
Alleluja, Alleluja, Alleluja! 
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Sługa Boży światłością całej ziemi 
Pan rzekł do mnie: «Ty jesteś sługą moim, Izraelu, 

w tobie się rozsławię». 
Wsławiłem się w oczach Pana, Bóg mój stał się 

moją siłą. A teraz przemówił Pan, który mnie ukształ-
tował od urodzenia na swego Sługę, bym nawrócił do 

Niego Jakuba i zgromadził Mu Izraela. 
A mówił: «To zbyt mało, iż jesteś Mi Sługą dla po-

dźwignięcia pokoleń Jakuba i sprowadzenia ocalałych 
z Izraela! Ustanowię cię światłością dla pogan, aby 
moje zbawienie dotarło aż do krańców ziemi». 

DRUGA NIEDZIELA ZWYKŁA (Rok A) 

Psalm responsoryjny  

Chrystus jest Barankiem, który gładzi grzech świata 

Jan zobaczył podchodzącego ku niemu Jezusa i 
rzekł: «Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. 
To jest Ten, o którym powiedziałem: „Po mnie przyj-
dzie Mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był 
wcześniej ode mnie”. Ja Go przedtem nie znałem, ale 
przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby On się ob-
jawił Izraelowi». 

Jan dał takie świadectwo: «Ujrzałem ducha, któ-
ry zstępował z nieba jak gołębica i spoczął na Nim. Ja 
Go przedtem nie znałem, ale Ten, który mnie posłał, 
abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: „Ten, nad 
którym ujrzysz ducha zstępującego i spoczywającego 
na Nim, jest Tym, który chrzci Duchem Świętym”. Ja 
to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bo-
żym». 

OTO SŁOWO BOŻE 

(Ps 40 (39), 2ab i 4ab. 7-8a. 8b-10 (R.: por. 8a i 9a)) 

(Iż 35, -7-4a) 

Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę 
Z nadzieją czekałem na Pana, *  
a On pochylił się nade mną.  
Włożył mi w usta pieśń nową, *  
śpiew dla naszego Boga. 

Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę 
Nie chciałeś ofiary krwawej ani z płodów ziemi, *  
lecz otwarłeś mi uszy;  
nie żądałeś całopalenia i ofiary za grzechy. *  

Wtedy powiedziałem: «Oto przychodzę.  
Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę 

W zwoju księgi jest o mnie napisane: †  
Radością jest dla mnie pełnić Twoją wolę, mój Boże, *  
a Twoje Prawo mieszka w moim sercu».  
Głosiłem Twą sprawiedliwość w wielkim zgromadzeniu †  
i nie powściągałem warg moich, *  
o czym Ty wiesz, Panie 

Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę 

OTO SŁOWO PAŃSKIE 

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian (1 Kor 1,1-3) 

(J 1, 14a. 12a) 

Czytanie z Księgi proroka Izajasza (Iz 49, 3. 5-6)  

Alleluja, Alleluja, Alleluja! 

Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami.  
Wszystkim, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi.  

Paweł apostołem Jezusz  Chrystusa 
Paweł, z woli Bożej powołany na apostoła Jezusa 

Chrystusa, i Sostenes, brat, do Kościoła Bożego w Ko-
ryncie, do tych, którzy zostali uświęceni w Jezusie 
Chrystusie i powołani do świętości wespół ze wszystki-

mi, co na każdym miejscu wzywają imienia Pana na-
szego, Jezusa Chrystusa, ich i naszego Pana. Łaska 
wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa 
Chrystusa!  

Słowa Ewangelii według świętego Jana (J 1, 29-34) 

OTO SŁOWO BOŻE 
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Akt Wynagrodzenia Sercu Jezusa 

Jezu Zbawicielu, Synu Boga, godny bezgranicznego uwielbienia i naj-
większej chwały, a mimo to tak mało kochany, często wzgardzony i zapo-
mniany. 
My, przynależący do Apostolstwa Modlitwy, pragniemy kochać Ciebie i we 
wszelki dostępny nam sposób współpracować z Tobą w dziele zbawienia 
świata. Aby wynagrodzić Twemu Sercu za obojętność, zniewagi, nienawiść 
do Ciebie i do Twego Krzyża, za brak miłości, deprawację i krzywdy czynione 
bliźnim, chcemy jeszcze gorliwiej i wierniej służyć Tobie w Kościele, naśladu-
jąc Twą miłość do Ojca i do wszystkich ludzi według wzoru, jaki nam zostawi-
łeś w swym świętym Sercu. 

Serce Jezusa, bądź uwielbione w naszych sercach i w naszym działaniu! 
Bądź jedyną mądrością, mocą i męstwem w naszym apostolskim trudzie! 

Przez pośrednictwo Maryi, Matki Niepokalanej, prosimy Cię o dar Du-
cha Świętego oraz o łaskę uświęcenia nas w Twojej Prawdzie. 

Przyjdź, Panie Jezu! Niech ogarnie nas miłość Twego Serca. Amen. 

 

 

MODLITWA  CODZIENNEGO  OFIAROWANIA 

Boże, nasz Ojcze, ofiaruję Ci dzień dzisiejszy: 
moje modlitwy, myśli, słowa, czyny, radości i cierpienia. 
Ofiaruję Ci je w łączności z Synem Twoim, Jezusem 
Chrystusem, który w Eucharystii nieustannie składa się 
Tobie w ofierze dla zbawienia świata.  

Niechaj Duch Święty, który prowadził Jezusa, 
będzie dzisiaj moim przewodnikiem i moją siłą, bym mógł 
świadczyć o Twojej miłości.  

Wraz z Maryją, Matką Jezusa i Kościoła, proszę Cię 
szczególnie w tych intencjach, które Ojciec Święty 
poleca wszystkim wierzącym na ten miesiąc (...). * 

*   Intencję Ojca Świętego na dany miesiąc 2020 roku znajdziemy 
w nr 1 Naszej Familii. 

O modlitwie słów kilka 

        Czy wierzący  człowiek może żyć bez modlitwy ? 
Święty Ojciec Pio powtarzał często: „Tylko ten, kto się 
dużo modli, będzie zbawiony, kto niewiele się modli, jest 
w niebezpieczeństwie. Ten zaś, kto się nie modli, skazuje 
się na potępienie”.    
Modlitwa jest pierwszorzędną potrzebą  

         Wiele osób nie może bez niej żyć. Nie traktują one 
modlitwy tylko jako pewnego religijnego obowiązku – 
modlitwa jest dla nich naturalną i regularną potrzebą. 
Na pytanie: Jak oni to robią ? odpowiadają pytaniem 
retorycznym. Czy możesz przerwać oddychanie ? Czy 
możesz zatrzymać serce i krążenie krwi ? Oddychasz bez 
przerwy, serce bije nieustannie – w życiu też nie może 
być przerw. Trzeba modlić się nieustannie, gdyż modli-
twa jest jak oddychanie, pokarm, jest życiem twojej du-

szy. Bez modlitwy twój duch jest przyblokowany, jak 
płuca bez tlenu. Czy człowiek może żyć bez tlenu ? A czy 
wierzący człowiek może żyć bez modlitwy ? Odpowiedz 
już nie jest tak oczywista, ponieważ ludzie wierzący za-
pominają o modlitwie, a więc żyją bez modlitwy… choć 
wyznają, że co do Pana Boga, to kochają Go z całego ser-
ca. Kochają, ale zapominają… No cóż takie to już są te 
ludzkie paradoksy. 
Modlitwa jest oddechem duszy 

          Ona daje nam powietrze – by oddychać, ciepło – by 
żyć, światło – by widzieć, jedzenie – by rosnąć i radość – 
by nadać życiu sens. Jeśli płuca modlitwy i słowa Bożego 
nie karmią oddechu naszego życia duchowego, grozi 
nam uduszenie się pośród tysięcy codziennych spraw: 
modlitwa jest bowiem oddechem duszy i życia. 



Ktoś wątpiący powie 
Same modlitwy nie zmienią świata, tylko ciężka pra-

ca może to zrobić, zmieniać świat i człowieka. Owszem, 
ale jak powiedział Albert Schweitzer, lekarz i noblista, 
który ratował życie i łagodził cierpienia w dalekim Ga-
bonie. „Modlitwy nie zmieniają świata, ale zmieniają lu-
dzi, a ludzie zmieniają świat”. 
Modlitwa jest wzniesieniem serca i umysłu 
do Boga 

A to można zrobić w szkole, w pracy, w sklepie, także 
na boisku. Święty Ojciec Pio powtarzał często słowa: 
„Tylko ten, kto się dużo modli, będzie zbawiony, kto nie-
wiele się modli, jest w niebezpieczeństwie. Ten zaś, kto się 
nie modli, skazuje się na potępienie”. 
Modlić się to znaczy kochać, a kochać mo-
żesz zawsze i przy każdej okazji  

Między jednym i drugim zajęciem, między jednym 
i  drugim zadaniem, w zwątpieniu czy w lęku, w powo-
dzeniach czy przeciwnościach – trzeba otworzyć okno 
i  zaczerpnąć świeżego powietrza, otworzyć okno duszy 
i  zaczerpnąć duchowego powietrza z nieba. 

 Ks. Łukasz Janowski, nr 1, 05 stycznia 2020 r. 

„Bez modlitwy nie ma kochania Boga.” 
  Św. Jan Maria Vianney 

„Modlitwy nie zmieniają świata, ale zmieniają  
ludzi, a ludzie zmieniają świat.” 

      Albert Schweitzer 

Modlitwa Pięciu Palców 
(Ojciec Święty Franciszek) 

  1      Za bliskich 

Kciuk jest palcem, który jest najbliżej ciebie. Zacznij 

więc modlitwę, modląc się za tych, którzy są ci najbliżsi. 
Są to osoby, które najłatwiej sobie przypomnieć.  Modlić 
się za tych, których kochamy, to słodki obowiązek. 

  2      Za wychowawców 

Sąsiedni palec jest palcem wskazującym. Pomódl się 
za tych, którzy wychowują, kształcą i leczą. Oni potrze-
bują wsparcia i mądrości, by prowadzić innych we wła-
ściwym kierunku. Niech stale będą obecni w twoich mo-
dlitwach.  

  3      Za przywódców 

Palec środkowy jest najwyższy z palców. Przypomina 
nam o naszych przywódcach, liderach, rządzących – 
tych, którzy mają władzę. Oni potrzebują Bożego kierow-
nictwa. 

  4      Za słabych i cierpiących  

Kolejny palec to palec serdeczny. Zaskakujące, ale 
jest naszym najsłabszym palcem. Przypomina nam on, 
by modlić się za słabych, chorych, strapionych i obciążo-
nych problemami. Oni potrzebują twojej modlitwy. 

  5      Za siebie 

W końcu nasz mały palec, najmniejszy ze wszystkich. 
Powinien on przypominać ci o modlitwie za siebie same-
go. Kiedy zakończysz modlić się za cztery grupy wymie-
nione wcześniej, twoje własne potrzeby ujrzysz we wła-
ściwej perspektywie i będziesz gotów, by pomodlić się za 
siebie samego w sposób bardziej prawdziwy i skuteczny.  

 
Modlitwa codzienna do Ducha Świętego  

 Duchy Święty, proszę Cię:  

- o dar mądrości do lepszego poznawania Cie-
bie i  Twoich doskonałości Bożych,  

-  o dar rozumu do lepszego zrozumienia tajem-
nic wiary świętej,  

-  o dar umiejętności, abym w życiu kierował 
się  zasadami tejże wiary,  

-  o  dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szu-
kał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował,  

-  o dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy 
ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać,  

-  o dar pobożności, abym zawsze służył Twoje-
mu Majestatowi z synowską miłością,  

-  o dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu, 
który Ciebie, o Boże, obraża. Amen. 

 
(Była to codzienna modlitwa Ojca Świętego Jana 
Pawła II. Podczas spotkania z młodzieżą przed ko-
ściołem św. Anny w Warszawie w 1979 r. powie-
dział: „Przyjmijcie ode mnie  tę modlitwę, której nau-
czył mnie mój ojciec i pozostańcie jej wierni”). 
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MODLITWY W KAŻDYM CZASIE 
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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). 

Zespół Redakcyjny: ks. Mirosław Dziedzic, ks. Józef Jakubiec,  Zdzisław Chojnacki, Zdzisława Krzeczkowska,  
Krystyna Fłys, Bronisława Kufel – Włodek, Jadwiga Nowakowska 

Adres:  NASZA FAMILIA ul. Aleksandry 1  30-837 Kraków,  tel (12) 658 03 50 
e-mail: xmiroslaw@poczta.onet.pl;  jjakubiec@kolping.pl 
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  REJON I 

ULICA Ofiara 

Aleksandry 7 2.778,00 
1 GBP, 1 Euro 

Aleksandry 9 2.033,00 

Aleksandry 21 1.935,00 
20 Euro 

Podłęska 9 550,00 

  7.296,00/ 1 GBP/ 21 Euro 

  REJON II 

ULICA Ofiara 

Aleksandry parzyste 620,00 

Aleksandry nieparzyste 450,00 

Mała Góra 18 3.500,00 

Mała Góra 20 880,00 

Aleksandry 23 1.071,00 

Aleksandry 25 2.470,00 

Aleksandry 27,27a 1.045,00 

                        10.036,00 

  REJON III 

 ULICA Ofiara 

Heleny 4 940,00 

Heleny 6 1.350,00 

Heleny 8 1.120,57 

Heleny 10 2.130,00 

Heleny 14 1.892,00 

Heleny 16 1.670,00 

Heleny 22 1.402,00 

Heleny 24 1.488,88 

                                       11.993,45 

  REJON IV 

ULICA Ofiara 

Barbary 10 1.708,00 

Barbary 12 4.110,00 

Barbary 14 1.925,00 

Duża Góra 32 EFG 310,00 

Duża Góra 32 HIK 465,00 

Duża Góra 35 1.605,00 

Duża Góra 37 1.055,25 

Duża Góra 39 790,00 

Duża Góra 41 780,88 

                        12.749,13 

  REJON V 

ULICA Ofiara 

Aleksandry 3 2.405,00 

Aleksandry 5 1.855,00 

Telimeny 11 1.293,50 

Telimeny 13 1.040,00 

Telimeny 15 870,00 

Telimeny 17 1.470,00 

Telimeny 19 959,52 

Telimeny 21 684,08 

Telimeny 23 350,00 

Telimeny 25 370,00 

Telimeny 27 505,00 

Telimeny 31 1.464,28 

Telimeny 33 719,00 

                  13.985,38 

PARAFIALNA ZBIÓRKA OFIAR  
„OPŁATKI 2019” 

Razem (Posłańcy): 56.892,56 zł /1 GBP /21 Euro 

Ofiary złożone w zakrystii, kancelarii parafialnej  

i biurze parafialnym:     6.076,50 zł 

Razem Parafialna Zbiórka Ofiar „Opłatki 2019” 

przyniosła:  62.969,06 zł /1 GBP / 21 Euro 

Naszym Posłańcom parafialnym bardzo dziękujemy za 
zaniesienie do Parafian poświęconych opłatków wigilijnych. Przy 
tej okazji Posłańcy upoważnieni przez Ks. Proboszcza przyjmo-
wali ofiary na potrzeby Sanktuarium. Ofiarodawcom dziękujemy 
serdecznie za każdy dar serca. Wszystkich zapewniamy o modli-
twie, aby Najświętsza Rodzina otaczała opieką i darzyła Błogo-
sławieństwem Bożym w Nowym Roku 2020.  
„JEZU, MARYJO, JÓZEFIE, OŚWIECAJCIE NAS.  
DOPOMAGAJCIE NAM. RATUJCIE NAS”. 

Ks. Mirosław Dziedzic, proboszcz 


