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Słowo Boże
1czytanie (Rdz 22,1-2.9-13.15-18)
głośno z nieba do Abrahama po raz drugi: „Przy
Bóg wystawił Abrahama na próbę. Rzekł do niego: sięgam na siebie, mówi Pan, że ponieważ uczyniłeś
„Abrahamie!” A gdy on odpowiedział: „Oto to i nie szczędziłeś syna twego jedynego, będę ci
jestem”, powiedział: „Weź twego syna jedynego, błogosławił i dam ci potomstwo tak liczne jak
którego miłujesz, Izaaka, idź do kraju Moria i tam gwiazdy na niebie i jak ziarnka piasku na wybrzeżu
złóż go w ofierze na jednym z pagórków, jaki ci morza; potomkowie twoi zdobędą warownie twych
wskażę”. A gdy przyszedł na to miejsce, które Bóg nieprzyjaciół. Wszystkie ludy ziemi będą sobie
wskazał, Abraham zbudował tam ołtarz, ułożył na życzyć szczęścia na wzór twego potomstwa,
nim drwa i związawszy syna swego Izaaka położył dlatego że usłuchałeś mego rozkazu”.
go na tych drwach na ołtarzu. Potem Abraham
sięgnął ręką po nóż, aby zabić swego syna. Ale 2czytanie (Rz 8, 31b-34)
wtedy anioł Pana zawołał na niego z nieba i rzekł: Bracia: Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? On,
„Abrahamie, Abrahamie!” A on rzekł: „Oto jestem”. który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go
Powiedział mu: „Nie podnoś ręki na chłopca i nie za nas wszystkich wydał, jakże miałby nam wraz z
czyń mu nic złego! Teraz poznałem, że boisz się Nim i wszystkiego nie darować? Któż może
Boga, bo nie odmówiłeś Mi nawet twego jedynego wystąpić z oskarżeniem przeciw tym, których Bóg
syna”. Abraham obejrzawszy się poza siebie, wybrał? Czyż Bóg, który usprawiedliwia? Któż może
spostrzegł barana uwikłanego w zaroślach. Poszedł wydać wyrok potępienia? Czy Chrystus Jezus, który
więc, wziął barana i złożył w ofierze całopalnej poniósł za nas śmierć, co więcej - zmartwychwstał,
zamiast swego syna. Po czym anioł Pana przemówił siedzi po prawicy Boga i przyczynia się za nami?
Ewangelia (Mk 9,2-10)
Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam przemienił
się wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe tak, jak żaden wytwórca sukna na ziemi wybielić nie
zdoła. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa:
„Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy; postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla
Eliasza”. Nie wiedział bowiem, co należy mówić, tak byli przestraszeni. I zjawił się obłok, osłaniający ich, a
z obłoku odezwał się głos: „To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie”. I zaraz potem, gdy się rozejrzeli,
nikogo już nie widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, przykazał im, aby nikomu
nie rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim Syn Człowieczy nie powstanie z martwych. Zachowali to
polecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy powstać z martwych.
Ewangelia świętego Marka umieszcza tę scenę w delikatnym dla apostołów momencie. Tuż przed tym
wydarzeniem, Pan Jezus skierował do nich surowe słowa, że „jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze
samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie straci
je; a kto straci swoje życie z powodu mnie i Ewangelii, zachowa je” (Mk 8 , 34-35). Można zrozumieć
zaniepokojenie i strach uczniów wobec tak mocnego ostrzeżenia. Dlatego teraz pragnie napełnić ich
nadzieją, ukazując swoją chwałę wobec Piotra, Jakuba i Jana. Wchodzi na wysoką górę, w towarzystwie
po pierwsze swoich trzech uczniów, analogicznie do Mojżesza, który wszedł na górę Synaj w towarzystwie
Aarona, Nadaba i Abihu oraz starszych ludu (Wj 24,9). Ci sami trzej apostołowie będą tymi, których
wezwie w Getsemani, aby towarzyszyli mu z bliska, kiedy pozostali przebywali w większym oddaleniu od
miejsca modlitwy Pana Jezusa w agonii (Mk 14, 33). Te dwie sceny, jedna radosnej chwały, druga
cierpienia pełnego niepokoju, w których Piotr, Jakub i Jan towarzyszą mu kontrastują ze sobą, ale

jednocześnie są ze sobą nierozłącznie związane. Nie ma chwały bez krzyża. Eliasz i Mojżesz, którzy w
dawnych czasach kontemplowali chwałę Boga i otrzymali jego objawienie na górze zwanej Horeb lub
Synaj (por. 1 Krl 19, 8 i Wj 24, 15-16), przebywali z Jezusem na tej wysokiej górze, kiedy „przemienił się
wobec nich. …”. Teraz kontemplują jego chwałę i rozmawiają z tym, który jest osobowym objawieniem
Boga. Piotr nie może powstrzymać swojej radości i woła: „Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy…”. Jego prośba
wyraża pragnienie każdego ludzkiego serca, aby pozostać na zawsze kontemplując radośnie chwałę Boga.
(…) Z osłaniającego ich obłoku słyszą pełne treści słowa: „To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie!”.
Wyrażenie „mój Syn umiłowany” to echo słów którymi Bóg zwraca się do Abrahama, aby prosić o ofiarę
jego syna Izaaka: „Weź twego syna jedynego, którego miłujesz” (Rdz 22, 2). W ten sposób ustanawia się
paralelizm pomiędzy dramatyczną sceną z księgi Rodzaju, w której Abraham jest skłonny, aby ofiarować
Izaaka, który towarzyszy mu bez oporu, i dramatem jaki dokonał się na Kalwarii, w którym Bóg Ojciec
oddał swojego Syna w dobrowolnie przyjętej ofierze dla zbawienia rodzaju ludzkiego. Z kolei dodatek
„Jego słuchajcie!” bardzo jasno odnosi się do słów jakie Pan kieruje do Mojżesza w księdze
Powtórzonego Prawa: „Pan, Bóg twój, wzbudzi ci proroka spośród braci twoich, podobnego do mnie.
Jego będziesz słuchał” (Pwt 18, 15). Jezus, ten, który jest Synem, którego ojciec Bóg wydaje na śmierć,
jest jednocześnie tym prorokiem jak Mojżesz, którego lud powinien słuchać. (opusdei.org)
Mała
Szkoła
Modlitwy
Modlitwa
wewnętrzna
w Karmeludroga
naśladowania
Chrystusa

Kompendium naśladowania Chrystusa jest rozwijanie darów cnót wiary, nadziei i miłości.
Przedłużeniem tych cnót są cnoty „zewnętrzne”: wiary- życie w prawdzie, miłości- miłość do
bliźniego, nadziei – wyrzeczenie, życie w prostocie. Bóg wlał miłość w serce każdego z nas,
abyśmy mogli się wzajemnie kochać. Miłość do Boga ma wiele odcieni: święci Karmelu
podpowiadają, że przypomina miłość oblubieńczą (dusza jest oblubienicą, a Jezus
Oblubieńcem). W przeciwieństwie do miłości ludzkiej nie jest zamknięta, ponieważ Jezus
zaprasza do poznania Ojca i jego miłości. W drugim obrazie Syn staje się bratem i
nauczycielem, który już nie koncentruje na sobie, ale pragnie objawić Ojca i Jego wolę.
Człowiek z pozycji oblubienicy przechodzi na status dziecka, które poszukuje Taty: jego
przebaczenia i akceptacji. Trzecim stopniem miłości do Boga jest komunia osób. W tej
wspólnocie miłości jest też Maryja, Pani z Karmelu, która nie tylko odziewa swoją szatą, ale
również jest przewodniczą, siostrą, która niesie w sobie Słowo. (karmel.pl)

Przypominamy o odpustach na rok świętego Józefa
Udziela się Odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami (tzn. sakramentalna spowiedź, Komunia
eucharystyczna oraz modlitwa zgodna z intencjami Ojca Świętego) wiernym, którzy odrywając się w
duchu od wszelkiego grzechu, uczestniczyć będą w Roku Świętego Józefa w okolicznościach i na sposoby
określone przez tę Penitencjarię Apostolską:
-Udziela się odpustu zupełnego wszystkim, którzy przez co najmniej pół godziny będą rozważać Modlitwę
Pańską lub wezmą udział w jednym pełnym dniu skupienia, zawierającym rozważanie o Świętym Józefie.
- Ci, którzy na wzór Świętego Józefa spełnią uczynek miłosierdzia względem ciała lub względem duszy,
będą mogli otrzymać dar odpustu zupełnego.
- Udziela się odpustu zupełnego wiernym, którzy odmawiać będą Różaniec Święty w rodzinach i
pomiędzy narzeczonymi.
- Dlatego udziela się odpustu zupełnego każdemu, kto powierzać będzie codziennie swoją działalność
opiece Świętego Józefa, a także każdemu wiernemu, wzywającemu Rzemieślnika z Nazaretu w
modlitwach wstawienniczych za tych, którzy szukają pracy, aby mogli znaleźć zajęcie, oraz aby praca
wszystkich ludzi była bardziej godna.
- Udziela się zatem odpustu zupełnego wiernym, którzy odmawiać będą Litanię do Świętego Józefa (w
tradycji łacińskiej) lub Akatyst do Świętego Józefa, w całości lub przynajmniej w odpowiedniej części (w
tradycji bizantyjskiej), lub też jakąś inną modlitwę do Świętego Józefa, przypisaną jako własna w różnych
tradycjach liturgicznych, w intencji Kościoła prześladowanego od wewnątrz i od zewnątrz oraz w intencji
ulżenia wszystkim chrześcijanom, którzy cierpią prześladowania wszelkiego rodzaju.
- Udziela odpustu się zupełnego wiernym, którzy odmówią dowolną prawnie zatwierdzoną modlitwę lub
akt pobożności na cześć Świętego Józefa, np. „Do Ciebie, Święty Józefie”, szczególnie w dniach 19 marca
i 1 maja, (…), 19 dnia każdego miesiąca i w każdą środę, będącą dniem poświęconym wspomnieniu tego
Świętego w tradycji łacińskiej.

W obecnej sytuacji publicznego zagrożenia zdrowia, rozszerza się dar odpustu zupełnego w sposób
szczególny na osoby w podeszłym wieku, na chorych, umierających i wszystkich tych, którzy z
usprawiedliwionych racji nie mogą wyjść z domu, a którzy odrywając się w duchu od wszelkiego grzechu
oraz z intencją wypełnienia, gdy tylko to będzie możliwe, zwykłych warunków, odmówią w domu lub tam,
gdzie zatrzymuje ich przeszkoda, akt pobożności na cześć Świętego Józefa, pocieszyciela chorych i
Patrona Dobrej Śmierci, ofiarując z ufnością Bogu boleści i niedogodności własnego życia.

Jan Paweł II
fragmenty Adhortacji Familiaris Consortio – O zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie
Bóg, stwarzając mężczyznę i kobietę na obraz
swój i podobieństwo, wieńczy i doprowadza do
doskonałości dzieło swych rąk — powołuje ich do
szczególnego uczestnictwa w swej miłości, a
zarazem w swojej mocy Stwórcy i Ojca poprzez
ich wolną i odpowiedzialną współpracę w
przekazywaniu życia ludzkiego: „Bóg im
błogosławił, mówiąc do nich: «Bądźcie płodni i
rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i
uczynili ją sobie poddaną»”. Tak więc
podstawowym zadaniem rodziny jest służba życiu,
urzeczywistnianie w ciągu dziejów pierwotnego

błogosławieństwa Stwórcy: przekazywania —
poprzez rodzenie — obrazu Bożego z człowieka
na człowieka. (…) Płodność miłości małżeńskiej
nie zacieśnia się wszakże tylko do fizycznego
rodzenia dzieci, choćby nawet była pojmowana w
swym specyficznie ludzkim wymiarze: poszerza
się i ubogaca wszelkimi owocami życia
moralnego, duchowego i nadprzyrodzonego, jakie
ojciec i matka z racji swego powołania winni
przekazać w darze dzieciom, a poprzez dzieci,
Kościołowi i światu.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
♦ W centrum liturgii drugiej niedzieli Wielkiego Postu Kościół stawia Jezusa, który na górze Tabor
ujawnia trzem wybranym uczniom prawdę, że jest umiłowanym Synem Boga Ojca.
♦ Jak co roku druga niedziela Wielkiego Postu to niedziela Ad Gentes – Dzień Modlitw, Postu i
Solidarności z Misjonarzami. Pragniemy pamiętać, że obecnie na misjach w 99 krajach pracuje 1883
polskich misjonarek i misjonarzy. Będzie można wesprzeć ich dzieło ofiarą złożoną do puszki pod chórem.
♦ Jutro rozpocznie się miesiąc, w którym w szczególny sposób będziemy oddawali cześć opiekunowi Pana
Jezusa – św. Józefowi. Po każdej Mszy św. będziemy odmawiali modlitwę do św. Józefa i polecali jego
wstawiennictwu sprawy naszych rodzin.
♦ 1 marca to Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, którzy są nazywani także żołnierzami
niezłomnymi. Przez lata starano się wymazać pamięć o nich z historii naszego narodu. Ich miłość do
ojczyzny, niezłomna walka o niepodległość i suwerenność Polski po zakończeniu II wojny światowej,
ofiara życia zasługują na naszą pamięć, a przede wszystkim na modlitwę.
♦ We wtorek po Mszy wieczornej wspólny różaniec. W środę zapraszamy na Mszę św. z Nowenną do
MBNP o godz. 18.00
♦ W pierwszy czwartek całodzienna adoracja Najśw. Sakramentu. To również dzień św. Kazimierza
(1458-1484), królewicza, pobożnego czciciela Niepokalanej i Najświętszego Sakramentu, patrona
archidiecezji krakowskiej i okazja do modlitwy o święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.
♦ W piątki Wielkiego Postu zapraszamy na Drogę krzyżową o godz. 16.30 dla dzieci, oraz o godz. 17.15 i
20.00 dla dorosłych i młodzieży. W każdą niedzielę Wielkiego Postu o godz.16.00 Gorzkie żale i
dodatkowa Msza św. o 16.30.
♦ Przed nami I piątek miesiąca. Okazja do Komunii św. wynagradzającej za grzechy. Możliwość
spowiedzi w tygodniu przed mszami oraz dodatkowo w I czwartek i piątek od godz. 17.00.
♦ W I sobotę na porannej Mszy św. modlimy się o dar potomstwa, szczęśliwe rozwiązanie i
odpowiedzialne ojcostwo oraz za Dzieło Duchowej Adopcji a o godz. 18.00 Msza św. i modlitwy
związane z wynagrodzeniem za grzechy Niepokalanemu Sercu NMP.
♦ Do chorych z posługą sakramentalną kapłani udadzą się w I piątek i sobotę od godz. 8.30
♦ Propozycja uczynku miłosierdzia na Wielki Post. Wszystkich pragnących wesprzeć potrzebującą rodzinę
z naszej wspólnoty parafialnej prosimy o składanie artykułów spożywczych z długim terminem ważności
oraz artykułów szkolnych przy ołtarzu Miłosierdzia. Chętnych do podjęcia innych zakupów dla tej rodziny
prosimy o kontakt z Ks. Wojciechem.

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

INTENCJE MSZALNE 28.02 – 7. 03. 2021r.

Poniedziałek – 1.03.

7.00
18.00

O bł. Boże dla członkiń Róży VII bł. Bernadety Jabłońskiej i o
wieczną radość nieba dla zmarłych z tej róży
O bł. Boże i opiekę MBNP dla Misjonarzy
+ Stanisława i Jan MOROŃ w r. śmierci
Za Parafian. Sakrament Chrztu
NABOŻEŃSTWO GORZKICH ŻALI
+ Kazimierz ZABRZEŃSKI oraz za zmarłych z rodziny
O bł. Boże dla naszej Ojczyzny oraz potrzebne łaski dla Weroniki
TRELA i całej rodziny i o Miłosierdzie Boże dla zmarłych z rodziny
+ Apolonia HABAS (od rodz. Zygmuntów)
+ Adam CHMURA w 1. r. śmierci

Wtorek – 2.03.

7.00
18.00

+ Apolonia HABAS (od rodz. Smudów)
Rez.

Środa 3.03.

7.00

+ Apolonia HABAS (od rodz. Kocurewiczów)

Z Nowenną do MBNP

18.00

Intencje zbiorowe przez wstawiennictwo MBNP

7.00

+ Józef WYŻGA w 4. r. śmierci
O bł. Boże, opiekę MBNP i św. Kazimierza dla ks. Proboszcza
(od AK)
+ Apolonia HABAS (od syna Grzegorza z żoną Marią)

7.30

2. Niedziela
W. Postu
28.02.

9.00
10.30
12.00
16.00
16.30
18.00

I Czwartek – 4.03.
Adoracja 7.30-18.00

18.00

I Piątek – 5.03.
Droga Krzyżowa
16.30, 17.15, 20.00

18.00

I Sobota – 6.03.

3. Niedziela W. Postu
7.03.

7.00

18.00

Wynagradzająca za grzechy NSPJ
+ Apolonia HABAS (od dyrekcji i pracowników Alpha Technology
w Niepołomicach)
Wynagradzająca za grzechy Niepokalanemu Sercu NMP

7.30
9.00
10.30
12.00
16.00
16.30
18.00

+ Franciszka (f), Wojciech i Urszula CZEPIEC
O bł. Boże, opiekę MBNP, łaskę zdrowia dla Doroty z okazji imienin
+ Halina i Leopold KRZANOWICZ
Za Parafian. Błogosławieństwo na Roczek Chrztu
NABOŻEŃSTWO GORZKICH ŻALI
+ Zofia DUDA (od wnuka Kamila z rodziną)
+ Helena ZATORSKA i zmarli z rodziny

7.00

Droga Krzyżowa- piątek
16.30 (dla dzieci)
17.15
20.00

Gorzkie żale – niedziela
16.00
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