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Słowo Boże
1czytanie (Iz 55, 1-11)
nie nawodnią ziemi, nie użyźnią jej i nie zapewnią
Tak mówi Pan: "Wszyscy spragnieni, przyjdźcie do urodzaju, tak iż wydaje nasienie dla siewcy i chleb
wody, przyjdźcie, choć nie macie pieniędzy! dla jedzącego, tak słowo, które wychodzi z ust
Kupujcie i spożywajcie, dalejże, kupujcie bez moich, nie wraca do Mnie bezowocne, zanim
pieniędzy i bez płacenia za wino i mleko! Czemu wpierw nie dokona tego, co chciałem, i nie spełni
wydajecie pieniądze na to, co nie jest chlebem? I pomyślnie swego posłannictwa".
waszą pracę – na to, co nie nasyci? Słuchajcie
Mnie, a jeść będziecie przysmaki i dusza wasza 2czytanie (1 J 5, 1-9)
zakosztuje tłustych potraw. Nakłońcie uszu i Najmilsi: Każdy, kto wierzy, że Jezus jest
przyjdźcie do Mnie, posłuchajcie mnie, a dusza Mesjaszem, z Boga się narodził; i każdy miłujący
wasza żyć będzie. Zawrę z wami wieczyste Tego, który dał życie, miłuje również tego, kto życie
przymierze; niezawodne są łaski dla Dawida. Oto od Niego otrzymał. Po tym poznajemy, że miłujemy
ustanowiłem go świadkiem dla ludów, dla ludów dzieci Boże, gdy miłujemy Boga i wypełniamy Jego
wodzem i rozkazodawcą. Oto zawezwiesz naród, przykazania, albowiem miłość względem Boga
którego nie znasz, i ci, którzy cię nie znają, polega na spełnianiu Jego przykazań, a przykazania
przybiegną do ciebie ze względu na Pana, twojego Jego nie są ciężkie. Wszystko bowiem, co z Boga
Boga, przez wzgląd na Świętego Izraela, bo on ci zrodzone,
zwycięża
świat;
tym
właśnie
dodał chwały. Szukajcie Pana, gdy się pozwala zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza
znaleźć, wzywajcie Go, dopóki jest blisko! Niechaj wiara. A któż zwycięża świat, jeśli nie ten, kto
bezbożny porzuci swą drogę i człowiek nieprawy wierzy, że Jezus jest Synem Bożym? Jezus Chrystus
swoje knowania. Niech się nawróci do Pana, a Ten jest tym, który przyszedł przez wodę i krew, i
się nad nim zmiłuje, do Boga naszego, gdyż hojny ducha, nie tylko w wodzie, lecz w wodzie i we krwi.
jest w przebaczaniu. Bo myśli moje nie są myślami Duch daje świadectwo, bo duch jest prawdą. Trzej
waszymi ani wasze drogi moimi drogami – mówi bowiem dają świadectwo: duch, woda i krew, a ci
Pan. Bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi trzej w jedno się łączą. Jeśli przyjmujemy
moje – nad waszymi drogami i myśli moje – nad świadectwo ludzi – to świadectwo Boże więcej
myślami waszymi. Zaiste, podobnie jak ulewa i znaczy, ponieważ jest to świadectwo Boga, które
śnieg spadają z nieba i tam nie powracają, dopóki dał o swoim Synu.
Ewangelia (Mk 1, 7-11)
Jan Chrzciciel tak głosił: "idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby schyliwszy się,
rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym".
W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest w Jordanie. W chwili gdy
wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i Ducha jak gołębicę zstępującego na Niego. A z nieba
odezwał się głos: "Ty jesteś moim Synem umiłowanym, w Tobie mam upodobanie".
Nad brzegiem Jordanu kontemplujemy ze zdumieniem podobnym do Jana Chrzciciela, jak Syn Boży, który
stał się człowiekiem, dobrowolnie ustawia się w kolejce grzeszników i przyjmuje chrzest pokuty, który
głosił Jan. Jako owoc tego czynu solidarności Jezusa z ludźmi, objawia się nam Trójca Święta: poprzez
głos Ojca, poprzez posłuszne słuchanie wcielonego Syna i poprzez moc Ducha, który zstępuje na Niego w
postaci gołębicy. Chociaż historia jest krótka i opowiedziana przez Marka z prostotą, ma wielką głębię
teologiczną i w pewnym sensie przedstawia dzieło odkupienia, którego dokonał Pan Jezus. Z jednej strony
Jezus zanurza się w wodach Jordanu, które symbolizują pokutę, karę i śmierć, jaką ludzie cierpią z

powodu grzechu. Wody symbolizują również cierpienie Jezusa na krzyżu. W ten sposób przypominają nam
o karzących wodach w czasie potopu (por. Rdz 6-9). Ale te same wody Jordanu, uświęcone przez Jezusa,
symbolizują coś więcej niż karę, są także symbolem nowego stworzenia: chrześcijańskiego chrztu. Kiedy
Jezus wyłania się z wody, zapowiadane jest jego zmartwychwstanie, co z kolei jest zapowiedzią naszego
zmartwychwstania. W ten sposób wody Jordanu przypominają nam pierwotne wody opisane w Księdze
Rodzaju (por. Rdz 1), z których wszystko stworzył głos Boga i nad którymi unosił się Duch Boży. Całe
wydarzenie Chrztu Pańskiego objawia zatem nieskończone miłosierdzie Boga wobec Jego stworzeń.
Rzeczywiście, niebiosa otwierając się dla Jezusa są w ostateczności otwierane dla ludzi; głos Ojca, który
zawsze nazywa odwieczne Słowo „Umiłowanym Synem”, wzywa Go także teraz jako człowieka, jako
pierwszy owoc dla nas wszystkich; a Duch Święty, który wiecznie wypływa z miłości Ojca i Syna, zstępuje
na Jezusa z Nazaretu, jako zapowiedź Jego zstąpienia na synów Bożych. Radosna prawda o naszym
boskim synostwie może i powinna oświetlać całe nasze życie, do tego stopnia, aż będziemy żyć i myśleć jak
sam Jezus. Św. Josemaría mówi nam na ten temat, że świadomość i poczucie, że jesteśmy dziećmi Bożymi,
„tworzy autentyczny program życia wewnętrznego, który spełniasz poprzez drobne, ale, podkreślam, stałe
pobożne ćwiczenia w obcowaniu z Bogiem. W tym sposób wyrobisz w sobie sposób bycia i uczucia
dobrego dziecka”. Osoba, która czuje, jak Pan Jezus, że stale spoczywa na niej pełne miłości spojrzenie
Boga, jest pełna pociechy i pewności, ponieważ ten dobry Bóg, który wylewa na nią swoją bezwarunkową
serdeczność, mówi jej: „Ty jesteś moim synem umiłowanym”. (opusdei.org)
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który szukał
Boga poza sobą

Późno Cię umiłowałem, Piękności tak dawna, a tak nowa, późno Cię umiłowałem. W głębi
duszy byłaś, a ja się po świecie błąkałem i tam szukałem Ciebie, bezładnie chwytając rzeczy
piękne, które stworzyłaś. Ze mną byłaś, a ja nie byłem z Tobą. One mnie więziły z dala od
Ciebie – rzeczy, które by nie istniały, gdyby w Tobie nie były. Zawołałaś, krzyknęłaś,
rozdarłaś głuchotę moją. Zabłysnęłaś, zajaśniałaś jak błyskawica, rozświetliłaś ślepotę moją.
Rozlałaś woń, odetchnąłem nią – i oto dyszę pragnieniem Ciebie. Skosztowałem – i oto
głodny jestem, i łaknę. Dotknęłaś mnie – i zapłonąłem tęsknotą za pokojem Twoim. (…)
Stworzyłeś nas bowiem jako skierowanych ku Tobie. I niespokojne jest serce nasze, dopóki
w Tobie nie spocznie. Któż mi da spoczynek w Tobie? Kto sprawi, że wnikniesz w serce
moje, że je upoisz? Niechbym zapomniał o niedolach moich i tak przycisnął do piersi jedyne
moje dobro, Ciebie. Czymże Ty jesteś dla mnie? O, sprawić racz, żebym to umiał wyrazić.
Ach, Panie Boże mój, ulituj się nade mną i objaw mi, czym jesteś dla mnie. Powiedz duszy
mojej: „Zbawieniem twoim jestem”. Tak powiedz, abym usłyszał. Czeka na Twój głos dusza
moja, przemów do niej, powiedz duszy mojej: „Zbawieniem twoim jestem”. Pobiegnę za tym
głosem, pochwycę Ciebie, Panie! Ciasna ta chatka dusza moja. Przychodząc, zechciej ją
rozszerzyć. (karmel.pl)

Modlitwa do Świętego Józefa
Do Ciebie, święty Józefie, uciekamy się w naszej niedoli. Wezwawszy pomocy Twej Najświętszej Oblubienicy, z ufnością
również błagamy o Twoją opiekę. Przez miłość, która Cię łączyła z Niepokalaną Dziewicą Bogurodzicą i przez ojcowską
Twą troskliwość, którą otaczałeś Dziecię Jezus, pokornie błagamy: wejrzyj łaskawie na dziedzictwo, które Jezus
Chrystus nabył Krwią swoją i Twoim potężnym wstawiennictwem dopomóż nam w naszych potrzebach. Opatrznościowy
Stróżu Bożej Rodziny, czuwaj nad wybranym potomstwem Jezusa Chrystusa. Oddal od nas, ukochany Ojcze, wszelką
zarazę błędów i zepsucia. Potężny nas Wybawco, przyjdź nam łaskawie z niebiańską pomocą w tej walce z mocami
ciemności, a jak niegdyś uratowałeś Dziecię Jezus z niebezpieczeństwa, które groziło Jego życiu, tak teraz broń
Świętego Kościoła Bożego od wrogich zasadzek i od wszelkiej przeciwności. Otaczaj każdego z nas nieustanną opieką,
abyśmy, za Twoim przykładem i Twoją pomocą wsparci, mogli żyć świątobliwie, umrzeć pobożnie i osiągnąć wieczną
szczęśliwość w niebie. Amen

Zapraszamy parafian do wspólnej modlitwy o dary Bożej Dzieciny dla naszych domów, naszych
rodzin w styczniowe niedziele i święta na dodatkowej Mszy Świętej o godz. 16.30. W czasie tych
Eucharystii chcemy polecać mieszkańców:
• 10.01 Niedziela ul. Myczkowskiego, ul. Zakliki
• 17. 01 Niedziela ul. Łupaszki, ul. Brzezińskiego
• 24. 01 Niedziela ul. Balicka, ul. Przy Młynówce, ul. Spiczakowa
• 31. 01 Niedziela ul. Gradowa, ul. Godlewskiego, ul. Długoszowskiego, ul. Na Nowinach

Jan Paweł II
fragmenty Adhortacji Familiaris Consortio – O zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie
Podstawowym obowiązkiem Kościoła jest
potwierdzanie z mocą nauki o nierozerwalności
małżeństwa. Tym, którzy w naszych czasach
uważają za trudne lub niemożliwe wiązanie się z
jedną osobą na całe życie, i tym, którzy mają
poglądy wypaczone przez kulturę odrzucającą
nierozerwalność małżeństwa i wręcz ośmieszającą
zobowiązanie małżonków do wierności, należy na
nowo
przypomnieć
radosne
orędzie
o
bezwzględnie wiążącej mocy owej miłości
małżeńskiej, która w Jezusie Chrystusie znajduje
swój fundament i swoją siłę. Zakorzeniona w
osobowym i całkowitym obdarowaniu się
małżonków i wymagana dla dobra dzieci
nierozerwalność małżeństwa znajduje swoją
ostateczną prawdę w zamyśle Bożym, wyrażonym
w Objawieniu: Bóg chce nierozerwalności
małżeństwa i daje ją jako owoc, jako znak i
wymóg miłości absolutnie wiernej, którą On darzy
człowieka i którą Chrystus Pan żywi dla swego
Kościoła. Chrystus odnawia pierwotny zamysł,
który Stworzyciel wpisał w serce mężczyzny i
kobiety, a w sakramencie małżeństwa daje „serce
nowe” tak, że małżonkowie nie tylko mogą
przezwyciężyć
„zatwardziałość
serc”,
ale
równocześnie i nade wszystko dzielić pełną i
ostateczną miłość Chrystusa, nowe i wieczne
Przymierze, które stało się ciałem. Tak jak
Chrystus jest „świadkiem wiernym”, jest owym
„tak” obietnicy Bożej i przez to najwyższym
urzeczywistnieniem bezwarunkowej wierności, z
jaką Bóg miłuje swój lud, tak samo małżonkowie
chrześcijańscy powołani są do rzeczywistego

uczestnictwa w nieodwołalnej nierozerwalności,
która łączy Chrystusa z Kościołem, Jego
oblubienicą, umiłowaną przez Niego aż do końca.
Dar sakramentu jest jednocześnie powołaniem i
przykazaniem dla małżonków chrześcijańskich,
aby pozostali sobie wierni na zawsze, ponad
wszelkie próby i trudności, w wielkodusznym
posłuszeństwie świętej woli Pana: „Co więc Bóg
złączył, niech człowiek nie rozdziela”. Dawanie
świadectwa bezcennej wartości nierozerwalności i
wierności
małżeńskiej
jest
jednym
z
najcenniejszych
i
najpilniejszych
zadań
małżonków chrześcijańskich naszych czasów.
Dlatego wraz ze wszystkimi Braćmi, którzy brali
udział w Synodzie Biskupów, pochwalam owe
liczne pary małżeńskie, które choć napotykają na
niemałe trudności, to jednak zachowują i rozwijają
dobro nierozerwalności, wypełniając w ten sposób
pokornie i odważnie powierzone im zadanie;
zachęcam je, aby były w świecie „znakiem” —
maleńkim i cennym znakiem, niekiedy poddanym
próbie, lecz zawsze odnawiającym się — tej
niestrudzonej wierności, z którą Bóg i Jezus
Chrystus miłują wszystkich ludzi i każdego
człowieka. Koniecznie trzeba podnieść też wartość
świadectwa tych małżonków, którzy, opuszczeni
przez partnera, dzięki mocy wiary i nadziei
chrześcijańskiej nie wstąpili w nowy związek.
Oni również dają autentyczne świadectwo
wierności, której świat dzisiejszy tak potrzebuje.
Dlatego winni doznawać zachęty i pomocy ze
strony pasterzy i wiernych Kościoła.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
♦ Niedziela Chrztu Pańskiego kończy okres Narodzenia Pańskiego. Od jutra w liturgii rozpoczyna się tzw.
okres zwykły – w ciągu roku. Jednak w naszej tradycji przedłużamy śpiewanie kolęd do 2 lutego, czyli do
święta Ofiarowania Pańskiego, zwanego u nas świętem Matki Bożej Gromnicznej.
♦ Przypominamy o dodatkowej niedzielnej Mszy św. o godz. 16.30. ofiarowanej za parafian z
poszczególnych ulic w ramach modlitwy i błogosławieństwa kolędowego.
♦ Przez cały styczeń w tygodniu, z wyjątkiem soboty Msza św. wieczorna odprawiana jest o godz. 16.00.
Kancelaria czynna zaraz po Mszy Św.
♦ We wtorek po Mszy św. wieczornej wspólny różaniec.
♦ W środę Msza św. z kazaniem i nowenną do MBNP o godz. 16.00. Zapraszamy
♦ W III piątki miesiąca szczególnie przywołujemy Bożego Miłosierdzia.
♦ W związku z ogłoszonym przez Papieża Franciszka Rokiem Rodziny wychodzimy z propozycją by
przez cały najbliższy rok w każdą trzecią niedzielę miesiąca na Mszy św. o godz.12.00 szczególnie
błogosławić małżeństwa. Zapraszamy więc w przyszłą niedzielę małżonków do wspólnej modlitwy.
♦ 16 każdego miesiąca modlimy się do Boga przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II.
♦ W przyszłą niedzielę składka inwestycyjna.

♦ W tym tygodniu zostaną odprawione Msze św. pogrzebowe:
we wtorek o godz. 10.00 za śp. Zytę Braś a o godz. 12.00, poprzedzoną różańcem za śp. Zdzisława
Kasperkiwicza oraz w czwartek o godz. 11.30, poprzedzoną różańcem za śp. Krzysztofa Maślankę.
Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask Bożych i opieki Matki
Najświętszej na każdy dzień. błogosławionej niedzieli i zdrowego tygodnia.

INTENCJE MSZALNE 10 – 17. 01. 2021r.

Chrzest Pański
Niedziela – 10.01.

7.30

+ Anna SOŁTYS (od Anny i Edwarda Pociecha)

9.00

+ Zofia PODGAJNY (od wnuka Roberta z żoną)

10.30

+ Jan WĘGIEL (10.greg.)

12.00

18.00

Za Parafian. Sakrament Chrztu
O bł. Boże i opiekę MBNP dla mieszkańców naszej parafii z:
ul. Myczkowskiego, ul. Zakliki
+ Elżbieta WEŁNA

7.00

+ Jan WĘGIEL (11.greg.)

16.00

+ Zofia PODGAJNY (od prawnuków Justyny i Kamila)

7.00

+ Jan WĘGIEL (12.greg.)

16.00

+ Anna SOŁTYS (od kuzynki Józefy)

16.30

Poniedziałek
– 11.01.
Wtorek – 12.01.

Środa – 13.01.
Czwartek – 14.01.
Piątek – 15.01.
Sobota – 16.01.
Dzień św. JPII

Niedziela – 17.01.

7.30

+ Jan WĘGIEL (13.greg.)

16.00

Intencje zbiorowe przez wstawiennictwo MBNP

7.00

+ Anna SOŁTYS (od Agnieszki z rodz.)

16.00

+ Jan WĘGIEL (14.greg.)

7.00

+ Anna SOŁTYS (od Bożeny i Ryszarda Dąbrowskich)

16.00

+ Jan WĘGIEL (15.greg.)

7.00

+ Anna SOŁTYS (od koleżanki Oli z rodz. i od chrześnicy Lucyny)

18.00

+ Jan WĘGIEL (16.greg.)

7.30

+ Stanisław ŁUSZCZEK w r. śmieci i Tadeusz MOTA

9.00

+ Jan WĘGIEL (17.greg.)

10.30

+ Edward STACHURA, Aleksandra (f) KAŁUŻA

12.00

Za Parafian. Dobroczyńców
O bł. Boże i opiekę MBNP dla mieszkańców naszej parafii z:
ul. Łupaszki i ul. Brzezińskiego
+ Anna SOŁTYS (od Barbary z dziećmi-szwagierki syna zmarłej)

16.30
18.00

Msze Święte w styczniu od poniedziałku do piątku o godz. 16.00
Parafia Rzymskokatolicka – Matki Bożej Nieustającej Pomocy
ul. Hemara 1, 30-198 Kraków – Mydlniki, tel. (12) 626 04 53, tel. kom. 729 491 093;
www.mydlniki.diecezja.pl; e-mail: parafia@mydlniki.diecezja.pl
Msze Św. w niedzielę i święta 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 18.00; Msze Św. w dni powszednie: 7.00 i 18.00.
Numer Konta Bankowego Parafii: 15-1050-1445-1000-0023-0823-2921 ING Bank Śląski, oddział w Krakowie

