mocy życzliwych ludzi ukończył 
szkołę, a następnie w 1835 roku 
wstąpił do seminarium duchow-
nego i sześć lat później otrzymał 
święcenia kapłańskie.
Po święceniach ks. Bosko pozna-
wał sytuację młodzieży żyjącej 
w Turynie. Postanowił pomagać 
dzieciom: ubogim, bezdomnym, 
sierotom. Założył więc szkoły 
z internatami, w których chłop-
cy mogli się uczyć, gdzie mogli 
coś zjeść, bawić się i czuć się jak 
w domu. Założył też pracownię 
krawiecką i szewską, potem sto-
larnię, introligatornię, a w końcu 
bardzo nowoczesną drukarnię.
Pomagał młodzieży również 

w wymiarze duchowym. Uczył ich modlitwy i zachęcał do częstego 
przystępowania do spowiedzi i Komunii świętej. W 1859 roku powo-
łał do życia Towarzystwo św. Franciszka Salezego - zgromadzenie 
zakonne nazywane Salezjanami.
Zmarł 31 stycznia 1888 r. W 1929 roku Jan Bosko został beatyfikowa-
ny przez Piusa XI, a pięć lat później kanonizowany. 


