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Słowo Boże 

1 czytanie (Ne 8, 2-4a. 5-6. 8-10)  
Kapłan Ezdrasz przyniósł Prawo przed zgromadzenie, w którym uczestniczyli przede wszystkim 
mężczyźni, lecz także kobiety oraz wszyscy inni, którzy byli zdolni słuchać. I czytał z tej księgi, 
zwrócony do placu znajdującego się przed Bramą Wodną, od rana aż do południa przed 
mężczyznami, kobietami i tymi, którzy mogli rozumieć; a uszy całego ludu były zwrócone ku księdze 
Prawa. Pisarz Ezdrasz stanął na drewnianym podwyższeniu, które zrobiono w tym celu. Ezdrasz 
otworzył księgę na oczach całego ludu – znajdował się bowiem wyżej niż cały lud; a gdy ją otworzył, 
cały lud powstał. I Ezdrasz błogosławił Pana, wielkiego Boga, a cały lud, podniósłszy ręce, 
odpowiedział: "Amen! Amen!" Potem oddali pokłon i padli przed Panem na kolana, twarzą ku ziemi. 
Czytano więc z tej księgi, księgi Prawa Bożego, dobitnie, z dodaniem objaśnienia, tak że lud rozumiał 
czytanie. Wtedy Nehemiasz, to jest namiestnik, oraz kapłan-pisarz Ezdrasz, jak i lewici, którzy 
pouczali lud, rzekli do całego ludu: "Ten dzień jest poświęcony Panu, Bogu waszemu. Nie bądźcie 
smutni i nie płaczcie!" Cały lud bowiem płakał, gdy usłyszał te słowa Prawa. I rzekł im Nehemiasz: 
"Idźcie, spożywajcie potrawy świąteczne i pijcie słodkie napoje, poślijcie też porcje temu, który nic 
gotowego nie ma: albowiem poświęcony jest ten dzień Bogu naszemu. A nie bądźcie przygnębieni, 
gdyż radość w Panu jest waszą ostoją". 
 
2 czytanie (1 Kor 12, 12-30) 
Bracia: Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo 
iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest i z Chrystusem. Wszyscy bowiem w jednym Duchu 
zostaliśmy ochrzczeni, aby stanowić jedno Ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. 
Wszyscy też zostaliśmy napojeni jednym Duchem. Ciało bowiem to nie jeden członek, lecz liczne 
członki. Jeśliby noga powiedziała: "Ponieważ nie jestem ręką, nie należę do ciała" – czy wskutek tego 
rzeczywiście nie należy do ciała? Lub jeśliby ucho powiedziało: "Ponieważ nie jestem okiem, nie 
należę do ciała" – czyż nie należałoby do ciała? Gdyby całe ciało było wzrokiem, gdzież byłby słuch? 
Lub gdyby całe było słuchem, gdzież byłoby powonienie? Lecz Bóg, tak jak chciał, stworzył różne 
członki, rozmieszczając każdy z nich w ciele. Gdyby całość była jednym członkiem, gdzież byłoby 
ciało? Tymczasem są wprawdzie liczne członki, ale jedno ciało. Nie może więc oko powiedzieć ręce: 
"Nie jesteś mi potrzebna", albo głowa nogom: "Nie potrzebuję was". Raczej nawet niezbędne bywają 
dla ciała te członki, które uchodzą za słabsze; a te, które uważamy za mało godne szacunku, tym 
większym obdarzamy poszanowaniem. Tak przeto szczególnie się troszczymy o przyzwoitość 
wstydliwych członków ciała, gdyż wobec tych, które nie należą do wstydliwych, nie istnieje taka 
potrzeba. Lecz Bóg tak ukształtował nasze ciało, że zyskały więcej szacunku członki z natury mało 
godne czci, by nie powstało rozdwojenie w ciele, lecz żeby poszczególne członki troszczyły się o siebie 
nawzajem. Tak więc, gdy cierpi jeden członek, współcierpią wszystkie inne członki; podobnie gdy 
jednemu członkowi okazywane jest poszanowanie, współradują się wszystkie członki. Wy przeto 
jesteście Ciałem Chrystusa i poszczególnymi Jego członkami. I tak ustanowił Bóg w Kościele naprzód 
apostołów, po wtóre proroków, po trzecie nauczycieli, a następnie tych, co mają moc czynienia 
cudów, potem tych, którzy uzdrawiają, którzy wspierają pomocą, którzy rządzą, którzy przemawiają 
rozmaitymi językami. Czyż wszyscy są apostołami? Czy wszyscy prorokują? Czy wszyscy są 

Niedziela 
23.01. 

Niedziela Słowa 
Bożego 

7.30 + Grażyna PAZIK greg.23 

9.00 + Ks. Jan RAJDA (od mieszkańców os. ARDOM z ul. Balickiej)  

10.30 
Dziękczynna w 18 r. urodzin Kacpra z prośba o bł. Boże 
i opiekę MBNP na dalsze lata  

12.00 Za Parafian. Sakrament Chrztu 

16.30 
O Boże bł. w Nowym Roku dla mieszkańców 
ul. Balickiej, ul. Przy Młynówce i ul. Spiczakowej 

18.00 + Natalia KUBIAK (od Doroty Sikora)  

Poniedziałek 
24.01. 

7.00 + Grażyna PAZIK greg.24 

16.00 + Natalia KUBIAK (od sąsiadów z ul. Na Nowinach 

i Długoszowskiego) 

Wtorek  
25.01. 

7.00 + Grażyna PAZIK greg.25 

16.00 + Krzysztof SĘK 

Środa  
 26.01. 

7.00 + Grażyna PAZIK greg.26 

16.00 Intencje zbiorowe przez wstawiennictwo MBNP. 

Czwartek  
 27.01. 

7.00 + Grażyna PAZIK greg.27 

16.00 + Natalia KUBIAK (od rodz. Piotrowskich) 

Piątek  
 28.01. 

7.00 + Grażyna PAZIK greg.28 

16.00 + Natalia KUBIAK (od rodz. Groszków) 

Sobota  
 29.01. 

7.00 + Grażyna PAZIK greg.29 

18.00 + Natalia KUBIAK (od rodz. Skowronków) 

Niedziela 
30.01. 

 

7.30 + Natalia KUBIAK (od rodz. Lewandowskich) 

9.00 + Grażyna PAZIK greg.30 koniec 

10.30 + Ryszard GRZELAK 

12.00 Za Parafian 

16.30 
O Boże bł. w Nowym Roku dla mieszkańców ul. 
Gradowej, ul. Godlewskiego, ul. Długoszowskiego 
i ul. Na Nowinach 

18.00 + Bernardeta i Stanisław KOWALIK  



nauczycielami? Czy wszyscy mają moc czynienia cudów? Czy wszyscy posiadają łaskę uzdrawiania? 
Czy wszyscy mówią językami? Czy wszyscy potrafią je tłumaczyć? 
 
Ewangelia (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". 

 

Komentarz do Ewangelii 

 
Święty Łukasz wyznaje: postanowiłem więc i ja zbadać dokładnie wszystko od pierwszych chwil (…) 
abyś się mógł przekonać o całkowitej pewności nauk. Tymi słowami wskazuje, jak ogromne znaczenie 
ma poznawanie Jezusa: Jego życia, Jego Osoby. Wtedy, gdy odnajdziemy w Chrystusie Tego, który 
kierowany Duchem Miłości, Jego mocą wkracza w nasze życie, będziemy mogli dostrzec prawdę 
o Jego zbawczym działaniu w nas. Poznanie Jezusa stanie się i dla nas dobrą nowiną, która ubogaci 
nasze życie, nasze wnętrze nieprzebranymi bogactwami. Poznanie Jezusa uwolni nas z więzów 
uniemożliwiających nam kroczenie w wolności. Poznanie Jezusa otworzy nasze oczy, byśmy 
prawdziwie zobaczyli obfitość łask, którymi Pan obdarza nas każdego dnia. 
Słowa Jezusa z synagogi w Nazarecie spełnią się, gdy w szczerości i z pełnym zaangażowaniem 
zaczniemy poznawać Jego życie, Jego osobę. (Mateusz.pl) 

 

Niedziela Słowa Bożego   

 

Papież Franciszek postanowił, że III Niedziela Zwykła roku liturgicznego będzie 

obchodzona w całym Kościele jako Niedziela Słowa Bożego. W 2022 r. Niedzielę Słowa Bożego 

przeżywamy 23 stycznia. 

Niedziela Słowa Bożego została ustanowiona 30 września 2019 r. Listem apostolskim 

w formie motu proprio papieża Franciszka „Aperuit illis” i wyznaczona na III Niedzielę okresu 

zwykłego w ciągu roku.  

Pierwsza Niedziela Słowa Bożego była obchodzona 26 stycznia 2020 r. Ojciec Święty 

pragnął, aby ten dzień był poświęcony celebracji, refleksji oraz rozszerzaniu słowa Bożego. 

17 grudnia 2020 r. Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów wydała notę 

zawierającą wskazania dotyczące sposobu celebracji Niedzieli Słowa Bożego. Dokument 

podpisany przez kard. Roberta Saraha ma przyczynić się do obudzenia świadomości znaczenia 

Pisma Świętego w życiu wierzących, a szczególnie w liturgii, która włącza w żywy i stały dialog 

z Bogiem. „Poprzez teksty biblijne odczytywane podczas liturgii, to sam Bóg mówi do swojego 

ludu i sam Chrystus głosi swoją Ewangelię” – czytamy w nocie. Dokument wskazuje, że teksty 

biblijne umieszczone przez Kościół w Lekcjonarzu nie powinny być zastępowane i opuszczane, 

oraz że należy stosować zatwierdzone wersje Biblii. 
 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE    

III NIEDZIELA ZWYKŁA  

23.01.2022  

 

- Dziś trzecia niedziela zwykła w roku kościelnym, z inicjatywy papieża Franciszka 

obchodzona jako Niedziela Słowa Bożego.  

- Dzisiaj, na Mszę św. kolędową o godz. 16.30 zostali zaproszeni mieszkańcy z ul. Balickiej, 

ul. Przy Młynówce i ul. Spiczakowej. Za tydzień ostatnia z Mszy św. kolędowych na którą 

zapraszamy parafian z ul. Gradowej, ul. Godlewskiego, ul. Długoszowskiego i ul. Na 

Nowinach.  Dziękujemy za złożone ofiary podczas tych mszy.  

- Przypominamy, że w styczniu Msze św., od poniedziałku do piątku są odprawiane 

o godz. 16.00. Kancelaria czynna po Mszy św.   

- We wtorek, 25 stycznia, przypada liturgiczne święto Nawrócenia Świętego Pawła. Kończy 

ono Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Po Mszy św. wspólny 

różaniec. 

- W środę zapraszamy na Mszę św. z Nowenną do MBNP. 

- W czwartek, 27 stycznia, obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach 

Holokaustu. Ogarniemy modlitewną pamięcią wszystkich członków narodu żydowskiego, 

którzy zginęli w wyniku hitlerowskich zbrodni, a także tych, którzy niosąc im pomoc, 

zostali zamordowani.  

- W piątek 5. rocznica objęcia posługi biskupa archidiecezji krakowskiej przez księdza 

arcybiskupa Marka Jędraszewskiego. 

- W ostatnie piątki miesiąca modlimy się przez wstawiennictwo św. Faustyny, a w ostatnie 

soboty na Mszę św. poranną zapraszamy parafian, którzy należą do Rodziny Szkaplerza 

Karmelitańskiego. 

- W przyszłą niedzielę, 30 stycznia, będziemy obchodzili Światowy Dzień Trędowatych.  

- Zachęcamy do włączenia się w akcję misyjną „PODARUJ MI OKULARY”. Jeśli mamy 

w domu nieużywane okulary możemy je przekazać na misje. Pod chórem jest pudełko, które 

chętnie przyjmie nasze okulary. Na plakatach znajdziemy więcej informacji.  

- W tym tygodniu patronują nam:  

- poniedziałek, 24 stycznia – Święty Franciszek Salezy (1567-1622), biskup i doktor 

Kościoła, patron dziennikarzy; 

- środa, 26 stycznia – Święci Biskupi Tymoteusz i Tytus (I w.), bliscy 

współpracownicy Świętego Pawła Apostoła; 

- piątek, 28 stycznia – Święty Tomasz z Akwinu (1225-1274), prezbiter i doktor 

Kościoła, filozof i teolog chrześcijański. 

Solenizantom i jubilatom tego tygodnia, oraz wszystkim parafianom i gościom 

życzymy otwartości na słowo Boga zapisane na kartach Pisma Świętego oraz trwania 

w bliskości z Chrystusem. 
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