
 

  

  

 

LITURGIA I SŁOWO BOŻE NA NIEDZIELĘ 

PIERWSZE CZYTANIE 
 

Wymagająca wolność człowieka (Syr15, 15-20) 

Czytanie z Mądrości Syracha 

Jeżeli zechcesz, zachowasz przykazania, 

a dochowanie wierności zależy od Jego 

upodobania. Położył przed tobą ogień i 

wodę, po co zechcesz, wyciągniesz rękę. 

Przed ludźmi życie i śmierć, co ci się 

spodoba, to będzie ci dane. Ponieważ 

wielka jest mądrość Pana, ma ogromną 

władzę i widzi wszystko. Oczy Jego 

patrzą na tych, co się Go boją – On sam 

poznaje każdy czyn człowieka. Nikomu 

On nie przykazał być bezbożnym i 

nikomu nie zezwolił grzeszyć. 

Oto Słowo Boże. 

PSALM RESPONSORYJNY 
 
Błogosławieni słuchający Pana 

Błogosławieni, których droga nieskalana,  

którzy postępują zgodnie z Prawem 

Pańskim. 

Błogosławieni, którzy zachowują Jego 

napomnienia  

i szukają Go całym sercem. 

Błogosławieni słuchający Pana 

Ty po to dałeś swoje przykazania,  

aby przestrzegano ich pilnie. 

Oby niezawodnie zmierzały moje drogi  

ku przestrzeganiu Twych ustaw. 

Błogosławieni słuchający Pana 

Czyń dobrze swemu słudze, Panie,  

aby żył i przestrzegał słów Twoich. 

Otwórz moje oczy,  

abym podziwiał Twoje Prawo. 

Błogosławieni słuchający Pana 

Naucz mnie, Panie, drogi Twoich ustaw,  

bym ich przestrzegał do końca. 

Ucz mnie, bym przestrzegał Twego 

Prawa  

i zachowywał je całym sercem. 

Błogosławieni słuchający Pana 
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DRUGIE CZYTANIE 
 

Prawdziwa mądrość  (1Kor 2, 6-10) 

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego 

Pawła Apostoła do Koryntian 

Bracia: 

Głosimy mądrość między doskonałymi, 

ale nie mądrość tego świata ani władców 

tego świata, zresztą przemijających. Lecz 

głosimy tajemnicę mądrości Bożej, 

mądrość ukrytą, tę, którą Bóg przed 

wiekami przeznaczył ku chwale naszej, 

tę, której nie pojął żaden z władców tego 

świata; gdyby ją bowiem pojęli, nie 

ukrzyżowaliby Pana chwały; lecz właśnie 

nauczamy, jak zostało napisane: «Ani 

oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, 

ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak 

wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, 

którzy Go miłują». 

Nam zaś objawił to Bóg przez Ducha. 

Duch przenika wszystko, nawet 

głębokości Boga samego. 

 Oto Słowo Boże. 

 
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 

Alleluja, alleluja, alleluja 

Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i 

ziemi, że tajemnice królestwa objawiłeś 

prostaczkom. 

Alleluja, alleluja, alleluja 

EWANGELIA 

Wy jesteście światłem świata (Mt 5, 13-16) 

Słowa Ewangelii wg Świętego Mateusza 

Jezus powiedział do swoich uczniów: 

«Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie 

większa niż uczonych w Piśmie i 

faryzeuszów, nie wejdziecie do 

królestwa niebieskiego. 

Słyszeliście, że powiedziano 

przodkom: „Nie zabijaj”; a kto by się 

dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A 

Ja wam powiadam: Każdy, kto się 

gniewa na swego brata, podlega 

sądowi. 

Słyszeliście, że powiedziano: „Nie 

cudzołóż”. A Ja wam powiadam: 

Każdy, kto pożądliwie patrzy na 

kobietę, już się w swoim sercu dopuścił 

z nią cudzołóstwa. 

Słyszeliście również, że powiedziano 

przodkom: „Nie będziesz fałszywie 

przysięgał, lecz dotrzymasz Panu swej 

przysięgi”. A Ja wam powiadam: 

Wcale nie przysięgajcie. Niech wasza 

mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co 

nadto jest, od Złego pochodzi». 

Oto Słowo Pańskie. 

 

ZAKON  ŚWIĘTEJ KLARY 
 
Siostry klaryski czyli Zakon 

Świętej Klary jest zwany także Drugim 

Zakonem Franciszkańskim. Łacińska 

nazwa zakonu brzmi Ordo Sanctae 

Clarae (OSC). 

Zakon wywodzi się z Włoch, a 

jego początki sięgają 1212 roku. 

Powstał dzięki św. Klarze z Asyżu, 

która zapragnęła żyć Ewangelią według 

przykładu świętego Franciszka. 

Wybrała dla siebie i swych 

towarzyszek życie: 

• w adoracyjnym skupieniu 

wobec Boga obecnego i działającego w 

głoszonym Słowie i w sakramentach - 

zwłaszcza sakramencie Eucharystii, 

• w ubóstwie, pokucie, w 

modlitwie za każdego człowieka i za 

cały świat, 



• w klauzurze, aby pozostawać 

skupioną na obecności i działaniu 

Boga. 

W Polsce jesteśmy obecne od 1245 

roku dzięki bł. Salomei, córce księcia 

Leszka Białego. Jako pierwsza Polka 

przyjęła ona habit zakonu i stała się 

założycielką naszej wspólnoty. 

Pomocą służyła nam wspólnota św. 

Agnieszki z Pragi. Na początku 

żyłyśmy w Zawichoście, potem w 

Skale koło Krakowa. W 1316 roku 

książę Władysław Łokietek ofiarował 

nam w Krakowie klasztor przy kościele 

św. Andrzeja Apostoła, gdzie 

mieszkamy nieprzerwanie do dziś. 

Aby dać wyraz naszej modlitewnej 

posłudze w sercu Kościoła i świata, 

codziennie sprawujemy Liturgię 

eucharystyczną i Liturgię godzin. 

Często poświęcamy czas adoracji 

Najświętszego Sakramentu i modlitwie 

osobistej. Poznajemy duchową tradycję 

i bogactwo 

Kościoła przez osobistą lekturę i 

konferencje zapraszanych gości. 

Pielęgnujemy siostrzaną wspólnotę na 

wspólnej modlitwie, na rekreacjach, 

podczas posług w kuchni, ogrodzie, 

pralni, zakrystii. Utrzymujemy się z 

pracy możliwej do wykonania w 

ramach życia klauzurowego, z 

wdzięcznością przyjmujemy ofiary. 

Charyzmat. Emblemat jest 

duchowym darem Boga dla osoby, 

która dzięki tej łasce może 

współpracować z Jego Opatrznością i 

miłością. Charyzmatu nie da się 

pokazać wprost, ale poprzez opisanie 

jak on czyni nas wrażliwymi na 

specyficzne rozumienie rzeczywistości 

wiary, można przybliżyć jego 

przeżywanie. 

Doświadczenie Boga. W tradycji 

duchowej, jaką pozostawiła po sobie 

św. Klara, istotną rolę posiada sposób 

doświadczania Boga: jest to zawsze 

Ojciec, Syn i Duch Pański - Trójca 

Osób. 

Chrystus. Osoba Chrystusa jest 

dla klaryski szczególnie ważna. 

Najważniejszą lekcją przyjmowaną od 

Niego jest wybór umniejszenia się 

wobec Ojca, aby okazać Mu miłość i 

oddanie. 

Maryja, aniołowie i święci. 

Maryja jest dla Franciszka, Klary i ich 

towarzyszy Matką naszego Pana, Jego 

Matką. Charyzmat klarysek obejmuje 

także w swym bogactwie cześć dla 

aniołów i pamięć o postaciach 

świętych. 

Kościół i liturgia. Dla klarysek 

bycie w Kościele jest nieustanną drogą 

uświęcania się, przyjmowania łaski, aż 

po chwałę w niebie (z modlitwy św. 

Klary). Liturgia jest źródłem życia 

duchowego i materiałem do rozważań. 

Modlitwa osobista i klauzura. 

Modlitwa jest dla klaryski głównym 

zajęciem dnia. Klauzura ma istotne 

znaczenie dla skupienia się na 

nieustannej modlitwie i rozmowie z 

Bogiem obecnym w Najświętszym 

Sakramencie. 

Mistyka ubóstwa. Jest to klucz do 

życia duchowego i wspólnego, jaki 

pozostawili nam Święci z Asyżu. 

Żadne posiadanie nie jest tak konieczne 

człowiekowi jak posiadanie stanu łaski 

realizujące się w komunii wiary i 

komunii sakramentalnej. 



Pokuta. Klara i Franciszek traktują 

pokutę jako formę życia, jako 

powołanie. Pokuta realizuje ludzką 

odpowiedź na dar zbawczej 

życzliwości, gest łaski. 

Braterstwo i więzi siostrzane. 

Franciszek i Klara chcieli żyć ścisłym 

przykładem Ewangelii, gdzie 

posłuszeństwo i autorytet opierałoby 

się na miłości i służbie.  

W ramach rozeznawania 

powołania można zgłosić się 

indywidualnie na dni skupienia. 

Można zamieszkać przy klasztorze, 

włączyć się w modlitwę, poznać nasze 

życie i duchowość. 

 

 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

1.Kalendarz liturgiczny:                         

Sobota – święto katedry św. Piotra 

Apostoła.                                                    

2. Organizujemy wyjazd rekolekcyjny 

dla kandydatów do bierzmowania z 

klasy VIII. Termin 27-29 marca 2020. 

Jest to wyjazd dla chętnych. Prosimy 

rodziców młodzieży z klas 8  o 

poparcie tej inicjatywy i zachęcenie 

do tej formy duchowego 

przygotowania się do bierzmowania. 

Informacje w zakrystii kościoła 

parafialnego.                                                     

3.W zakrystii można zapisywać grupy 

modlitewne, które pragną prowadzić 

godzinną adorację w ramach 

nabożeństwa czterdziestogodzinnego 

24 i 25 lutego w godzinach od 8:00 – 

21:00. Zasady prowadzenia adoracji 

będą podane w zakrystii. W przyszłą 

niedzielę 23 lutego w ramach 

nabożeństwa czterdziestogodzinnego 

między Mszami świętymi będzie 

adoracja Najświętszego Sakramentu 

(w ciszy). 4. Ks. Prałat Jan i ks. 

Kanonik Andrzej dziękują za Wasze 

modlitwy w ich intencjach.  

Za wszystkich chorych  

i cierpiących módlmy się,  

aby całą swą ufność złożyli  

w Najświętszym Sercu Jezusa. 
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