Pismo Parafii Matki B. Nieustającej Pomocy w Krakowie – Mydlnikach * nr 3(857) * 17.01.2021r. * do użytku wewnętrznego

Słowo Boże
1czytanie (1 Sm 3,3b-10.19)
stanąwszy zawołał jak poprzednim razem:
Samuel spał w przybytku Pana, gdzie znajdowała „Samuelu, Samuelu!” Samuel odpowiedział: „Mów,
się Arka Przymierza. Wtedy Pan zawołał Samuela, a bo sługa Twój słucha”. Samuel dorastał, a Pan był z
ten odpowiedział: „Oto jestem”. Pobiegł do Helego nim. Nie pozwolił upaść żadnemu jego słowu na
mówiąc mu: „Oto jestem: przecież mnie wołałeś”. ziemię.
Heli odrzekł: „Nie wołałem cię, wróć i połóż się 2czytanie (1 Kor 6,13c-15a.17-20)
spać”. Położył się zatem spać. Lecz Pan powtórzył Bracia: Ciało nie jest dla rozpusty, ale dla Pana, a
wołanie: „Samuelu!” Wstał Samuel i pobiegł do Pan dla ciała. Bóg zaś i Pana wskrzesił, i nas również
Helego mówiąc: „Oto jestem: przecież mnie swą mocą wskrzesi z martwych. Czyż nie wiecie, że
wołałeś”. Odrzekł mu: „Nie wołałem cię, synu. wasze ciała są członkami Chrystusa? Ten zaś, kto
Wróć i połóż się spać”. Samuel bowiem jeszcze nie się łączy z Panem, jest z Nim jednym duchem.
znał Pana, a słowo Pana nie było mu jeszcze Strzeżcie się rozpusty; wszelki grzech popełniony
objawione. I znów Pan powtórzył po raz trzeci swe przez człowieka jest na zewnątrz ciała; kto zaś
wołanie: „Samuelu!” Wstał więc i poszedł do grzeszy rozpustą, przeciwko własnemu ciału
Helego, mówiąc: „Oto jestem: przecież mnie grzeszy. Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest
wołałeś”. Heli spostrzegł się, że to Pan woła przybytkiem Ducha Świętego, który w was jest, a
chłopca. Rzekł więc Heli do Samuela: „Idź spać. którego macie od Boga, i że już nie należycie do
Gdyby jednak kto cię wołał, odpowiedz: "Mów, samych siebie? Za wielką bowiem cenę zostaliście
Panie, bo sługa Twój słucha”. Odszedł Samuel i nabyci. Chwalcie więc Boga w waszym ciele!
położył się spać na swoim miejscu. Przybył Pan i
Ewangelia (J 1,35-42)
Jan stał wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: „Oto Baranek Boży”.
Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem. Jezus zaś odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą
za Nim, rzekł do nich: „Czego szukacie?” Oni powiedzieli do Niego: „Rabbi, to znaczy: Nauczycielu, gdzie
mieszkasz?” Odpowiedział im: „Chodźcie, a zobaczycie”. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia
pozostali u Niego. Było to około godziny dziesiątej. Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za
Nim, był Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł do niego: „Znaleźliśmy
Mesjasza”, to znaczy: Chrystusa. I przyprowadził go do Jezusa. A Jezus wejrzawszy na niego rzekł: „Ty
jesteś Szymon, syn Jana, ty będziesz się nazywał Kefas”, to znaczy: Piotr.
Jan Chrzciciel nawoływał do nawrócenia, rozbudzał dobre nastawienie wewnętrzne, zachęcał do
praktykowania cnót, głosił bliskość Królestwa Bożego. W momencie kiedy nazywał Jezusa Barankiem
Bożym, „który gładzi grzech świata” (J 1, 29) tajemnica Chrystusa już została mu objawiona. Jego
uczniowie zapewne pamiętali, że krew baranka paschalnego uratowała Izraelitów od śmierci w Egipcie.
Ofiara Chrystusa już została zapowiedziana przez Izajasza, który porównywał cierpienia Sługi Pańskiego z
ofiarą baranka (por. Iz 53, 7).
Liturgia Słowa przedstawia w pierwszym czytaniu powołanie Samuela: skupia w ten sposób naszą uwagę
na tym, że to Bóg jest tym, który ma inicjatywę dotyczącą powołania; kieruje się trzykrotnie do Samuela,
co jest znakiem pełni (por. Sm 3, 3-10). Jednocześnie powołanie Jana i Andrzeja obejmie całe ich życie.
Nie wiedzą co ich czeka, ale nie wahają się: Jezus dotknął ich serc. Praktykują prawdziwą wolność:
wybierają, być może nie opierając się na przesłankach dających ludzką pewność, ale czynią to słusznie.

Św. Josemaría wyrażał w sposób paradoksalny to oddanie, jakiego oczekuje od nas Bóg: „odpowiedziałeś
Bogu tak, dobrowolnie, bo tak ci się podobało, a to jest powód jak najbardziej nadprzyrodzony”. Głębokie
„ja” podejmuje dobrą decyzję: dar z siebie. Ponieważ chodzi o dar wolny i odpowiedzialny, nie jest on
przeżywany jako ofiara. Tak się stało w przypadku powołania świętego Józefa, jak to postrzega papież
Franciszek: „Szczęście Józefa nie polega na logice ofiary z siebie, ale daru z siebie. Nigdy w tym
człowieku nie dostrzegamy frustracji, a jedynie zaufanie”. Osoba, która oddaje się z miłości nie ma
mentalności ofiary: jest radosna. Tej radości Andrzej nie chowa dla siebie: zwraca się ku swojemu bratu
Szymonowi i przyprowadza go do Jezusa.
W pierwszym rozdziale Ewangelii świętego Jana, kolejne wezwania Jezusa, aby iść za nim są związane z
jego stopniowym objawieniem: „Baranek Boży” jest Synem Bożym. Być Synem oznacza dla Jezusa
przemienić się w baranka, który oddaje swoje życie dla naszego zbawienia. I odnosząc się do tego obrazu,
podczas Mszy świętej, przed komunią świętą, celebrans ukazuje Jezusa Chrystusa, obecnego
substancjalnie w świętej hostii: „Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy
zostali wezwani na jego ucztę”. To gody Baranka z ludzkością, pełne urzeczywistnienie Królestwa
zapowiadanego przez Jana Chrzciciela (por. Ap 19,9). Celebracja Eucharystii czyni obecną tę tajemnicę.
Dziś, rozgłasza to modlitwa nad darami, skierowana ku Bogu Ojcu: „ilekroć bowiem sprawujemy
pamiątkę Ofiary Chrystusa, spełnia się dzieło naszego odkupienia”. Dać się i przemienić się w dzieci
Boże: do tego jesteśmy powołani, przez działanie Ducha Świętego. Jesteśmy przybytkiem Ducha, mówi
święty Paweł w drugim czytaniu: już nie należymy do samych siebie (por. 1 Kor 6, 19). Bóg żyje w nas i my
w Nim. (opusdei.org)
Modlitwa do Ducha Świętego autorstwa św. Marii od Jezusa Ukrzyżowanego (Małej
Arabki):
„Duchu Święty, natchnij mnie. Miłości Boga, pochłoń mnie. Po prawdziwej drodze prowadź
mnie, Maryjo, moja Matko, spójrz na mnie, Z Jezusem błogosław mnie. Od wszelkiego zła,
Mała
od wszelkiej iluzji, Od wszelkiego niebezpieczeństwa zachowaj mnie.”
Szkoła Warto też dodać, że w przechowywanych w archiwum betlejemskiego Karmelu „Zeszytach
Modlitwy zarezerwowanych” pod datą 13 czerwca 1877 roku sekretarka zanotowała następujące słowa
św. Marii: „Usłyszałam głos: Przekaż to waszemu przełożonemu i Ojcu Świętemu, to nie jest
Modlitwa do dla ciebie, ale pragnę, abyś ty im to powiedziała: Świat i wspólnoty zakonne poszukują
Ducha
nowości w nabożeństwach, a zaniedbują prawdziwe nabożeństwo do Pocieszyciela. To
Świętego
dlatego tkwią w błędzie, w rozłamach, to dlatego nie ma ani pokoju, ani światła. Nie wzywa
się Światła, jakie winno być wzywane, a ono właśnie objawia nam prawdę. Zaniedbuje się
tego nabożeństwa nawet w seminariach…Trwają prześladowania, zazdrość pomiędzy
wspólnotami zakonnymi. To dlatego świat jest w ciemnościach… Każdy – w świecie czy we
wspólnotach – kto będzie wzywał Ducha Świętego, nie umrze w błędzie. Każdy kapłan, który
będzie szerzył to nabożeństwo, otrzyma światło, gdy będzie mówił o tym innym.” (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:
• 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
Komunia małżeńska stanowi fundament, na
którym powstaje szersza komunia rodziny,
rodziców i dzieci, braci i sióstr pomiędzy sobą,
domowników i innych krewnych. Komunia ta
zakorzenia się w naturalnych więzach ciała i krwi,
rozwija się i doskonali w sposób prawdziwie
ludzki poprzez zawiązywanie i rozwijanie
głębszych jeszcze i bogatszych więzów ducha.
Miłość ożywiająca stosunki międzyosobowe
poszczególnych członków rodziny, stanowi siłę
wewnętrzną, która kształtuje i wzmacnia komunię
i wspólnotę rodzinną. Rodzina chrześcijańska jest
też powołana do tego, by doświadczyła nowej i
szczególnej komunii, która wzmacnia i doskonali
komunię naturalną i ludzką. W rzeczywistości
łaska Jezusa Chrystusa, „pierworodnego między
wielu braćmi”, jest, przez swoją naturę i
wewnętrzny dynamizm, „łaską braterstwa”, jak ją
nazywa św. Tomasz z Akwinu. Duch Święty,
udzielany poprzez sprawowanie sakramentów, jest
żywym źródłem i niewyczerpanym pokarmem
nadprzyrodzonej komunii, która gromadzi i wiąże
wierzących z Chrystusem i między sobą w
jedności Kościoła Bożego. Objawienie i właściwe

urzeczywistnienie komunii kościelnej ma miejsce
w rodzinie chrześcijańskiej, która również z tego
powodu może i powinna nazywać się „Kościołem
domowym”. (…) Podstawowym czynnikiem w
budowaniu takiej komunii jest wymiana
wychowawcza między rodzicami i dziećmi, w
której każdy daje i otrzymuje. Dzieci, poprzez
miłość, szacunek, posłuszeństwo dla rodziców
wnoszą swój szczególny i niezastąpiony wkład w
budowanie rodziny autentycznie ludzkiej i
chrześcijańskiej. Zadanie to będzie ułatwione, jeśli
rodzice będą wykonywać swoją niezbywalną
władzę jako prawdziwą i właściwą „służbę”, czyli
posługę podporządkowaną dobru ludzkiemu i
chrześcijańskiemu dzieci, a w szczególności
umożliwieniu
im
osiągnięcia
prawdziwie
odpowiedzialnej wolności, oraz jeśli rodzice
zachowają żywą świadomość „daru”, który stale
otrzymują w dzieciach. Komunia rodzinna może
być zachowana i doskonalona jedynie w wielkim
duchu ofiary. Wymaga bowiem szlachetnej
gotowości każdego i wszystkich do zrozumienia,
tolerancji, przebaczenia i pojednania.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
♦ Jutro rozpocznie się Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan pod hasłem „Trwajcie w
mojej miłości, a przyniesiecie obfity owoc”. Niech ten czas będzie dla nas okazją do modlitwy i refleksji
nad tym, czy wykorzystujemy wszystkie dary i umiejętności, żebyśmy byli znakiem jedności w
dzisiejszym świecie.
♦ Przypominamy o dodatkowej niedzielnej Mszy św. o godz. 16.30. ofiarowanej za parafian z
poszczególnych ulic w ramach modlitwy i błogosławieństwa kolędowego.
♦ Dzisiaj w trzecią niedzielę miesiąca, na Mszy św. o godz. 12.00 modlitwa za małżeństwa z
błogosławieństwem lourdzkim. Zapraszamy
♦ W czwartek 21 stycznia będziemy obchodzili Dzień Babci, a następnego dnia Dzień Dziadka.
Pamiętajmy o kochanych babciach i dziadkach. Niech nasza pamięć, dobre słowa, modlitwa, przyjęta w
ich intencji Komunia Święta będą wyrazem naszej szczególnej miłości.
♦ Bóg zapłać za dzisiejszą składkę inwestycyjna z racji III niedzieli miesiąca.
♦ W tym tygodniu patronują nam:
– we wtorek 19 stycznia – św. Józef Sebastian Pelczar (1842-1924), biskup, założyciel Zgromadzenia
Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego, wzór gorliwości apostolskiej i modlitwy;
– w środę 21 stycznia – św. Agnieszka (†ok. 305), dziewica i męczennica, poniosła śmierć męczeńską
podczas prześladowań chrześcijan za czasów cesarza Dioklecjana.
♦ Polecamy nowy kwartalnik poświęcony św. Józefowi i duchowości katolickiej pt. „Idźmy do Józefa”
♦ Módlmy się o nawrócenie dla złodzieja, który popełnił świętokradztwo, niszcząc skarbonkę i kradnąc
pieniądze złożone przez wiernych na świece wotywne przy obrazie MBNP w przedsionku naszego
kościoła.
♦ Polecajmy Bożemu Miłosierdziu duszę śp. Katarzyny Tkacz-Śmiech, której Msza św. pogrzebowa
zostanie odprawiona 21.01 (czwartek) o godz. 12.00. Pół godziny wcześniej różaniec.
Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask Bożych i opieki Matki
Bożej Nieustającej Pomocy na każdy dzień. Błogosławionego tygodnia

INTENCJE MSZALNE 17 – 24. 01. 2021r.

Niedziela – 17.01.

Poniedziałek –
18.01.

Wtorek – 19.01.

Środa – 20.01.

Czwartek – 21.01.
Piątek – 22.01.

Sobota – 23.01.

Niedziela – 24.01.

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

16.30

O bł. Boże i opiekę MBNP dla mieszkańców naszej parafii z:
ul. Łupaszki i ul. Brzezińskiego

18.00

+ Anna SOŁTYS (od Barbary z dziećmi-szwagierki syna zmarłej)

7.00

+ Anna SOŁTYS (od rodz. Skowronek)

16.00

+ Jan WĘGIEL (18.greg.)

7.00

+ Anna SOŁTYS (od Mari Pociech – Łoś z rodz.)

16.00

+ Jan WĘGIEL (19.greg.)

7.00

+ Jan WĘGIEL (20.greg.)

16.00

Intencje zbiorowe przez wstawiennictwo MBNP

7.00

+ Anna SOŁTYS (od sióstr i braci stryjecznych z oś. Oślak)

16.00

+ Jan WĘGIEL (21.greg.)

7.00

+ Anna SOŁTYS (od rodz. Bułów)

16.00

+ Jan WĘGIEL (22.greg.)

7.00

+ Anna SOŁTYS (od Władysława i Bogumiły Pociecha z
Młyńczysk)

18.00

+ Jan WĘGIEL (23.greg.)

7.30

+ Jan WĘGIEL (24.greg.)

9.00

+ Anna SOŁTYS (od Sióstr Służebniczek)

10.30

O bł. Boże dla Dawida z okazji chrztu (od prababci)

12.00

Za Parafian – Sakrament Chrztu

16.30
18.00

O bł. Boże i opiekę MBNP dla mieszkańców naszej parafii z:
ul. Balicka, Przy Młynówce i Spiczakowa
+ Katarzyna i Piotr GLANOWSCY, Władysława i Władysław
GÓJ

Msze Święte w styczniu od poniedziałku do piątku o godz. 16.00
Parafia Rzymskokatolicka – Matki Bożej Nieustającej Pomocy
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