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Słowo Boże
1czytanie (Hi 7,1-4.6-7)
mnie obowiązku. Biada mi, gdybym nie głosił
Job przemówił w następujący sposób: „Czyż nie do Ewangelii. Gdybym to czynił z własnej woli,
bojowania podobny byt człowieka? Czy nie pędzi miałbym zapłatę, lecz jeśli działam nie z własnej
on dni jak najemnik? Jak niewolnik, co wzdycha do woli, to tylko spełniam obowiązki szafarza. Jakąż
cienia, jak robotnik, co czeka zapłaty. Zyskałem przeto mam zapłatę? Otóż tę właśnie, że głosząc
miesiące męczarni, przeznaczono mi noce udręki. Ewangelię bez żadnej zapłaty, nie korzystam z
Położę się, mówiąc do siebie: "Kiedyż zaświta i praw, jakie mi daje Ewangelia. Tak więc nie zależąc
wstanę?" Lecz noc wiecznością się staje i boleść od nikogo, stałem się niewolnikiem wszystkich, aby
mną targa do zmroku. Czas leci jak tkackie czółenko tym liczniejsi byli ci, których pozyskam. Dla słabych
i przemija bez nadziei. Wspomnij, że dni me jak stałem się jak słaby, aby pozyskać słabych. Stałem
powiew. Ponownie oko me szczęścia nie zazna”.
się wszystkim dla wszystkich, żeby w ogóle ocalić
2czytanie (1 Kor 9,16-19.22-23)
przynajmniej niektórych. Wszystko zaś czynię dla
Bracia: Nie jest dla mnie powodem do chluby to, że Ewangelii, by mieć w niej swój udział.
głoszę Ewangelię. Świadom jestem ciążącego na
Ewangelia (Mk 1,29-39)
Jezus po wyjściu z synagogi przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. Teściowa zaś
Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli Mu o niej. On zbliżył się do niej i ująwszy ją za rękę
podniósł. Gorączka ją opuściła i usługiwała im. Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do
Niego wszystkich chorych i opętanych; i całe miasto było zebrane u drzwi. Uzdrowił wielu dotkniętych
rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił, lecz nie pozwalał złym duchom mówić, ponieważ
wiedziały, kim On jest. Nad ranem, gdy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne,
i tam się modlił. Pośpieszył za Nim Szymon z towarzyszami, a gdy Go znaleźli, powiedzieli Mu: „Wszyscy
Cię szukają”. Lecz On rzekł do nich: „Pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, abym i tam mógł
nauczać, bo na to wyszedłem”. I chodził po całej Galilei, nauczając w ich synagogach i wyrzucając złe
duchy.
Św. Marek ukazuje nam dziś wiele wydarzeń związanych z początkiem życia publicznego Naszego Pana,
tych trzech lat, które nastąpiły po trzydziestu latach życia ukrytego, które mają wielkie znaczenie dla
chrześcijan żyjących pośrodku świata. Rzeczywiście, aby odnieść się do tych trzydziestu lat można by użyć
określenia „zwyczajne życie Jezusa”.
Dzisiejszy fragment Ewangelii ukazuje nam dobre podsumowanie jak rozpoczął się ten nowy okres w Jego
życiu, który zakończy się Męką, odkupieńczą Śmiercią i chwalebnym Zmartwychwstaniem. To
podsumowanie stanowi także wspaniały wzór dla chrześcijan, którzy mają wypełnić swoją misję apostołów
w codziennym życiu. Jeśli uważnie czyta się te 11 wersetów, można zdać sobie sprawę z jedności życia
Pana Jezusa. Działo się to w sobotę, ponieważ rozdział rozpoczyna się po modlitwie w synagodze i
widzimy także, że mieszkańcy Kafarnaum musieli zaczekać aż do zachodu słońca, aby przynieść mu swoich
chorych, aby uszanować odpoczynek sobotni. Pod koniec tego dnia pełnego zdarzeń, Pan Jezus przyjmuje
wszystkich: „uzdrowił wielu” i „wiele złych duchów wyrzucił”. Co powinno nas zachęcić, aby zwracać się
do Niego, kiedy spotykamy się z trudnościami albo mamy kłopoty, nie myśląc, że możemy mu
„przeszkadzać”. Zawsze jest do naszej dyspozycji. Także my sami chcemy pozostawać zawsze dyspozycyjni
wobec tych, którzy są wokół nas.
Święty Marek dodaje w następnym zdaniu, że „nad ranem, kiedy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał
się na miejsce pustynne, i tam się modlił”, jakby starając się podkreślić wagę jaką Pan przykładał do

modlitwy, także wtedy, kiedy czujemy się przeciążeni. Bez modlitwy, życie wewnętrzne staje się praktycznie
niemożliwe, podobnie jak jeden z jej najbardziej widocznych skutków, jakim jest to co święty Josemaría
nazywał „jednością życia” chrześcijanina. Zawsze niestrudzenie powtarzał, że „istnieje jedno, jedyne
życie, ustanowione z ciała i duszy, i takie ma być — z duszy i ciała — święte i pełne Boga” (Rozmowy z
prałatem Escrivá, nr 114).
Tak więc Ewangelia ukazuje nam jasny przykład jedności życia Pana i w jaki sposób wykorzystywał czas
jaki miał do dyspozycji każdego dnia. Idąc tym tropem możemy porównać 24 godziny dnia i wyznaczony
przez Boga czas w znanych przypowieściach o talentach: „Zarabiajcie nimi, aż wrócę” (Łk 19, 13) i o
dziesięciu pannach „Pan młody idzie, wyjdźcie mu na spotkanie!” (Mt 25, 6).
Poprzez całe Pismo Święte często podkreśla się kwestię pewnego czasu wyznaczonego na realizację
działań. Bogu nie podoba się ani letniość, ani egoizm, ponieważ wchodzi w grę zbawienie dusz i świata.
Prośmy Najświętszą Maryję Pannę, naszą Matkę, aby uzyskała dla nas tę samą uległość i tę samą szybkość
z jaką odpowiedziała na zwiastowanie Anioła Gabriela: „Fiat mihi” – „Niech mi się stanie”.
(opusdei.org)

„Bliskość jest tak naprawdę cennym balsamem, który daje wsparcie i pocieszenie tym, którzy cierpią w
chorobie. Jako chrześcijanie, przeżywamy bliskość jako wyraz miłości Jezusa Chrystusa, Dobrego
Samarytanina, który ze współczuciem stał się bliskim każdego człowieka zranionego przez grzech.” –
fragment Orędzia Papieża Franciszka na Światowy Dzień Chorego 2021

Mała
Szkoła
Modlitwy
Moja Betania

Tłumacząc wielkość Tajemnicy „zamieszkania” Boga w człowieku, św. Elżbieta od Trójcy
Przenajświętszej sięga do biblijnej Betanii – miejsca szczególnie ukochanego przez Jezusa.
To tutaj w trudnych okolicznościach swej publicznej działalności docierał Mistrz z Nazaretu.
I to tutaj znajdywał to, co najważniejsze czyli bezpieczny DOM i serdecznych
PRZYJACIÓŁ. Tak klimat tego doświadczenia w naszym życiu duchowym przedstawia
Święta z Dijon: „ Ofiaruję Ci celkę mego serca, niech to będzie Twoja mała Betania;
przychodź, by tam odpoczywać, ja tak bardzo Cię kocham…” ; „ Spędziłyśmy calutki dzień
w kuchni, która mnie się wydała drugą Betanią, z tą tylko różnicą, że Boskiego Gościa trzeba
było doszukiwać się w głębi naszych dusz.” ; „Niech dusza pani będzie drugą Betanią, gdzie
Jezus będzie przychodził odpoczywać i gdzie Mu pani będzie przygotowywać ucztę miłości.”
( karmel.pl) Tak chce być przyjmowany Chrystus w naszym życiu- pośród naszych spraw- tak
jednak, aby czuł się wyjątkowym Gościem, któremu wszystko jest podporządkowane.
Chrystus chce, abyśmy spotykali się z Nim, jak z przyjacielem w Betanii. Chce być
oczekiwany i przyjmowany w szczerości tego co przeżywamy.

Nabożeństwo 40-godzinne - określa się nim trzydniową adorację, odbywającą się albo w trzy kolejne
niedziele przed Wielkim Postem, albo w niedzielę, poniedziałek i wtorek przed Środą Popielcową. Nabożeństwo swoim powstaniem sięga czasów średniowiecza i początkowo związane było z praktyką 40godzinnego postu przed uroczystością Zmartwychwstania Pańskiego. W XIII w. zrodziły się bractwa
biczowników, które przyczyniły się do powstania 40-godzinnego nabożeństwa odprawianego od
Wielkiego Czwartku do Wielkiego Piątku. Od XVI w. nabożeństwa te zaczęto organizować regularnie,
cztery razy w roku: w Wielkim Poście, podczas Zesłania Ducha Świętego, we Wniebowzięcie NMP i w
Boże Narodzenie. Z czasem doszło do rozciągnięcia tego zwyczaju na całe miasta na okres całego roku.
„Przechodziło” ono z kościoła do kościoła i w ten sposób w późniejszych wiekach przekształciło się w
adorację wieczystą. W czasach Karola Boromeusza nabożeństwa 40-godzinne były organizowane na
zakończenie karnawału, czyli przed Środą Popielcową, i były odprawiane jako wynagrodzenie za grzechy.
SERDUCHA DLA MALUCHA -- Zbiórka dla Fundacji Bezcenni
– która wspiera matki w ciąży i po porodzie (www.fundacjabezcenni.org)
- 14 lutego – ofiary pieniężne po mszach świętych; w prezencie piernikowe serce
- do 14 lutego – zbiórka darów materialnych przy ołtarzu Miłosierdzia- pieluchy,
chemia kosmetyczna dla maluchów

Jan Paweł II
fragmenty Adhortacji Familiaris Consortio – O zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie
Wewnątrz komunii-wspólnoty małżeńskiej i
rodzinnej mężczyzna jest powołany, aby żył w
świadomości swego daru oraz roli męża i ojca. W
małżonce widzi mężczyzna wypełnienie się
zamysłu Bożego: „Nie jest dobrze, żeby
mężczyzna był sam; uczynię mu zatem
odpowiednią dla niego pomoc”, i swoim czyni
okrzyk Adama, pierwszego oblubieńca: „Ta
dopiero jest kością z moich kości i ciałem z mego
ciała!”. Prawdziwa miłość małżeńska zakłada i
wymaga, aby mężczyzna żywił głęboki szacunek
dla równej godności kobiety: „Nie jesteś jej panem
— pisze św. Ambroży — lecz mężem, nie służącą
otrzymałeś, ale żonę ... Odpłać życzliwością za
życzliwość,
miłość
wynagrodź
miłością”.
Mężczyzna winien żyć ze swą żoną „w
szczególnej
formie
przyjaźni
osób”.
A
chrześcijanin jest powołany do rozwijania nowej
postawy miłości, okazując w ten sposób swej
własnej oblubienicy miłość subtelną i mocną
zarazem, jaką Chrystus żywi do Kościoła. Miłość
do małżonki, która została matką, i miłość do
dzieci są dla mężczyzny naturalną drogą do
zrozumienia i urzeczywistnienia swego ojcostwa.
Nade wszystko tam, gdzie warunki społeczne i
kulturalne łatwo skłaniają ojca do pewnego

uwolnienia się od zobowiązań wobec rodziny i do
mniejszego udziału w wychowaniu dzieci,
konieczne
jest
odzyskanie
społecznego
przekonania, że miejsce i zadanie ojca w rodzinie i
dla rodziny mają wagę jedyną i niezastąpioną. Jak
uczy doświadczenie, nieobecność ojca powoduje
zachwianie równowagi psychicznej i moralnej
oraz znaczne trudności w stosunkach rodzinnych,
podobnie jak, w okolicznościach przeciwnych,
przytłaczająca obecność ojca, zwłaszcza tam,
gdzie występuje już zjawisko tzw. „machizmu”,
czyli nadużywanie przewagi uprawnień męskich,
które upokarzają kobietę i nie pozwalają na rozwój
zdrowych stosunków rodzinnych. Mężczyzna,
ukazując i przeżywając na ziemi ojcostwo samego
Boga, powołany jest do zabezpieczenia równego
rozwoju wszystkim członkom rodziny. Spełni to
zadanie przez wielkoduszną odpowiedzialność za
życie poczęte pod sercem matki, przez troskliwe
pełnienie obowiązku wychowania, dzielonego ze
współmałżonką, przez pracę, która nigdy nie
rozbija rodziny, ale utwierdza ją w spójni i
stałości, przez dawanie świadectwa dojrzałego
życia
chrześcijańskiego,
które
skutecznie
wprowadza dzieci w żywe doświadczenie
Chrystusa i Kościoła.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
♦ Dzisiaj po wieczornej Mszy św. Uwielbienie Jezusa Eucharystycznego a z racji I niedzieli miesiąca po
każdej Mszy św. adoracja Najświętszego Sakramentu.
♦ Kościół krakowski dziękuje Bogu za nowego biskupa pomocniczego ks. Roberta Chrząszcza, który w
sobotę przyjął święcenia biskupie.
♦ Po Mszy św. o godz. 9.00 zmianka różańcowa i możliwość skorzystania z biblioteki parafialnej.
♦ Przypominamy o dodatkowej Mszy św. w niedzielę o godz. 16.30
♦ We wtorek po wieczornej Mszy św. wspólny różaniec.
♦ W środę patronuje nam św. Scholastyka (ok. 480-547) siostra św. Benedykta, założyciela zakonu
benedyktynów i patrona Europy, założyła żeński zakon według reguły benedyktyńskiej i całkowicie
poświęciła się Panu Bogu. Zapraszamy na Mszę św. z nowenną do MBNP o godz. 18.00
♦ W czwartek wspomnienie Matki Bożej z Lourdes – Światowy Dzień Chorego. Na dodatkowej Mszy św.
o godz. 9.00 będziemy się modlić za chorych z naszej parafii. W związku z panującą pandemią wirusa
sakrament chorych będzie można przyjąć po Mszy św.
♦ W przyszłą niedzielę rozpoczniemy czterdziestogodzinne nabożeństwo, które będzie duchowym
wprowadzeniem do Wielkiego Postu.
♦ Za tydzień przeprowadzimy zbiórkę ofiar dla fundacji Bezcenni, która wspiera matki, aby godnie
przeżywały macierzyństwo. Składając ofiarę, będzie można otrzymać piernikowe serce. Jeśli ktoś pragnie
to można także przez cały tydzień składać gotowe dary – pieluchy, chemię kosmetyczną – przy ołtarzu
Miłosierdzia. Bóg zapłać za wsparcie.
♦ W ubiegłym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej do wieczności odeszli: śp. Danuta Zielińska (ul.
Podkamycze), msza pogrzebowa we wtorek o 12.00 poprzedzona wspólnym różańcem oraz śp. śp.
Kazimierz Kadet (ul. Godlewskiego), msza pogrzebowa we czwartek o godz. 12.00. Pamiętajmy o nich w
modlitwach oraz o ich najbliższych i wspierajmy się nawzajem słowami wiary i miłości.

Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask Bożych
i opieki MBNP na każdy dzień. Błogosławionego i zdrowego tygodnia.

INTENCJE MSZALNE 7 – 14. 02. 2021r.

10.30

+ Agnieszka, Stanisław WALIGÓRA i synowie: Stanisław, Jan,
Karol i Bolesław
+ Wojciech SUŁEK (od miesz. z ul. Na Nowinach,
Długoszowskiego i Godlewskiego)
+ Eugeniusz KAPUSTIANYK (od chrześnicy z rodz.)

12.00

Za Parafian. Błogosławieństwo na roczek chrztu

16.30

W intencji obrony życia

18.00

+ Antoni BACZYŃSKI i Teresa żona (od sąsiadów z ul. Balickiej)

7.00

+ Eugeniusz KAPUSTIANYK (od Janusza Gacka z żoną)
+ Wojciech SUŁEK (od miesz. z ul. Na Nowinach,
Długoszowskiego i Godlewskiego)

7.30
9.00
Niedziela – 7.02.

Poniedziałek – 8.02.

18.00
7.00

Wtorek – 9.02.

Środa – 10.02.
Czwartek – 11.02.
MB z Lourdes

18.00
7.00

+ Kazimiera i Andrzej oraz zmarłe dzieci Wiesław i Jadwiga

18.00

Intencje zbiorowe przez wstawiennictwo MBNP

7.00

+ Maria BOGACKA i Józef BOGACKI

9.00

W intencji chorych w naszych rodzinach i w naszej parafii
+ Wojciech SUŁEK (od miesz. z ul. Na Nowinach,
Długoszowskiego i Godlewskiego)

18.00
II Piątek – 12.02.

Sobota – 13.02.

Niedziela – 14.02.

+ Jan PIROWSKI w 34 r. ś. żona Franciszka
+ Wojciech SUŁEK (od miesz. z ul. Na Nowinach,
Długoszowskiego i Godlewskiego)

7.00

+ Marianna SKALSKA (od sąsiadów)

18.00

WYPOMINKOWA

7.00

+ Wojciech SUŁEK (od miesz. z ul. Na Nowinach,
Długoszowskiego i Godlewskiego)

18.00

+ Adam ADAMSKI w 3r.ś.

7.30

+ Stanisława i Marian KOŁODZIEJCZYK, syn Andrzej

9.00

Dziękczynno-błagalna za 45 lat s. małżeństwa Zofii i Feliksa
+ Antoni BACZYŃSKI i żona Teresa (od mamy Marii i brata
Mieczysława)
Za Parafian. S. Chrztu (modlitwa za +Stanisławę KOSZKUL
babcię Anny-Marii)
O Boże bł. opiekę MBNP i łaskę zdrowia dla Renaty
BRZOSKWINIA
+ Wojciech SUŁEK (od kolegów z pracy)

10.30
12.00
16.30
18.00
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