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ROK B

Czytanie z Księgi proroka Jonasza
Pan przemówił do Jonasza po raz drugi tymi
słowami: «Wstań, idź do Niniwy, wielkiego
miasta, i głoś jej upomnienie, które Ja ci zlecam». Jonasz wstał i poszedł do Niniwy,
jak powiedział Pan. Niniwa była miastem bardzo rozległym – na trzy dni drogi. Począł więc
Jonasz iść przez miasto jeden dzień drogi i wołał, i głosił: «Jeszcze czterdzieści dni, a Niniwa

zostanie zburzona». I uwierzyli mieszkańcy Niniwy Bogu, ogłosili post i przyoblekli się w wory od najstarszego do najmłodszego. Zobaczył
Bóg ich czyny, że odwrócili się od złego postępowania. I ulitował się Bóg nad niedolą, którą
postanowił na nich sprowadzić, i nie zesłał jej.
(Jon 3, 1-5. 10).

Psalm responsoryjny (Ps. 25(24), 4-5. 6 i 7bc. 8-9).
Naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.
Tylko o mnie pamiętaj
Daj mi poznać Twoje drogi, Panie,
w swoim miłosierdziu,
naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.
ze względu na dobroć Twą, Panie.
Prowadź mnie w prawdzie
Naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.
według swych pouczeń,
Dobry jest Pan i łaskawy,
Boże i zbawco, w Tobie mam nadzieję.
dlatego wskazuje drogę grzesznikom.
Naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.
Pomaga pokornym czynić dobrze,
Wspomnij na swoje miłosierdzie, Panie,
uczy ubogich dróg swoich.
na swoją miłość, która trwa od wieków.
Naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.
Czytanie z Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian
Mówię wam, bracia, czas jest krótki. Trzeba
więc, aby ci, którzy mają żony, tak żyli, jakby
byli nieżonaci, a ci, którzy płaczą, tak jakby
nie płakali, ci zaś, którzy się radują, tak jakby
się nie radowali; ci zaś, którzy nabywają,

jak gdyby nie posiadali; ci, którzy używają
tego świata, tak jakby z niego nie korzystali.
Przemija bowiem postać tego świata.
(1 Kor 7, 29-31).

Alleluja, Alleluja, Alleluja!
Bliskie jest królestwo Boże.
Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.
Alleluja, Alleluja, Alleluja!
Słowa Ewangelii według św. Marka
Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł
do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił:
«Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże.
Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!» Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami.
I rzekł do nich Jezus: «Pójdźcie za Mną, a spra-

wię, że się staniecie rybakami ludzi». A natychmiast, porzuciwszy sieci, poszli za Nim. Idąc
nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza,
i brata jego, Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni, zostawiwszy ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi, poszli za Nim.
(Mk 1, 14-20).
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ZJEDNOCZENI W DUCHU
Nowy rok duszpasterski 2017/2018 przeżywamy
pod hasłem: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”. Rozpoczynamy go – jak każdy kolejny rok liturgiczny już
od 110 lat – obchodzonym zawsze w drugiej połowie stycznia Tygodniem Modlitw o Jedność Chrześcijan. W Polsce
czas ten trwa zawsze od 18 do 25 stycznia. Wyznaczające
go dwie graniczne daty to: dawne święto Katedry św. Piotra
Apostoła 18 stycznia oraz święto Nawrócenia św. Pawła
25 stycznia. W tym czasie chrześcijanie różnych wyznań
spotykają się i podejmują dialog na ekumenicznych nabożeństwach i konferencjach. Warto wiedzieć, że począwszy
od 1966 r. Komisja „Wiara i Ustrój” Światowej Rady Kościołów oraz Papieska Rada (wcześniej Sekretariat) ds. Popierania Jedności Chrześcijan rokrocznie opracowują wspólnie specjalne materiały zawierające teksty biblijne, rozważania oraz sugerowany przebieg liturgii ekumenicznych nabożeństw, które następnie w poszczególnych krajach tłumaczą i dostosowują odnośne organy. W Polsce
od 1998 r. przygotowywanie tych
materiałów spoczywa na Polskiej
Radzie Ekumenicznej oraz Radzie
ds. Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski Kościoła Rzymskokatolickiego.
Rozwijające się we współczesnych nam czasach dążenia ekumeniczne z pewnością mają niezaprzeczalnie wielką wartość w głoszeniu
orędzia Dobrej Nowiny na całym
świecie – towarzyszyć im jednak
zawsze musi wewnętrzna jedność
Kościoła katolickiego, tej zaś
często, niestety, brakuje. Widać
to na naszych małych, skromnych
„podwórkach” – nierzadko wewnątrz parafialnych i przykościelnych wspólnot. Trudno się dziwić,
skoro jedności brakuje nawet w małżeństwach i rodzinach. Rodzimy się w rodzinach ludzkich,
tworzonych przez ludzi – i tak samo, jak nasi przodkowie
i my pełni jesteśmy słabości. Także wielką rodzinę Kościoła,
Mistyczne Ciało Chrystusa, tworzymy jako ludzie zdezintegrowani i grzeszni. O tym, jak kończy się każda ludzka budowa bez Boga, uczy biblijna opowieść o wieży Babel.
Do tego, aby trwać w owocującym w dobro zjednoczeniu
z Jezusem i sobą nawzajem, potrzebujemy łaski Trójjedynego Boga. Łaskę tę, wysłużoną nam przez Syna Bożego
na krzyżu, Bóg Ojciec wylewa na nas w darach Ducha Świętego.
Wpadło mi ostatnio w ręce nowe wydanie „Kazań
na niedziele i święta całego roku” ks. Piotra Skargi.
W „Kazaniu na dzień świąteczny Ducha Świętego” jeden
z najbardziej znanych polskich jezuitów pisze: „Duch Święty
wielkie cuda między wiernymi Kościoła Apostolskiego czyni,
gdy ich w jedności wiary zachowuje, a o rzeczach tajemnych,
niebieskich tak wielką zgodę czyni, iż u wszystkich chrześcijan katolików jedno jest serce, i myśl jedna, i rozum jeden,
i język jeden. Wszystkimi językami różnymi od siebie i daleki-

mi mówiąc, jednej wiary Apostołowie nauczyli i dziś do tego
czasu we wszystkich językach jedna jest”. Znamienne,
że słowa te wyszły spod pióra czołowego kaznodziei kontrreformacji, w czasach, gdy Kościół borykał się ze skutkami
reformacji i nękały go wewnętrzne podziały. W tym samym
kazaniu ks. Piotr Skarga pisze, że to właśnie Duch Święty
„ze wszystkiego świata języków jedną zgodę, jedną wiarę,
jedno zrozumienie, jedno doskonałe zbudowanie uczynił”
i dodaje modlitewne wezwanie: „Sprawy to Twoje, o nasz
Boże Duchu Święty, który najwyższym mistrzem tego tak wysokiego, aż do nieba budowania Kościoła Chrystusowego
danyś nam jest”.
U progu roku liturgicznego poświęconego zgłębianiu
tajemnicy Trzeciej Osoby Boskiej warto przypomnieć sobie
jeszcze raz również i naukę Głowy Kościoła na ten temat.
Ojciec Święty Franciszek podczas uroczystej Eucharystii
sprawowanej na Placu św. Piotra
w ostatnią uroczystość Zesłania Ducha Świętego mówił właśnie o Jego
szczególnym znaczeniu i roli w budowaniu jedności Kościoła: „Słowo
Boże opisuje działanie Ducha, który
najpierw spoczywa na każdym,
a następnie wszystkich łączy. Każdemu daje dar i wszystkich gromadzi
w jedności. Innymi słowy, ten sam
Duch tworzy różnorodność i jedność, kształtując w ten sposób lud
nowy, zróżnicowany i zjednoczony:
Kościół powszechny. Najpierw
z wyobraźnią i nieprzewidywalnością tworzy różnorodność. W każdym czasie sprawia rzeczywiście
rozkwit nowych i różnych charyzmatów. Następnie ten sam Duch dokonuje jedności: łączy, zbiera, na nowo tworzy harmonię”. Papież pouczał wówczas wiernych całego
świata, jak powinna wyglądać modlitwa o dary Ducha Świętego: „Nasza modlitwa do Ducha
Świętego jest zatem prośbą o łaskę przyjęcia Jego jedności,
spojrzenia obejmującego i miłującego niezależnie od preferencji osobistych, Jego Kościoła, naszego Kościoła; zatroszczenia się o jedność pośród wszystkich, aby wyeliminować
trujące plotki siejące niezgodę i zazdrość, ponieważ bycie
ludźmi Kościoła oznacza bycie ludźmi komunii; to także
prośba o serce odczuwające, że Kościół jest naszą matką
i naszym domem: domem gościnnym i otwartym, gdzie dzielimy się wielopostaciową radością Ducha Świętego”. Z tych
słów Głowy Kościoła wynika jasno, że jeśli nasza modlitwa
ma być skuteczna, KONIECZNIE musi wznieść się ponad
wewnętrzne podziały w małżeństwach, rodzinach, wspólnotach, środowiskach życia.
Wszyscy tworzymy Mistyczne Ciało Jezusa Chrystusa,
naszego Pana i Zbawcy, który wykupił nas z niewoli grzechu
swą własną Krwią. Razem stanowimy jeden wielki, duchowy gmach Kościoła katolickiego. I jest to Kościół ściśle dookreślony, nieprzypadkowy, ale hierarchiczny i charyzmatyczny – a równocześnie jeden, święty, powszechny i apo-
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stolski. Hierarchiczny, gdyż rządzony przez władzę ustanowioną przez Boga. Charyzmatyczny, bo Syn Boży obdarza
go charyzmatami Ducha Świętego. Jeden, bo posiadający,
Jedynego i Najwyższego Pasterza, Jezusa Chrystusa,
jego Założyciela. Święty, bo głosi święte Słowo Boże i sprawuje sakramenty święte. Powszechny, bo przeznaczony
dla wszystkich ludzi świata, od początków jego istnienia,
aż po jego koniec. Apostolski, gdyż pochodzący od Apostołów i udzielający nieprzerwanie tych samych, co Apostołowie sakramentów. Taki właśnie jest Kościół, którego
i ja, i ty jesteśmy cząstkami. Ten Kościół to my – ja, ty,
ksiądz wikary i sąsiad zza ściany. Każdy z nas jest jedną

cegiełką tej wspaniałej budowli, Kościoła katolickiego.
A spoiwem jest łaska Boża – bez niej budowla rozsypie się
w proch. Dlatego Papież Franciszek na zakończenie homilii
wygłoszonej 4 czerwca 2017 r. powiedział: „Duchu Boży,
Panie, który jesteś w moim sercu i w sercu Kościoła,
Ty, który prowadzisz Kościół naprzód, kształtując go w różnorodności, przyjdź. Potrzebujemy Ciebie jak wody, aby żyć:
zstąp na nas ponownie i naucz nas jedności, odnów nasze
serca i naucz nas kochać tak, jak Ty nas kochasz, przebaczać, jak Ty nam przebaczasz. Amen”. Piękna modlitwa,
na której możemy wzorować i nasze.
Karolina Kalinowska

PARAFIALNA ZBIÓRKA OFIAR „OPŁATKI 2017”
REJON I:
Aleksandry 7 – 2.274,00; Aleksandry 9 – 1.685,00;
Aleksandry 21 – 1.860,00; Podłęska 11 – 556,50;
Podłęska 17 – 550,00.
Suma: 6.925,50 zł.

Duża Góra 32 HIK – 565,00; Duża Góra 35 – 1.242,00;
Duża Góra 37 – 939,67; Duża Góra 39 – 700,00;
Duża Góra 41 – 723,60; Mała Góra 4 – 90,00;
Mała Góra 4A – 90,00.
Suma: 12.605,29 zł.

REJON II:
Aleksandry parzyste, Kaimska, Mała Góra 32 – 680,00;
Aleksandry 20F – 60,00; Aleksandry 20G – 177,00;
Aleksandry 20H – 30,00; Aleksandry nieparzyste – 468,00;
Aleksandry 23 – 1.575,00; Aleksandry 25 – 2.820,00;
Aleksandry 27, 27A – 800,00; Mała Góra 14, 16 – 1.865,00;
Mała Góra 18 – 3.315,00; Mała Góra 20 – 973,00.
Suma: 12.763,00 zł.

REJON V:
Aleksandry 3 – 2.074,00; Aleksandry 5 – 1.475,00;
Telimeny 11 – 1.345,00; Telimeny 13 – 1.002,00;
Telimeny 15 – 877,50; Telimeny 17 – 1.020,00;
Telimeny 19 – 715,56; Telimeny 21 – 618,69;
Telimeny 23 – 440,00; Telimeny 25 – 370,00;
Telimeny 27 – 470,00; Telimeny 29 – 635,00;
Telimeny 31 – 1.427,00; Telimeny 33 – 724,50.
Suma: 13.194,25 zł.

REJON III:
Heleny 4 – 887,50; Heleny 6 – 1.410,00;
Heleny 8 – 1.023,00; Heleny 10 – 2.100,00;
Heleny 14 – 1.487,87; Heleny 16 – 1.760,00;
Heleny 20 – 1.122,00; Heleny 22 – 1.217,00;
Heleny 24 – 1.257,00.
Suma: 12.264,37 zł.

KWARTET BIEŻANOWSKI:
Aleksandry 4 – 360,00; Aleksandry 4A – 104,00;
Aleksandry 4C – 130,00; Aleksandry 4D – 190,00.
Suma: 784,00 zł.
Ofiary złożone w zakrystii i w biurze parafialnym:
2.615,50 zł.

REJON IV:
Barbary 10 – 2.618,02; Barbary 12 – 3.553,00;
Barbary 14 – 1.775,00; Duża Góra 32 EFG – 309,00;

RAZEM: 61.151,91 zł.

STATYSTYKA PARAFII - 2017 ROK
Sakrament Chrztu Świętego:
Ochrzczono 113 dzieci (53 dziewczynki i 60 chłopców).
Sakrament Małżeństwa:
• 46 zapowiedzi;
• 11 ślubów w Sanktuarium;
• 5 licencji do innych parafii;
• 33 śluby w parafii narzeczonego lub narzeczonej.
Sakrament Bierzmowania:
Sakrament Bierzmowania otrzymało 78 osób.
Dzień Chorego - 11 lutego:
Z sakramentu Namaszczenia chorych skorzystało
osób. W ciągu całego roku duszpasterstwem
(Komunią św., Spowiedzią i Namaszczeniem
w domu) objętych było ok. 60 parafian. Posługą
systematycznie było objętych 8 osób.

ok. 150
chorych
chorych
szafarzy

Pomoc Charytatywna:
Na Święta Wielkanocne 45 rodzin otrzymało paczki żywnościowe przygotowane przez Zespół Charytatywny z darów
parafian.
Podczas akcji charytatywnej Caritas Archidiecezji Krakowskiej przed Świętami Bożego Narodzenia polegającej na zebraniu artykułów spożywczych, chemicznych i higienicznych do specjalnej torby zwanej „Tytką Miłosierdzia” pomoc otrzymało 45 rodzin.
Zgony:
• Zmarło 78 osób (45 mężczyzn i 33 kobiety);
• 12 pogrzebów w katakumbach;
• Najwięcej osób - 61 - zmarło w przedziale wiekowym
od 60 do 80 roku życia.
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WSPOMNIENIE ŚW. AGNIESZKI - 21 STYCZNIA
Agnieszka była w starożytności jedną z najbardziej popularnych
świętych. Jako 12-letnia dziewczynka, pochodząca ze starego
rodu, miała ponieść męczeńską
śmierć na stadionie Domicjana około 305 r. Nad grobem męczennicy,
wzniesiono bazylikę pod jej wezwaniem, w której 21 stycznia –
zgodnie ze starym zwyczajem –
poświęca się dwa białe baranki.
Według przekazów o rękę Agnieszki rywalizowało wielu zalotników,
a wśród nich pewien młody rzymski szlachcic oczarowany jej urodą.
Ona jednak odrzuciła wszystkich,
mówiąc, że wybrała Małżonka, którego nie potrafią zobaczyć
oczy śmiertelnika. Zalotnicy, chcąc złamać jej upór, oskarżyli
ją, że jest chrześcijanką. Doprowadzona przed sędziego nie uległa, ani łagodnym namowom, ani groźbom. Rozniecono ogień,

przyniesiono narzędzia tortur, ale ona przyglądała się temu z niewzruszonym spokojem. Wobec tego odesłano ją do domu publicznego, ale jej postać budziła taki szacunek, że żaden z grzesznych młodzieńców odwiedzających to miejsce nie śmiał się zbliżyć do niej. Jeden, odważniejszy niż inni, został nagle porażony
ślepotą i upadł w konwulsjach. Młoda Agnieszka wyszła z domu
rozpusty niepokalana i nadal była czystą małżonką Chrystusa.
Zalotnicy znów zaczęli podburzać sędziego. Bohaterska dziewica
została skazana na ścięcie. Agnieszka jest patronką dzieci, panien
i ogrodników. Według legendy św. Agnieszka, całkowicie obnażona na stadionie, została rzucona na pastwę spojrzeń tłumu.
Za sprawą cudu okryła się płaszczem włosów. Artyści przedstawiają Agnieszkę z barankiem, gdyż łacińskie imię Agnes wywodzi się zapewne od łacińskiego wyrazu agnus – baranek. W ikonografii św. Agnieszkę przedstawia się z barankiem mającym
nimb lub z dwiema koronami – dziewictwa i męczeństwa. Nieraz
obok płonie stos, na którym ją prawdopodobnie spalono. Jej atrybutami są ponadto: gałązka palmowa, kość słoniowa, lampka
oliwna, lilia, miecz i zwój.
Źródło: www.brewiarz.katolik.pl

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Dziś wspominamy zmarłych w Wypominkach Rocznych
i za ich dusze ofiarujemy Mszę św. o godz. 17.00.
2. Dzieci z Oratorium i scholi zapraszają dzisiaj na przedstawienie „Jasełkowa łezka humoreska”, które odbędzie się po Mszy
św. o godz. 11.00 i 12.30 w sali św. Brata Alberta. Wolne
datki zostaną przeznaczone na wakacyjny wyjazd dzieci
i młodzieży z naszej parafii.
3. W sobotę, 27 stycznia w domu rekolekcyjnym Domus Mater
Księży Sercanów w Krakowie, przy ul. Saskiej 2c odbędzie
się Konferencja Biblia o Finansach. Szczegóły na ulotkach
na stoliku z tyłu kościoła. Zapisy na stronie
www.BibliaoFinansach.pl.
4. W przyszłą niedzielę, 28 stycznia o godz. 15.00 w naszym
Sanktuarium odbędzie się VII Koncert Bożonarodzeniowy
w wykonaniu dzieci i młodzieży z naszej parafii. Zgłoszenia
uczestników u katechetów oraz w biurze parafialnym do środy, 24 stycznia.
5. Od 12 do 17 lutego na terenie Domu Parafialnego
przy Sanktuarium Najświętszej Rodziny odbędą się warsztaty
artystyczne „VI ZIMA MŁODYCH ARTYSTÓW”. Dzieci
będą brały udział w zajęciach wokalnych, teatralnych,
tanecznych i plastycznych. Organizatorem warsztatów
jest Dom Kultury Podgórze, Sanktuarium Najświętszej
Rodziny oraz Dzielnica XII jako główny sponsor. Szczegóły
na plakatach, na internetowej stronie parafii oraz na ulotkach
na stoliku z tyłu kościoła.
6. W kalendarzu liturgicznym nadchodzącego tygodnia:
• środa: wsp. św. Franciszka Salezego, biskupa
i doktora Kościoła;
• czwartek: Święto Nawrócenia św. Pawła, Apostoła;
• piątek: wsp. świętych biskupów Tymoteusza i Tytusa.

Plan kolędy w najbliższym tygodniu:
22.01 poniedziałek:
15.00 Heleny 16 kl. I, II, III, IV, V;
15.00 Aleksandry 27A, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41 całe bloki;
15.30 Mała Góra 14C cały blok.
23.01 wtorek:
15.00 Heleny 16 kl. VI, VII, VIII, IX;
15.30 Mała Góra 14D cały blok;
15.00 Podłęska 7 cały blok.
24.01 środa:
15.00 Podłęska 17A kl. V, IV, III, II, I, VI;
Podłęska 17B kl. VII, VIII, IX;
15.30 Mała Góra 4, 4A całe bloki.
25.01 czwartek:
15.00 Podłęska 17C kl. X, XI, XII;
Podłęska 17D kl. XIII, XIV;
15.00 Telimeny 29 cały blok.
26.01 piątek:
15.30 Aleksandry 21 kl. I, II;
15.00 Telimeny 33 cały blok.
27.01 sobota:
9.00 Heleny 22 cały blok;
Zmiana godziny rozpoczęcia kolędy - zamiast 15.30:
9.00 Aleksandry 21 kl. III, IV, V.

Msze święte: w dni powszednie: 6.30*, 7.00, 18.00; w I piątki miesiąca: 6.30*, 7.00, 16.30*, 18.00, 19.30* (* - z wyjątkiem wakacji); w niedziele i święta: 6.30, 8.00, 9.30, 11.00, 12.30*, 17.00, 19.00; w soboty: 18.00.
Godziny otwarcia kancelarii parafialnej: poniedziałek: 16.00 - 17.30; wtorek: 16.00 – 17.30; środa: 16.00 – 17.30;
czwartek: 16.00 – 17.30; piątek: 16.00 – 17.30; sobota: 8.30 – 10.00 (z wyjątkiem I piątku i I soboty miesiąca).
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