
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 i podniósł ją, ująwszy 
za rękę, a opuściła ją gorączka. I usługiwała  
im. Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przy-
nosili do Niego wszystkich chorych i opętanych; 
i całe miasto zebrało się u drzwi. Uzdrowił wielu 
dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych 
duchów wyrzucił, lecz nie pozwalał złym duchom 

mówić, ponieważ Go znały. Nad ranem, kiedy jesz-
cze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miej-
sce pustynne, i tam się modlił. Pośpieszył za Nim 
Szymon z towarzyszami, a gdy Go znaleźli, powie-
dzieli Mu: «Wszyscy Cię szukają». Lecz On rzekł 
do nich: «Pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich 
miejscowości, abym i tam mógł nauczać, bo po to 
wyszedłem». I chodził po całej Galilei, nauczając 
w ich synagogach i wyrzucając złe duchy. 

(Mk 1, 29-39). 

Panie, Ty leczysz złamanych na duchu. 
Chwalcie Pana, 
bo dobrze jest śpiewać psalmy Bogu, 
słodko jest Go wysławiać. 
Pan buduje Jeruzalem, 
gromadzi rozproszonych z Izraela. 

Panie, Ty leczysz złamanych na duchu. 
On leczy złamanych na duchu 
i przewiązuje ich rany. 

On liczy wszystkie gwiazdy 
i każdej imię nadaje. 

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. 

Bracia: Nie jest dla mnie powodem do chluby 
to, że głoszę Ewangelię. Świadom jestem ciążącego 
na mnie obowiązku. Biada mi bowiem, gdybym nie 
głosił Ewangelii! Gdybym to czynił z własnej woli, 
miałbym zapłatę, lecz jeśli działam nie z własnej 
woli, to tylko spełniam obowiązki szafarza. Jakąż 
przeto mam zapłatę? Otóż tę właśnie, że głosząc 
Ewangelię bez żadnej zapłaty, nie korzystam 

z praw, jakie mi daje Ewangelia. Tak więc nie zale-
żąc od nikogo, stałem się niewolnikiem wszyst-
kich, aby tym liczniejsi byli ci, których pozyskam. 
Dla słabych stałem się jak słaby, by pozyskać  
słabych. Stałem się wszystkim dla wszystkich,  
żeby uratować choć niektórych. Wszystko zaś czy-
nię dla Ewangelii, by mieć w niej swój udział. 

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

Psalm responsoryjny (Ps. 147A(146), 1b-2. 3-4. 5-6). 

Czytanie z Księgi Hioba 

Alleluja, Alleluja, Alleluja! 

Jezus wziął na siebie nasze słabości 

i dźwigał nasze choroby. 

Alleluja, Alleluja, Alleluja! 

Czytanie z Pierwszego listu św. Pawła Apostoła do Koryntian 

Słowa Ewangelii według św. Marka 
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Hiob przemówił w następujący sposób: «Czyż nie 
do bojowania podobny byt człowieka? Dni jego 
czyż nie są dniami najemnika? Jak sługa wzdycha 
on do cienia, i jak najemnik czeka na zapłatę. 
Tak moim działem miesiące nicości i wyznaczono 
mi noce udręki. Położę się, mówiąc do siebie: Kie-

dyż zaświta i wstanę? Przedłuża się wieczór, a nie-
pokój mnie syci do świtu. Dni moje lecą jak tkackie 
czółenko, i kończą się, bo braknie nici. Wspomnij, 
że dni me jak powiew. Ponownie oko me szczęścia 
nie zazna». 

(Hi 7, 1-4. 6-7). 

V NIEDZIELA ZWYKŁA    ROK B 
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1. Kiedy świętujemy Wielkanoc? 
a) Przed Niedzielą Palmową. 
b) Zaraz po wiosennej pełni Księżyca. 
c) W pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni Księżyca. 

2. Kiedy kończy się rok liturgiczny? 
a) W uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. 
b) W uroczystość Bożego Narodzenia. 
c) W uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego. 

3. Kiedy świętujemy uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej? 
a) 26 lipca. 
b) 26 sierpnia. 
c) 26 września. 

4. Jak nazywa się pierwszy okres w roku liturgicznym? 
a) Okres Zwykły. 
b) Okres Wielkanocny. 
c) Adwent. 

5. Co oznacza słowo łacińskie „adventus”? 
a) Pomoc. 
b) Przyjście. 
c) Wyjście. 

6. Kiedy celebrujemy uroczystość św. Stanisława, biskupa 
    i męczennika? 

a) 8 marca.  
b) 8 kwietnia. 
c) 8 maja. 

7. Kiedy w liturgii wspominamy bł. Karolinę Kózkównę? 
a) 18 lipca. 
b) 18 września. 
c) 18 listopada. 

8. Według jakiego cyklu oblicza się zbawcze wydarzenia w roku  
    liturgicznym? 

a) Według cyklu lunarnego. 
b) Według cyklu lunarnego i solarnego. 
c) Według cyklu solarnego. 

9. W którym wieku pojawiło się określenie „rok liturgiczny”? 
a) W wieku XVIII. 
b) W wieku XIX. 
c) W wieku XXI. 

10. Od kiedy w Rzymie świętowano Boże Narodzenie? 
a) Od około roku 336. 
b) Od około roku 999. 
c) Od około roku 1323. 

11. Jak nazywa się dzień, który rozpoczyna Wielki Post? 
a) Dzień skupienia. 
b) Środa Popielcowa. 
c) Niedziela Palmowa. 

12. Jaką uroczystość poprzedza Wielki Tydzień? 
a) Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego. 
b) Uroczystość Bożego Narodzenia. 
c) Nie poprzedza żadnej uroczystości. 

13. Co oznacza zwrot „Triduum Sacrum”? 
a) Trzy Dni Postu. 
b) Święte Trzy Dni. 
c) Trzy Dni Chwały. 

14. Kiedy powinniśmy złożyć życzenia naszym kapłanom? 
a) W Wielki Poniedziałek. 
b) W Wielkanoc. 
c) W Wielki Czwartek. 

15. Który z wymienionych jest symbolem Świąt Wielkanocnych? 
a) Baranek paschalny. 
b) Zasłonięty krzyż. 
c) Adwentowy wieniec. 

16. Ile trwa Okres Zwykły w roku liturgicznym? 
a) Od 33 do 37 tygodni. 
b) Od 33 do 34 tygodni. 
c) Wyłącznie 33 tygodnie. 

17. Kiedy w kalendarzu obchodzimy uroczystość Objawienia 
      Pańskiego? 

a) W ostatnią niedzielę lutego. 
b) 6 stycznia. 
c) Nie ma takiej uroczystości. 

18. Czy Ofiarowanie Pańskie to święto czy uroczystość? 
a) Święto. 
b) Uroczystość. 
c) Nie ma czegoś takiego jak Ofiarowanie Pańskie w roku 
    liturgicznym. 

19. Co oznacza imię Agata? 
a) Miła. 
b) Grzeczna. 
c) Dobra. 

20. Co oznacza łacińskie zdanie: „Omni die dic Mariae”? 
a) Każdego dnia mów Maryi. 
b) Każdego miesiąca mów Maryi. 
c) Każdego roku mów Maryi. 

21. Kiedy w roku 2018 wypada uroczystość Zmartwychwstania 
      Pańskiego? 

a) 1 kwietnia. 
b) 1 maja. 
c) 1 czerwca. 

22. Uroczystość Zesłania Ducha Świętego to: 
a) Światowy Dzień Ocalenia Planety Ziemi. 
b) Pięćdziesiątnica. 
c) Dzień Pamięci o Bezdomnych. 

23. Czy św. Barnaba zaliczał się do grona Dwunastu Apostołów? 
a) Tak. 
b) Nie. 
c) Był rzymskim prokuratorem Judei. 

24. Jakiego koloru szaty liturgiczne ubiera kapłan  
      w uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela? 

a) Czerwony. 
b) Czarny. 
c) Biały lub złoty. 

25. W którym miesiącu celebrujemy święto św. Tomasza Ap.? 
a) W lipcu. 
b) W sierpniu. 
c) We wrześniu. 

26. Liturgiczna celebracja NMP z Góry Karmel to: 
a) Uroczystość. 
b) Święto. 
c) Wspomnienie obowiązkowe. 

27. Którego sierpnia mamy wspomnienie obowiązkowe 
      św. Dominika, prezbitera? 

a) 7 sierpnia. 
b) 8 sierpnia. 
c) 9 sierpnia. 

28. We wspomnienie obowiązkowe męczeństwa św. Jana 
      Chrzciciela kolor szat liturgicznych to: 

a) Biały. 
b) Fioletowy. 
c) Czerwony. 

29. W jakim miesiącu mamy wspomnienie NMP Różańcowej? 
a) We wrześniu. 
b) W październiku. 
c) W listopadzie. 

QUIZ WIEDZY O ROKU LITURGICZNYM 



NASZA FAMILIA, 4 lutego 2018 r., Nr 2 3 

30. Wspomnienie świętych męczenników Andrzeja Kim Taegon, 
      prezbitera, Pawła Chong Hasang i Towarzyszy to: 

a) Wspomnienie męczenników koreańskich. 
b) Wspomnienie męczenników japońskich. 
c) Wspomnienie męczenników chińskich. 

31. Kolor szat liturgicznych w uroczystość Wszystkich  
      Świętych to: 

a) Fioletowy. 
b) Czerwony. 
c) Biały lub złoty. 

32. Jaki kolor szat liturgicznych przypada we wspomnienie 
      obowiązkowe Wszystkich Wiernych Zmarłych?  

a) Biały. 
b) Fioletowy. 
c) Zielony. 

33. Wspomnienie obowiązkowe św. Cecylii, dziewicy  
      i męczennicy, wypada w: 

a) Listopadzie. 
b) Grudniu. 
c) Styczniu. 

34. Którego dnia listopada w roku 2018 mamy uroczystość 
      Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata? 

a) 25. 
b) 27. 
c) 29. 

35. W jakim miesiącu jest wspomnienie obowiązkowe św. Łucji, 
      dziewicy i męczennicy?  

a) W maju. 
b) W lipcu. 
c) W grudniu. 

36. Czy święto świętych Młodzianków przypada w oktawie  
      uroczystości Bożego Narodzenia? 

a) Tak. 
b) Nie. 
c) Nie ma takiego święta. 

37. Jaka uroczystość jest najważniejsza w roku liturgicznym? 
a) Paschalne Triduum Męki i Zmartwychwstania Pańskiego. 
b) Boże Narodzenie. 
c) Wigilia. 

38. Dzień Pański to: 
a) Sobota. 
b) Niedziela. 
c) Środa. 

39. Na którym soborze ustalono czas świętowania Wielkanocy? 
a) Na soborze w Jerozolimie. 
b) Na I soborze w Nicei. 
c) Na I soborze w Watykanie. 

40. Kiedy najczęściej w liturgii kapłani ubrani są w szaty koloru 
      fioletowego? 

a) W Adwencie i Wielkim Poście. 
b) W oktawie Bożego Narodzenia. 
c) W oktawie Wielkanocy. 

41. Kiedy w roku 2020 będziemy świętować Wielkanoc? 
a) 12 kwietnia. 
b) 13 maja. 
c) 17 grudnia. 

42. Jakiego koloru szat liturgicznych nie używamy w liturgii 
      kościelnej? 

a) Zielonego. 
b) Czerwonego. 
c) Brązowego. 

43. Św. Józef Pelczar to święty: 
a) Francuski. 
b) Polski. 
c) Niemiecki. 

44. Z jakim miastem historycznie związane jest wydarzenie, 
      które Kościół katolicki świętuje 25 stycznia? 

a) Damaszek. 
b) Jerozolima. 
c) Rzym. 

45. Św. Tomasz z Akwinu był: 
a) Prezbiterem i doktorem Kościoła. 
b) Biskupem i doktorem Kościoła. 
c) Diakonem i doktorem Kościoła. 

46. Święci męczennicy Paweł Miki i Towarzysze to: 
a) Święci japońscy. 
b) Święci pakistańscy. 
c) Święci wietnamscy. 

47. Który z soborów ustanowił dogmat o nieomylności papieża? 
a) Sobór Watykański II. 
b) Sobór Watykański I. 
c) Sobór Jerozolimski. 

48. Ile razy Ewangelie wzmiankują o św. Józefie? 
a) 111 razy. 
b) 45 razy. 
c) 26 razy. 

49. Kiedy wypada święto Miłosierdzia Bożego? 
a) W sobotę po Wielkanocy. 
b) W II Niedzielę Wielkanocną. 
c) W Wielki Wtorek. 

50. Kto ustanowił święto Miłosierdzia Bożego? 
a) Św. Jan Paweł II. 
b) Św. Jan XXIII. 
c) Papież Franciszek. 

51. Św. Wojciech to główny patron: 
a) Węgier. 
b) Polski. 
c) Francji. 

52. W którym miesiącu obchodzimy święto św. Macieja, Ap.? 
a) W lutym. 
b) W marcu. 
c) W maju. 

53. Kto beatyfikował św. Jadwigę Królową? 
a) Św. Jan Paweł II. 
b) Bł. Paweł VI. 
c) Papież Benedykt XVI. 

54. Jakiego koloru szat liturgicznych używa się we wspomnienie 
      św. Jana z Dukli? 

a) Zielony. 
b) Biały. 
c) Fioletowy. 

55. Św. Jan Maria Vianney to:  
a) Prezbiter. 
b) Diakon. 
c) Biskup. 

56. Święto Narodzenia NMP wypada: 
a) 8 marca. 
b) 8 września. 
c) 8 grudnia. 

    Podpisany i rozwiązany quiz prosimy dostarczyć do zakrystii lub biura przy kancelarii parafialnej w dniach 

od 6 do 18 lutego br. Wszystkie prawidłowe rozwiązania wezmą udział w losowaniu 10 atrakcyjnych nagród. 

 

Ks. Proboszcz Mirosław Dziedzic wraz z Zespołem Redakcyjnym „Naszej Familii”. 

IMIĘ I NAZWISKO: ……………………………………….. 

tel. ……………………... 



NASZA FAMILIA, 4 lutego 2018 r., Nr 2 4 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

Zespół Redakcyjny: ks. Mirosław Dziedzic, Katarzyna Tarkowska, Karolina Kalinowska, Ewa Prymon-Ryś. 
Skład i opracowanie graficzne: Katarzyna Tarkowska. Druk: Zdzisław Chojnacki. 

Adres: NASZA FAMILIA ul. Aleksandry 1  30-837 Kraków,  tel. (12) 658 03 50  wew. 111. 
e-mail: xmiroslaw@poczta.onet.pl;  biuro@najswietszarodzina.pl         www.najswietszarodzina.pl 

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 wyjąt-
kiem 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). 

1. Z racji I niedzieli miesiąca odprawiamy adorację Pana Jezu-
sa w Najświętszym Sakramencie po każdej Mszy św. 

2. Zakończyliśmy wizytę duszpasterską w naszej parafii. 
Wszystkim, którzy przyjęli kapłanów serdecznie dziękuje-
my. Doceniamy troskę i wszelkie sugestie związane z ży-
ciem wspólnoty parafialnej. Dziękujemy za ofiary złożone 
przy okazji kolędy, które jak co roku w dużym stopniu prze-
znaczone zostaną na potrzeby związane z inwestycjami pa-
rafialnymi, funduszem na rzecz księży chorych, a także 
na doroczne opłaty na kurię i seminarium. 

3. Koło Przyjaciół Radia Maryja zaprasza na spotkanie modli-
tewno – formacyjne, które odbędzie się jutro, 5 lutego. 
W programie: godz. 17.00 - Różaniec i adoracja Najświęt-
szego Sakramentu, godz. 18.00 - Msza św., po Mszy św. 
spotkanie w Domu Parafialnym. 

4. W dniu dzisiejszym Dom Pracy Twórczej „Wielopole, Wie-
lopole” zaprasza na spektakl poświęcony pamięci Powstań-
ców Styczniowych do auli św. Brata Alberta na godz. 15.30. 

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: 
             • poniedziałek: wsp. św. Agaty, dziewicy i męczennicy; 
             • wtorek: wsp. świętych męczenników Pawła Miki 
                             i Towarzyszy; 
             • sobota: wsp. św. Scholastyki, dziewicy. 

   W dniu 12 lutego br. rusza kolejna, szósta edycja Zimy 
Młodych Artystów. Zajęcia, jak co roku odbywać się będą 
w Domu Parafialnym przy Sanktuarium Najświętszej Rodziny 
w Nowym Bieżanowie i zostaną, co stało się już tradycją 
zakończone w sobotę, 17 lutego specjalnie przygotowywanym 
spektaklem. Wszyscy uczestnicy warsztatów będą rozwijać 
swoją wiedzę i umiejętności pod okiem wykwalifikowanej 
kadry, a zajęcia trwające od godz. 9.00 do 15.00 prowadzone 
będą w trzech grupach: wokalnej, teatralnej i tanecznej. 
Ponadto każdy młody artysta wykaże się swoimi talentami 
w czasie wspólnych zadań plastycznych. Nadmienić należy 
także, że każdy z uczestników będzie miał zapewniony 
codziennie pełny obiad oraz obdarowany zostanie na koniec 
okolicznościowymi gadżetami. Głównym sponsorem 
warsztatów jest Dzielnica XII. Wszystkich chętnych serdecznie 
zapraszamy. Szczegółowe informacje na stronie: 

fb ZIMA/LATO MŁODYCH ARTYSTÓW. 

Główny koordynator Luiza Bernatowicz 


