
 

  

  

LITURGIA I SŁOWO BOŻE NA NIEDZIELĘ 

PIERWSZE CZYTANIE 
Marność życia ludzkiego (Job 7, 1-4. 6-7) 

Czytanie z Księgi Joba 
Job przemówił w następujący sposób: 
„Czyż nie do bojowania podobny byt 
człowieka? Czy nie pędzi on dni jak 
najemnik? Jak niewolnik, co wzdycha 
do cienia, jak robotnik, co czeka 
zapłaty. Zyskałem miesiące męczarni, 
przeznaczono mi noce udręki. Położę 
się, mówiąc do siebie: «Kiedyż 
zaświta i wstanę?» Lecz noc 
wiecznością się staje i boleść mną 
targa do zmroku. Czas leci jak tkackie 
czółenko i przemija bez nadziei. 
Wspomnij, że dni me jak powiew. 
Ponownie oko me szczęścia nie 
zazna”. 

Oto Słowo Boże.  
 
PSALM RESPONSORYJNY 
Panie, Ty leczysz złamanych na duchu 

Chwalcie Pana, bo dobrze jest śpiewać 
psalmy Bogu, 
słodko jest Go wychwalać. 
Pan buduje Jeruzalem, 
gromadzi rozproszonych z Izraela. 

Panie, Ty leczysz złamanych na duchu 

On leczy złamanych na duchu 
i przewiązuje im rany. 
On liczy wszystkie gwiazdy 
i każdej nadaje imię. 

Panie, Ty leczysz złamanych na duchu 

Nasz Pan jest wielki i potężny, 
a Jego mądrość niewypowiedziana. 
Pan dźwiga pokornych, 
karki grzeszników zgina do ziemi. 

Panie, Ty leczysz złamanych na duchu   
DRUGIE CZYTANIE 
Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii 

  (1 Kor 9, 16-19. 22-23) 

Czytanie z Pierwszego Listu świętego 
Pawła Apostoła do Koryntian 
Bracia: Nie jest dla mnie powodem 
do chluby to, że głoszę Ewangelię. 
Świadom jestem ciążącego na mnie 
obowiązku. Biada mi, gdybym nie 
głosił Ewangelii. Gdybym to czynił z 
własnej woli, miałbym zapłatę, lecz 
jeśli działam nie z własnej woli, to 
tylko spełniam obowiązki szafarza. 
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Jakąż przeto mam zapłatę? Otóż tę 
właśnie, że głosząc Ewangelię bez 
żadnej zapłaty, nie korzystam z praw, 
jakie mi daje Ewangelia. Tak więc nie 
zależąc od nikogo, stałem się 
niewolnikiem wszystkich, aby tym 
liczniejsi byli ci, których pozyskam. 
Dla słabych stałem się jak słaby, by 
pozyskać słabych. Stałem się 
wszystkim dla wszystkich, żeby w 
ogóle ocalić przynajmniej niektórych. 
Wszystko zaś czynię dla Ewangelii, 
by mieć w niej swój udział. 

 Oto Słowo Boże. 
 
ŚPIEW  PRZED  EWANGELIĄ 
Alleluja, alleluja, alleluja 
Jezus wziął na siebie nasze słabości 
i nosił nasze choroby. 
Alleluja, alleluja, alleluja 
 
EWANGELIA 
Jezus uzdrawia chorych (Mk 1, 29-39) 

Słowa Ewangelii według Świętego 
Marka 
Po wyjściu z synagogi Jezus przyszedł z 
Jakubem i Janem do domu Szymona i 

Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała 
w gorączce. Zaraz powiedzieli Mu o niej. 
On podszedł do niej i podniósł ją ująwszy 
za rękę. 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. 

Oto Słowo Pańskie.  

HOMILIA PAPIEŻA BENEDYKTA XVI  (5 II 2006)
Drodzy Bracia i Siostry! 

Ewangelia, której wysłuchaliśmy, zaczyna się od bardzo sympatycznego, bardzo 
pięknego, a również znaczącego epizodu. Pan udaje się do domu Szymona Piotra i Andrzeja 
i zastaje chorą, leżącą w gorączce teściową Piotra. Ujmuje ją za rękę, podnosi, a kobieta 
zostaje uzdrowiona i zaczyna usługiwać. W tym wydarzeniu ukazuje się symbolicznie całe 
posłannictwo Jezusa. Jezus, przychodząc od Ojca, przybywa do domu ludzkości, na naszą 
ziemię i zastaje ludzkość chorą, opanowaną gorączką — gorączką ideologii, 
bałwochwalstwa, zapominania o Bogu. Pan podaje nam rękę, podnosi nas i uzdrawia. Czyni 
to przez wszystkie wieki. «Ujmuje nas za rękę» swoim słowem i w ten sposób rozprasza 
mgły ideologii i bałwochwalstwa. «Ujmuje nas za rękę» w sakramentach, uzdrawia z 
gorączki naszych namiętności i grzechów przez odpuszczenie w sakramencie pojednania. 
Przywraca nam siły, byśmy mogli wstać, stanąć przed Bogiem i ludźmi.  



Również druga część omawianego epizodu jest ważna. Jak mówi Ewangelia, dopiero co 
uzdrowiona kobieta zaczyna służyć. Zaraz zaczyna pracować, jest do dyspozycji innych. W 
ten sposób staje się przedstawicielką tak wielu dobrych kobiet, matek, babć, kobiet 
pracujących w różnych zawodach, które są dyspozycyjne, wstają i służą, i są duszą rodziny, 
duszą parafii. 

Jezus śpi w domu Piotra, ale wczesnym rankiem, gdy jeszcze jest ciemno, wstaje, 
wychodzi, szuka ustronnego miejsca i modli się. W tym ujawnia się prawdziwe centrum 
tajemnicy Jezusa. Jezus rozmawia z Ojcem. Wznosi swoją ludzką duszę w komunii z Osobą 
Syna, tak że człowieczeństwo Syna, zjednoczone z Nią, prowadzi dialog trynitarny z Ojcem. 
W ten sposób umożliwia również i nam prawdziwą modlitwę. W liturgii Jezus modli się z 
nami, a my modlimy się z Jezusem i w ten sposób nawiązujemy rzeczywisty kontakt z 
Bogiem, wchodzimy w misterium odwiecznej miłości Trójcy Przenajświętszej. 

Jezus rozmawia z Ojcem, i to jest źródłem i ośrodkiem wszelkiej Jego działalności. 
Jesteśmy świadkami Jego nauczania, uzdrawiania, cudów i w końcu męki: to wszystko ma 
źródło w tym centrum, w byciu razem z Ojcem. I tak ta Ewangelia poucza nas o centralnym 
wymiarze wiary i naszego życia, czyli o prymacie Boga. Tam gdzie nie ma Boga, również 
człowiek nie jest szanowany. Jedynie wtedy, gdy na ludzkim obliczu jaśnieje blask Boga, 
człowieka — będącego obrazem Boga — chroni godność, której nikt nie powinien naruszać. 

Prymat Boga. Widzimy, że trzy pierwsze prośby w «Ojcze nasz» odnoszą się właśnie do 
tego prymatu Boga: niech się święci imię Boże, niech szacunek dla Bożego misterium 
będzie żywy i ożywia całe nasze życie. «Przyjdź królestwo Twoje» i «bądź wola Twoja» — 
to dwie różne strony tego samego medalu. Gdzie spełniana jest wola Boża, tam już jest 
niebo, i już na ziemi mamy nieco nieba. Gdzie pełniona jest wola Boża, tam jest Królestwo 
Boże. Albowiem Królestwo Boże to nie jakieś rzeczy. Królestwo Boże to obecność Boga, to 
zjednoczenie człowieka z Bogiem. Ku temu celowi pragnie nas prowadzić Jezus. 

Apostołowie mówią do Jezusa: wróć, wszyscy Cię szukają. A On odpowiada: nie, muszę 
udać się do innych miejscowości, by głosić Boga, wypędzać złe duchy, moce zła. Po to 
przyszedłem. Jezus przyszedł — w tekście greckim jest napisane: «wyszedłem od Ojca» — 
nie po to, by życie uczynić bardziej wygodnym, lecz by dać nam to, co jest warunkiem 
naszej godności, by przynieść nam Boże orędzie, Bożą obecność, i w ten sposób pokonać 
siły zła. Na ten priorytet wskazuje On w sposób bardzo jasny: nie przyszedłem, by 
uzdrawiać — czynię również i to, lecz jako znak — przyszedłem, by pojednać was z 
Bogiem. Bóg jest naszym Stwórcą, Bóg obdarzył nas życiem i godnością. Do Niego przede 
wszystkim powinniśmy się zwrócić.   

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
Dziś przeżywamy nabożeństwo czterdziestogodzinne. Po Mszach świętych wspólna 

adoracja Najświętszego Sakramentu, a potem indywidualna w ciszy. Wykorzystajmy 

ten czas, aby uwielbić Chrystusa obecnego wśród nas pod postacią chleba, dziękować 

Mu, przepraszać Go za nasze grzechy i wynagradzać za zniewagi jakich On 

doświadcza, szczególnie w Najświętszym Sakramencie.  



1. Kalendarz liturgiczny: 
Poniedziałek -  wspomnienie św. Józefiny Bakhita, dziewicy 
Środa – Wspomnienie św. Scholastyki, dziewicy 
Czwartek – Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes 

2. We wtorek 9 lutego o godz. 19.oo w kościele odbędzie się katecheza przed 
chrztem dla rodziców i chrzestnych. 

3. Czwartek 11 lutego o godzinie 20.oo comiesięczna Adoracja z indywidualnym 
błogosławieństwem. 

4. W tym tygodniu kontynuujemy modlitwę za rodziny naszej parafii. Dziękujemy 
za Waszą życzliwość, wspólną modlitwę, ofiary. W poniedziałek i wtorek 
 o godz. 18:00 będzie Msza św. za rodziny o Boże błogosławieństwo, opiekę 
Matki Bożej, zdrowie dla chorych i wszelkie potrzebne łaski.  

8 lutego 2021 Poniedziałek  
Bojki 11, Daliowa 4, Halszki 13, Halszki 15, Kordiana 14, Kordiana 34 a, Kordiana 
48, Kordiana 64, Stojałowskiego 41, Witosa 17, Wysłouchów 11 
 

9 lutego 2021 Wtorek 

Daliowa 1, Halszki 24, Halszki 28 a, Turniejowa 63, Witosa 21, Wysłouchów 30, 
Wysłouchów 37, Wysłouchów 39, Wysłouchów 46 Wysłouchów 51, Wysłouchów 51 
a, Wysłouchów 53, Wysłouchów 53 a, Wysłouchów 55 
 

Kończy się czas odwiedzin duszpasterskich i Mszy św. „kolędowych” w intencji 
rodzin naszej parafii. Dziękujemy Panu Bogu za to że mogliśmy wspólnie, razem z 
Wami przeżywać czas Świąt Bożego Narodzenia w naszym parafialnym Kościele. Bóg 
dał nam tę łaskę, by po raz kolejny w naszym życiu cieszyć narodzeniem Syna Bożego. 
W tym roku czas kolędowy wyglądał zupełnie inaczej niż w poprzednich latach. Dzięki 
Waszej życzliwości, serdeczności, mogliśmy się wspólnie spotkać w Waszych domach, 
modląc się i rozmawiając. Spotykaliśmy się na Mszach świętych w intencji Was 
wszystkich, gdzie zawierzaliśmy siebie, nasze rodziny opiece św. Józefa. Bardzo 
serdecznie pragniemy podziękować za to że jesteście, za modlitwę, wspólne spotkania, 
rozmowy, za ofiary wraz z życzeniami które składaliście na cele kolędowe. Ofiary, 
które otrzymaliśmy od Was jako wyraz wdzięczności za całoroczną posługę częściowo 
przekazujemy na wsparcie: Uniwersytetu Jana Pawła II, Kapłanów pracujących na 

misjach, Domu Księży chorych, Kurii Metropolitalnej.  Niech wstawiennictwo św. Józefa 
wyprasza wam Bożą opiekę, zdrowie i mocną wiarę. Bóg zapłać. 

 

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE w tym roku zaplanowano w dniach 17-21 lutego. 
Porządek jest umieszczony na stronie internetowej parafii i w gablotkach a za tydzień będzie 
także w biuletynie. 

  
 
Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego 
w Krakowie – Kurdwanowie 
adres: ul. W. Witosa 9, 30-612 Kraków; tel. 12 6544569; 797624306  
www.parafiakurdwanow.pl Email: kontakt@parafiakurdwanow.pl


