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DWUDZIESTA PIĄTA NIEDZIELA ZWYKŁA
Czytanie z Gsięgi Mądrości
Jeśli sprawiedliwy jest synem Bożym, Bóg
ujmie się za
Bezbożni mówili:
«Zróbmy zasadzkę na sprawiedliwego, bo
nam niewygodny: sprzeciwia się naszemu działaniu, zarzuca nam przekraczanie Prawa, wypomina nam przekraczanie naszych zasad karności.
Psalm responsoryjny

( Mdr 2,12. 17-20)
(Iż 35, -7-4a)

Zobaczmy, czy prawdziwe są jego słowa,
wybadajmy, co będzie przy jego zgonie. Bo jeśli
sprawiedliwy jest synem Bożym, Bóg ujmie się
za nim i wyrwie go z rąk przeciwników.
Dotknijmy go obelgą i katuszą, by poznać jego łagodność i doświadczyć jego cierpliwości. Zasądźmy go na śmierć haniebną, bo – jak mówił –
będzie ocalony».
OTO SŁOWO BOŻE
(Ps 54, (53), 3-4. 5. 6 i 8 (R.: por. 6b))

Bóg podtrzymuje całe moje życie
Wybaw mnie, Boże, w imię Twoje, *
mocą swoją broń mojej sprawy.
Boże, słuchaj mojej modlitwy, *
nakłoń ucha na słowo ust moich.
Bóg podtrzymuje całe moje życie
Bo powstają przeciw mnie pyszni, *
gwałtownicy czyhają na moje życie.

Nie mają oni Boga *
przed swymi oczyma.
Bóg podtrzymuje całe moje życie
Oto mi Bóg dopomaga, *
Pan podtrzymuje me życie.
Będę Ci chętnie składać ofiarę *
i sławić Twe imię, bo jest dobre.
Bóg podtrzymuje całe moje życie

Czytanie z Listu Świętego Jakuba Apostoła
Najmilsi:
Gdzie zazdrość i żądza sporu, tam też bezład i
wszelki występek. Mądrość zaś zstępująca z góry
jest przede wszystkim czysta, dalej – skłonna do
zgody, ustępliwa, posłuszna, pełna miłosierdzia i
dobrych owoców, wolna od względów ludzkich i
obłudy. Owoc zaś sprawiedliwości sieją w pokoju
ci, którzy zaprowadzają pokój.
Skąd się biorą wojny i skąd kłótnie między
Alleluja, Alleluja, Alleluja!

(Jk 3, 16-4, 3

wami? Nie skądinąd, tylko z waszych żądz, które
walczą w członkach waszych. Pożądacie, a nie macie, żywicie morderczą zazdrość, a nie możecie
osiągnąć. Prowadzicie walki i kłótnie, a nic nie posiadacie, gdyż się nie modlicie. Modlicie się, a nie
otrzymujecie, bo się źle modlicie, starając się jedynie o zaspokojenie swych żądz.
OTO SŁOWO BOŻE

Bóg wezwał nas przez Ewangelię,
abyśmy dostąpili chwały Pana naszego,
Jezusa Chrystusa.

Słowa Ewangelii według świętego Marka
Jezus i Jego uczniowie przemierzali Galileę, On
jednak nie chciał, żeby ktoś o tym wiedział. Pouczał
bowiem swoich uczniów i mówił im: «Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Ci Go zabiją, lecz
zabity, po trzech dniach zmartwychwstanie». Oni
jednak nie rozumieli tych słów, a bali się Go pytać.
Tak przyszli do Kafarnaum. Gdy był już w domu, zapytał ich: «O czym to rozprawialiście
w drodze?» Lecz oni milczeli, w drodze bowiem
posprzeczali się między sobą o to, kto z nich jest

(Por.Mt 4,23

Alleluja, Alleluja, Alleluja!
(Mk 9, 30-37)

największy.
On usiadł, przywołał Dwunastu i rzekł do nich:
«Jeśli ktoś chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich». Potem wziął
dziecko, postawił je przed nimi i objąwszy je ramionami, rzekł do nich: «Kto jedno z tych dzieci przyjmuje w imię moje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie
przyjmuje, nie przyjmuje Mnie, lecz Tego, który
Mnie posłał».
OTO SŁOWO PAŃSKIE
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Bł. Aniela Salawa (1881-1922)
Bł. Aniela Salawa należy do nielicznych polskich
mistyczek. Chociaż nie miała wykształcenia, to jednak odznaczała się nadzwyczajną inteligencją i zrozumieniem mechanizmów życia duchowego. Jej grób
znajduje się w bazylice franciszkanów w Krakowie.
Bł. Aniela Salawa urodziła się 9 września 1881 r.
w podkrakowskiej wsi Siepraw,
jako jedenaste (z dwunastu) dziecko Bartłomieja i Ewy z domu Bochenek. Ukończyła dwie klasy
szkoły elementarnej (1888-90),
bowiem musiała pomagać w gospodarstwie. W wieku 16 lat rozpoczęła pracę jako pomoc domowa w Krakowie. Przystąpiła do
Stowarzyszenia Sług Katolickich
św. Zyty, które miało na celu
ochronę służących i opiekę nad
dziewczętami. We wzorcowej
kuchni Stowarzyszenia św. Zyty
Aniela uczyła się gotowania.
Wówczas znalazła również stałego spowiednika u niedawno przybyłych do Podgórza redemptorystów.
Miała głębokie pragnienie
żarliwej modlitwy i zbliżania się
do Boga, często spowiadała się
i przyjmowała Komunię św. Myślała o wstąpieniu do klasztoru, ale spowiednik odradził jej ten krok. Za cel swego życia przyjęła rolę
służącej. Podjęła decyzję dozgonnej czystości. Swe
wysokie wówczas zarobki oddawała rodzinie w Sieprawiu i innym potrzebującym. Codzienne obowiązki poprzedzała modlitwą, najczęściej w kościele
franciszkanów, a w niej w kaplicy Męki Pańskiej,
gdzie często odprawiała Drogę Krzyżową Obecnie
znajduje się tam jej sarkofag.
W 1911 r. rozchorowała się na żołądek i kręgosłup. Sama przygotowywała na przedwczesną
śmierć (tyfus) swą panią - przyjaciółkę Marię
Fischerową. Wkrótce wstąpiła do III Zakonu św.
Franciszka. 15 maja 1912 r. została przyjęta do nowicjatu, a 6 sierpnia 1913 r. złożyła profesję na ręce
o. Izydora Olbrychta, przyjmując imię Teresa. Przynależność do wielkiej rodziny franciszkańskiej pomogła jej w wypracowaniu własnego stylu i mistyki
ubóstwa. W latach I wojny światowej została w
Krakowie, aby móc modlić się w kościołach oraz służyć pracą w szpitalach wobec rannych żołnierzy
i chorych dzieci, a nawet pomagać jeńcom wojennym. Całą pensję rozdawała chorym i biednym.
Nie mając żadnych oszczędności, jesienią 1916
r. została niegodziwie zwolniona ze służby przez dr
Fischera. Schorowana, niezdolna do pracy, bez da-

chu nad głową przeżyła dzięki pomocy koleżanek
służących. Na krótko podejmowała kolejne prace,
ale od maja 1917 r. nie mogła już pracować. Trafiła
nawet do szpitala. W 1918 r. wynajęła przy ul. Radziwiłłowskiej 20 zawilgocony i zimny pokój w suterenie, bez podłogi. Po około dwóch latach przestała chodzić. Pomagały jej siostry ze Stowarzyszenia św. Zyty,
kongregacja III Zakonu św. Franciszka, także po sąsiedzku jezuici
oraz redemptoryści. W marcu
1922 r. jej stan pogorszył się na
tyle, że przewieziono ją do Szpitala św. Zyty przy ul. Mikołajskiej
20, gdzie po czterech dniach
zmarła, 12 marca 1922 r. Pochowano ją na cmentarzu Rakowickim. Od tego momentu do swojej
„świętej” zaczęły zwracać się jej
byłe koleżanki, potem różni ludzie. Modlitwy te były wysłuchiwane. W krótkim czasie cześć
Anieli nabrała charakteru kultu
ogólnego. Bezpośrednio po II
wojnie światowej franciszkanin
o. Joachim R. Bar zgromadził
materiał do I procesu kościelnego
(informacyjnego), który odbył się
w Kurii Metropolitalnej w Krakowie (1948-49). 13 maja 1949 r. odbyła się ekshumacja szczątków Anieli Salawy i przeniesienie ich do
jej ulubionej kaplicy Męki Pańskiej w bazylice franciszkańskiej, gdzie spoczywają do dziś.
23 października 1987 r. Kongregacja ds. Świętych Stolicy Apostolskiej wydała dekret o heroiczności cnót A. Salawy. Cud uzdrowienia 8-letniego
chłopca Grzegorza Serafina (1990 r.) stał się podstawą beatyfikacji. Uroczystość odbyła się na Rynku Głównym w Krakowie 13 sierpnia 1991 r., przewodniczył jej papież Jan Paweł II, który powiedział
m. in.: „Jest to dla mnie ogromna radość, że mogłem dzisiaj w Krakowie wynieść do chwały błogosławionych Anielę Salawę. Ile razy modliłem się
przy jej relikwiach, jak głęboko zapadły mi w pamięć te [jej] słowa: ‘Panie! Żyję, bo każesz, umrę,
kiedy chcesz, zbaw mnie, bo możesz’”. Bł. Aniela
Salawa w 70 rocznicę śmierci (1992 r.) została patronką FZŚ w Polsce. Święto patronalne przypada
na 9 września, w dzień urodzin Anieli.
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WYCHOWANIE I WYKSZTAŁCENIE
„Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi”.
Ześlij, o Panie, swego Ducha, na profesorów i nauczycieli, na studentów i uczniów, na uniwersytety
i szkoły. Daj wszystkim cierpliwość w poznawaniu prawdy i gorliwość w dążeniu do świętości.
Dziękczynienie za świadków w czasach walki o niepodległość
Przeżywając kolejny dzień nowenny jubileuszowej, dziękujemy Bogu, Najlepszemu Ojcu, za tych naszych
braci i siostry, którzy w okresie walki o niepodległość zajmowali się wychowaniem i kształceniem dzieci
i młodzieży, rozumiejąc, że przyszła wolna ojczyzna będzie potrzebowała ludzi światłych, zdolnych pomnażać jej dobrobyt.
Boże, Ojcze i Dawco wszelkiego Dobra
Dziękujemy Ci za św. Józefa Sebastiana Pelczara. Jako biskup dbał on o podniesienie poziomu wiedzy duchowieństwa i wiernych. Gromadził księży na zebrania i konferencje, pisał wiele listów pasterskich, popierał bractwa i sodalicję mariańską, założył w diecezji Związek Katolicko-Społeczny, przeprowadził reformę
nauczania religii w szkołach podstawowych.
Boże, Ojcze i Dawco wszelkiego Dobra
Dziękujemy Ci za św. Urszulę Ledóchowską, która całe swoje zakonne życie poświęciła pracy z dziećmi i
młodzieżą. Była wychowawczynią w internacie dla dziewcząt w Krakowie i w Petersburgu, zakładała
szkoły w Finlandii i w Państwach skandynawskich. Dbała w nich o osierocone dzieci polskich emigrantów. Z nimi wróciła do Polski, do Pniew, gdzie założyła szkołę i Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego kontynuujące rozpoczętą przez nią działalność oświatową.
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AKTUALNOŚCI I OGŁOSZENIA PARAFIALNE
PODZIĘKOWANIE ZA POSŁUGĘ DUSZPASTERSKĄ
Decyzją ks. abpa Marka Jędraszewskiego po siedmiu latach posługi duszpasterskiej w naszej
parafii ks. Janusz Enz został przeniesiony do Parafii p.w. Matki Bożej Pocieszenia w Budzowie.
Dziękujemy ks. Januszowi za pracę katechetyczną i duszpasterską, a zwłaszcza za duchową opiekę
nad Służbą Liturgiczną. Życzymy, aby łaska Boża i wsparcie duchowe nowych parafian umacniały
ks. Janusza na ścieżkach powołania kapłańskiego. Jednocześnie z radością i otwartymi sercami witamy w naszej parafii ks. Rafała Buzałę, który przychodzi do nas z Parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski z Krakowa – Woli Justowskiej. Otoczmy go gorącą i szczerą modlitwą powierzając jego duszpasterzowanie opiece Najświętszej Rodziny.
Nasza wspólnota parafialna dziękuje również Siostrom Michalitkom za pełną poświęcenia posługę w naszej parafii. Decyzją władz zakonnych odchodzi od nas s. Michaela, która przez trzy lata
była dyrektorką Oratorium. Zachowajmy siostrę w naszej wdzięcznej pamięci i pamiętajmy o niej
w częstych modlitwach. Jednocześnie serdecznie witamy w naszej wspólnocie parafialnej s. Ewę,
która podejmie opiekę nad Oratorium po swojej poprzedniczce ze Zgromadzenia Sióstr Michalitek.
Życzymy, aby opieka Najświętszej Rodziny owocowała w jej życiu dalszym wzrostem miłości ku Bogu
i ludziom.

1. Dzisiaj odpust parafialny w Bieżanowie z okazji Uroczystości Narodzenia NMP
w Kalwarii
Zebrzydowskiej Pielgrzymka Rodzin Archidiecezji Krakowskiej.
2. Biblioteka Parafialna zaprasza czytelników w każdy wtorek w godz. od 16.00 do 18.00.
3. Dyżury katakumbowe w biurze przy kancelarii parafialnej w środy od 9.00 do 10.00
i w czwartki od 16.00 do 17.00.
4. Klub Seniora „Betania” z Ks. Prałatem wyjeżdża do Chorwacji i na Pielgrzymkę do
Medjugorie w piątek 14 września o godz. 2.00 w nocy.
5. Organizatorzy XXIX FAMILIADY TOR 2018 proszą o pomoc w poszukiwaniu Sponsorów i Przyjaciół, którzy zechcą wesprzeć nasze parafialne i osiedlowe święto. Dochód z
Familiady będzie przeznaczony na stypendia socjalno – naukowe dla wyróżniających się
uczniów z naszych szkół osiedlowych. Bardzo prosimy również o dary serca, które mogą
być przekazane na fanty loterii familiadowej. Można je przynosić do zakrystii, kancelarii, a także do szkół i przedszkoli.
6. Zapraszamy na Nowennę do Najświętszej Rodziny w każdą środę o godz. 17.30. We
wrześniu w naszych troskach o rodziny i w modlitwach prosimy o wstawiennictwo patronkę tego miesiąca Błog. Anielę Salawę.
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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