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Słowo Boże 

1 czytanie (1 Sm 26, 2. 7-9. 12-13. 22-23)  

Saul wyruszył ku pustyni Zif, a wraz z nim trzy tysiące doborowych Izraelitów, aby wpaść 
na trop Dawida na pustyni Zif. Dawid wraz z Abiszajem zakradli się w nocy do obozu; Saul 
właśnie spał w środku obozowiska, a jego dzida była wbita w ziemię obok głowy. Abner 
i ludzie leżeli uśpieni dokoła niego. Rzekł więc Abiszaj do Dawida: "Dziś Bóg oddaje wroga 
twojego w twe ręce. Teraz pozwól, że przybiję go dzidą do ziemi, jednym pchnięciem, 
drugiego nie będzie trzeba". Dawid odparł Abiszajowi: "Nie zabijaj go! Któż bowiem 
podniósłby rękę na pomazańca Pańskiego, a nie poniósł kary?" Wziął więc Dawid dzidę 
i bukłak na wodę od wezgłowia Saula i poszli sobie. Nikt ich nie spostrzegł, nikt o nich nie 
wiedział, nikt się nie obudził. Wszyscy spali, gdyż Pan zesłał na nich twardy sen. Dawid 
oddalił się na przeciwległą stronę i stanął na wierzchołku góry w oddali, a dzieliła go od 
nich spora odległość. Wtedy Dawid zawołał do Saula: "Oto dzida królewska, niech przyjdzie 
który z pachołków i weźmie ją. Pan nagradza człowieka za sprawiedliwość i wierność: Pan 
dał mi ciebie w ręce, lecz ja nie podniosłem ich przeciw pomazańcowi Pańskiemu". 
 
2 czytanie (1 Kor 15, 45-49) 
Bracia: Stał się pierwszy człowiek, Adam, duszą żyjącą, a ostatni Adam duchem 
ożywiającym. Nie było jednak wpierw tego, co duchowe, ale to, co ziemskie; duchowe było 
potem. Pierwszy człowiek z ziemi – ziemski, Drugi Człowiek – z nieba. Jaki ów ziemski, tacy 
i ziemscy; jaki Ten niebieski, tacy i niebiescy. A jak nosiliśmy obraz ziemskiego człowieka, 
tak też nosić będziemy obraz Człowieka niebieskiego. 
 
Ewangelia (Łk 6, 27-38)  
Jezus powiedział do swoich uczniów: "Powiadam wam, którzy słuchacie: Miłujcie waszych 
nieprzyjaciół; dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą; błogosławcie tym, którzy was 
przeklinają, i módlcie się za tych, którzy was oczerniają. Jeśli cię kto uderzy w policzek, 
nadstaw mu i drugi. Jeśli zabiera ci płaszcz, nie broń mu i szaty. Dawaj każdemu, kto cię 
prosi, a nie dopominaj się zwrotu od tego, który bierze twoje. Jak chcecie, żeby ludzie wam 
czynili, podobnie wy im czyńcie. Jeśli bowiem miłujecie tych tylko, którzy was miłują, jakaż 
za to należy się wam wdzięczność? Przecież i grzesznicy okazują miłość tym, którzy ich 
miłują. I jeśli dobrze czynicie tym tylko, którzy wam dobrze czynią, jaka za to należy się 
wam wdzięczność? I grzesznicy to samo czynią. Jeśli pożyczek udzielacie tym, od których 
spodziewacie się zwrotu, jakaż za to należy się wam wdzięczność? I grzesznicy pożyczają 
grzesznikom, żeby tyleż samo otrzymać. Wy natomiast miłujcie waszych nieprzyjaciół, 
czyńcie dobrze i pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając. A wasza nagroda będzie 

Niedziela 
20.02. 

 

7.30 + Maria, Tadeusz, Wojciech i Sylwia SUŁEK 

9.00 + Natalia KUBIAK (od Róży bł. Bernadety Jabłońskiej)  

10.30 
O bł. Boże, opiekę MBNP, zdrowie w rodzinie 
GROSZKÓW i potrzebne łaski dla Róży i Zuzi z okazji 
urodzin  

12.00 Za Parafian. Dobroczyńców 

18.00 + Roman LASKA (od mamy i siostry) 

Poniedziałek  
21.02. 

7.00 + Zofia KSIĄZEK (od Tadeusza Niedbała) 

18.00 + Maria ŻAK (od sąsiadów z ul. Na Nowinach, 

Długoszowskiego i Godlewskiego) 

Wtorek  
 22.02. 

7.00 + Zofia KSIĄZEK (od rodz. Jareckich) 

18.00 + Maria ŻAK (od sąsiadów z ul. Na Nowinach, 

Długoszowskiego i Godlewskiego) 

Środa  
 23.02. 

7.00 + Zofia KSIĄZEK (od rodz. Domagała) 

18.00 Intencje zbiorowe przez wstawiennictwo MBNP.  

Czwartek  
 24.02. 

7.00 + Zofia KSIĄZEK (od wnuczki Anny z rodziną) 

18.00 + Maria ŻAK (od p. Lewandowskiej)  

Piątek  
 25.02.  

7.00 + Zofia KSIĄZEK (od siostry Marii z rodziną) 

18.00 + Krzysztof SĘK 

Sobota  
 26.02. 

7.00 + Maria ŻAK (od wnuka Tomasza)  

18.00 + Zofia KSIĄZEK i mąż Zdzisław (od rodz. Adamczyk) 

Niedziela 
27.02. 

 

7.30 + Eugeniusz KLECZYŃSKI w 21 r. ś. 

9.00 + Grażyna TOMASZEWSKA 

10.30 + Maria ŻAK (od rodz. Zborowskich)  

12.00 Za Parafian. Sakrament Chrztu 

18.00 + Zofia KSIĄZEK (od córki Joanny z rodziną) 



wielka i będziecie synami Najwyższego; ponieważ On jest dobry dla niewdzięcznych i złych. 
Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie 
potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. 
Dawajcie, a będzie wam dane; miarę dobrą, ubitą, utrzęsioną i wypełnioną ponad brzegi 
wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie". 
 

Komentarz do Ewangelii 

Trudne, nowe przykazanie miłości nieprzyjaciół, jakie zostawia nam Jezus, to 
droga nie sentymentów, teorii i idei, ale bardzo konkretnych działań: miłować 
i błogosławić tym, którzy nam złorzeczą i nas nienawidzą, dawać tym, którzy biorą, co 
nasze, czynić to, co chcielibyśmy, by nam czyniono. To miłość jako postawa, wybór 
postępowania. To wyżej postawiona uczniom Chrystusa poprzeczka. Wezwanie, by Go 
naśladować. To droga, to proces przekształcania nas w obraz nowego, Drugiego 
Adama, o którym dziś pisze św. Paweł. Proces trudny i powolny, ale z Chrystusem 
możliwy do osiągnięcia. (Mateusz.pl) 

 
 

Watykan o sytuacji na Ukrainie  

Stolica Apostolska nadal z głębokim niepokojem śledzi sytuację na Ukrainie 

i wokół niej, i jest głęboko zaniepokojona niedawnym wzrostem napięcia – oświadczył 

na forum Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie przedstawiciel Stolicy 

Apostolskiej ks. Janusz Urbańczyk. 

Przypomniał on, że podczas dorocznego spotkania z korpusem dyplomatycznym 

Franciszek zauważył, że „wzajemne zaufanie i gotowość do podjęcia spokojnej 

dyskusji powinny inspirować wszystkie zainteresowane strony, aby na Ukrainie można 

było znaleźć akceptowalne i trwałe rozwiązania”. Watykański dyplomata przytoczył 

też ostatnie interwencje Ojca Świętego na rzecz Ukrainy. Przypomniał papieskie 

ostrzeżenie, że „wzrost napięć grozi zadaniem nowego ciosu pokojowi na Ukrainie 

i stawia pod znakiem zapytania bezpieczeństwo kontynentu europejskiego, co może 

mieć szersze reperkusje”. Przedstawiciel Watykanu podkreślił, że nie wolno szczędzić 

sił i okazji, by dążyć do dialogu międzynarodowego w celu zakończenia napięć. 

Odwołując się do niedawnych słów Papieża, ks. Urbańczyk zauważył, że „wojna 

jest szaleństwem!”, a z powodu konfliktów „najbardziej cierpią nie ci, którzy decydują 

o ich rozpoczęciu, ale przede wszystkim ci, którzy są tylko ich bezradnymi ofiarami”, 

pozbawionymi najbardziej podstawowych praw. Dlatego Stolica Apostolska uważa za 

konieczne, aby wszelkie oznaki zagrożenia wojną zostały uciszone, by „mężczyźni, 

kobiety i dzieci zostali zachowani od okropności konfliktów”. (vaticannews.va) 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE    

VII NIEDZIELA ZWYKŁA  

20.02.2022 r.  

- Dziś siódma niedziela zwykła w roku kościelnym. Modlimy się wraz z całym 

Kościołem, abyśmy spełniali słowem i czynem to, co podoba się Bogu. 

- Dziękujemy za składkę inwestycyjną z racji trzeciej niedzieli miesiąca. Dzisiaj 

spotkanie wspólnoty Bliżej Boga o godz. 19.00.  

- We wtorek obchodzimy święto Katedry Świętego Piotra Apostoła. To dzień naszej 

łączności z następcą Świętego Piotra, papieżem Franciszkiem. Pamiętajmy o nim 

w naszej modlitwie, wypraszając mu Bożą pomoc i opiekę w trudzie pasterskiej posługi 

w Kościele.  

- We wtorek po Mszy wieczornej wspólny różaniec, w środę wspominamy 

św. Polikarpa, biskupa Smyrny, męczennika za wiarę, zapraszamy na Mszę św. 

z Nowenną do MBNP o godz. 18.00.  

- Zbiórka kandydatów na ministranta i ministrantów w czwartek po Mszy św. o godz. 

18.30 w kościele.  

- Spotkanie młodzieży oazowej w piątek; Rozpoczęcie Mszą św. o godz. 18.00, 

a następnie konferencja w salce za chórem. 

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

a w ostatnie soboty na Mszę św. poranną zapraszamy wszystkich, którzy należą do 

Rodziny Szkaplerza Karmelitańskiego. 

- W przyszłą niedzielę rozpoczniemy czterdziestogodzinne nabożeństwo, które będzie 

duchowym  wprowadzeniem do Wielkiego Postu. Będzie to również początek 

55. Tygodnia Modlitw o Trzeźwość Narodu.  

- Za tydzień w naszym kościele będziemy gości Siostry Misjonarki św. Piotra Klawera. 

Siostry opowiedzą nam o powołaniu, o misjach w Indiach i sposobach pomocy misjom. 

Siostry towarzyszą ludziom na drodze wiary. Realizują różne projekty misyjne. 

W Krakowie prowadzą także projekt „Słucham serca”, jest to program kształtowania 

osobowości dla dzieci, młodzieży i dorosłych oparty na duchowości ignacjańskiej 

i misyjnej.  

Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości 

Bożego błogosławieństwa i wzrastania w wierze, nadziei i miłości. 

- Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 138 w Krakowie informuje, że od 1 marca 2022 r. 

rozpoczną się zapisy do oddziału przedszkolnego i klasy I na rok szkolny 2022/2023. 

Dokładne informacje dotyczące rekrutacji znajdują się na Portalu Edukacyjnym Miasta 
Krakowa w zakładce /Rekrutacja/. 

- Msza św. pogrzebowa za śp. Krystynę Dobrowolską-Meizner we wtorek o godz. 12.20 

w kaplicy na Rakowicach.  
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