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Wymagająca wolność człowieka 
Jeżeli zechcesz, zachowasz przykazania, a docho-

wanie wierności zależy od Jego upodobania. Położył 
przed tobą ogień i wodę, po co zechcesz, wyciągniesz 
rękę. Przed ludźmi życie i śmierć, co ci się spodoba, to 

będzie ci dane. Ponieważ wielka jest mądrość Pana, 
ma ogromną władzę i widzi wszystko. Oczy Jego pa-
trzą na tych, co się Go boją – On sam poznaje każdy 
czyn człowieka. Nikomu On nie przykazał być bezboż-
nym i nikomu nie zezwolił grzeszyć.  

SZÓSTA NIEDZIELA ZWYKŁA (Rok A) 

Psalm responsoryjny  

Jezus powiedział do swoich uczniów 
«Powiadam  wam:   Jeśli  wasza  sprawiedliwość 

nie  będzie  większa  niż  uczonych  w Piśmie i faryzeu-
szów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. 
Słyszeliście,  że powiedziano przodkom: «Nie zabijaj», 
a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A Ja 
wam  powiadam:  Każdy,  kto  się  gniewa  na  swego 
brata, podlega sądowi. 
Słyszeliście,  że  powiedziano: « Nie  cudzołóż».  A  Ja 

wam powiadam : Każdy,  kto  pożądliwie  patrzy  na 
kobietę, już w swoim sercu dopuścił się z nią cudzołó-
stwa. 
Słyszeliście również, że powiedziano przodkom: «Nie 
będziesz   fałszywie  przysięgał »,  « lecz  dotrzymasz  
Panu swej  przysięgi». A Ja  wam powiadam: Wcale 
nie przysięgajcie. 
Niech wasza mowa  będzie:  Tak,  tak;  nie,  nie. A co 
nadto jest, od Złego pochodzi”.  

OTO SŁOWO BOŻE 

(Ps 119 (118), 1-2. 4-5. 17-18. 33-34 (R.: por. 1)) 

(Iż 35, -7-4a) 

Błogosławieni szukający Pana 
Błogosławieni, których droga nieskalana, *  
którzy postępują zgodnie z Prawem Pańskim.  
Błogosławieni, którzy zachowują Jego napomnienia *  
i szukają Go całym sercem. . 

Błogosławieni słuchający Pana 
Ty po to dałeś swoje przykazania, *  
aby przestrzegano ich pilnie.  
Oby niezawodnie zmierzały moje drogi *  
ku przestrzeganiu Twych ustaw.  

Błogosławieni słuchający Pana 

Czyń dobrze swemu słudze, Panie, *  
aby żył i przestrzegał słów Twoich.  
Otwórz moje oczy, *  
abym podziwiał Twoje Prawo.  

Błogosławieni słuchający Pana 
Naucz mnie, Panie, drogi Twoich ustaw, *  
bym ich przestrzegał do końca.  
Ucz mnie, bym przestrzegał Twego Prawa *  
i zachowywał je całym sercem.  

Błogosławieni słuchający Pana 

OTO SŁOWO PAŃSKIE 

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian (1 Kor 2,6-10) 

Czytanie z Mądrości Syracha (Syr 15, 15-20)  

Alleluja, Alleluja, Alleluja! 

Słowa Twoje, Panie, są duchem i życiem.  
Ty masz słowa życia wiecznego.  

Bracia 
Głosimy mądrość między doskonałymi, ale nie mądrość 
tego świata ani władców tego świata, zresztą przemijają-
cych. Lecz głosimy tajemnicę mądrości Bożej, mądrość 
ukrytą, tę, którą Bóg przed wiekami przeznaczył ku chwale 
naszej, tę, której nie pojął żaden z władców tego świata; 
gdyby ją bowiem pojęli, nie ukrzyżowaliby Pana chwały; 

lecz właśnie nauczamy, jak zostało napisane: «Ani oko nie 
widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdo-
łało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy 
Go miłują». 
Nam zaś objawił to Bóg przez Ducha. Duch przenika wszyst-
ko, nawet głębokości Boga samego. 

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza (Mt 5,20-22a.27-28.33-34a.37) 

OTO SŁOWO BOŻE 

(J 6, 63b. 68b) 
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18 maja 2020 roku będziemy obchodzić 100 let-
nią rocznicę urodzin Świętego Jana Pawła II 
polskiego  duchownego, arcybiskupa, kardynała, od 16 
października 1978 do 2 kwietnia 2005 roku papie-
ża. Karol Wojtyła urodził się w 
Wadowicach. Od dzieciństwa ce-
chowała przyszłego papieża silna 
wiara. Wojtyła naukę rozpoczął w 
Wadowicach, w 1938 roku podjął 
studia polonistyczne na Wydziale 
Filozoficznym Uniwersytetu Ja-
giellońskiego, a roku 1942 studia 
teologiczne w tajnym Metropoli-
talnym Seminarium Duchownym 
w Krakowie. W 1946 roku otrzy-
mał święcenia kapłańskie. Kolejne 
lata to okres intensywnej pracy 
teologicznej i naukowej.   W 1958 
został mianowany biskupem, w 
1963 arcybiskupem, a w 1967 
otrzymał nominację kardynalską. 
Po śmierci Jana Pawła I w  1978 
roku konklawe wybrało Karola 
Wojtyłę na nowego papieża, który  
przyjął imię Jana Pawła II, a jego 
pontyfikat trwał ponad 26 lat i był 
jednym z najdłuższych w historii. 
Polski papież miał również duży 
wpływ na zmiany, które zaszły w 
tym czasie w Europie, m.in. upa-
dek komunizmu. W 1981 roku do-
szło do zamachu na Jana Pawła 
II, papież cudem uniknął śmierci od kuli zawodowego 
zabójcy, Ali Agcy. Polski papież znany był jako wielki 
zwolennik ekumenizmu i  pielgrzym – odbył 104 piel-
grzymki (odwiedzając 134 kraje na całym świecie), 
w  tym aż 8 do Polski. Jego biografia często stawiana 
jest za wzór chrześcijańskiej postawy wobec świata 
i  drugiego człowieka, Wojtyła był niezwykle wysoko 
cenionym autorytetem moralnym. 

Wśród  wielu opracowań o Janie Pawle II znaj-
dują się Jego myśli na każdy dzień  (Jan Paweł II 
„Słowa   do   Polaków”  / oprac.  Piotr  Słabek,  Kinga  
Chojnacka, Kraków 2002). W dniu Jego urodzin 18 
maja z homilii wygłoszonej podczas Mszy Świętej 
w  Krakowie-Łagiewnikach, 17 sierpnia 2002 płynie 
dla nas przesłanie. 

 „Na wszystkich kontynentach z głębin ludzkie-
go cierpienia zdaje się wznosić wołanie o miłosier-
dzie. Tam, gdzie panuje nienawiść i chęć odwetu, 
gdzie wojna przynosi ból i śmierć niewinnych, po-
trzebna jest łaska miłosierdzia, które koi ludzkie umy-
sły i serca i rodzi pokój. Gdzie brak szacunku dla ży-
cia i godności człowieka, potrzeba miłosiernej miłości 
Boga, w której świetle odsłania się niewypowiedzia-
na wartość każdego ludzkiego istnienia. Potrzeba mi-
łosierdzia, aby wszelka niesprawiedliwość na świecie 
znalazła kres w blasku prawdy”.  

Domy Modlitwy św. Jana Pawła II 
      Być może nie wszyscy zdajemy sobie spra-

wę z tego , że papież Jan Paweł II był   mistykiem 

i  przewidział obecne prześladowania Kościoła i świa-
ta. Już w 1981 r. w Fuldzie powiedział do Niemców” 
Musimy przygotować się w niedługim czasie do prze-
trzymania wielkich rzeczy, które będą od nas wyma-

gać gotowości, nawet utraty ży-
cia i oddania całego siebie Chry-
stusowi  i dla Chrystusa. Ile razy 
odnowa Kościoła kąpała się we 
krwi? Tym razem też nie będzie 
inaczej. Przez moje i wasze mo-
dlitwy możliwe jest złagodzenie 
tej próby, ale nie jest możli-
we  odwrócenie jej, gdyż w ten 
tylko sposób Kościół być może 
zostanie zbawiony.” 
   Podobnie brzmiący przekaz 
z  nieba otrzymała s. Faustyna 
Kowalska ( Dzienniczek nr 991). 
Współcześnie  widzimy, że słowa 
św. Jana Pawła  II , czy siostry 
Faustyny,  potwierdziły się. Pa-
lone są kościoły, bici lub zabijani 
są księża prześladowani chrze-
ścijanie. Często   ludzie za swą 
wiarę w Chrystusa  oddają swo-
je życie. 
   Stąd też św. Jan Paweł II , dla 
szczególnej ochrony nas wszyst-
kich , poprzez mistyczkę współ-
czesną Alicję Marię Michalinę 
powiedział: „ Szukam ludzi, któ-
rzy by zakładali Domy Modlitwy 

mego imienia, przynajmniej 100 Domów na diecezję. 
W odpowiedzi na  tę prośbę powstał Internetowy 
Ruch Katolicki św. Jana Pawła II- Domy Modlitwy 
św. Jana Pawła II. Być może w naszej parafii znajdą 
się chętni , by utworzyć  takie Domy.  

   Zasady nie są trudne. Każdy może uznać swój 
dom, rodzinę za „ własność „ św. Jana Pawła II i rea-
lizować program modlitewny Domów Modlitwy.   

www. Domy Modlitwy Jana Pawła II 

Tę modlitwę Jan Paweł II odmawiał co-
dziennie aż do śmierci. Podyktował mu ją oj-
ciec. 

Duchu Święty, proszę Cię 
o dar mądrości do lepszego poznawania Ciebie 

i  Twoich doskonałości Bożych,  
o dar rozumu do lepszego zrozumienia ducha 

tajemnic wiary świętej,  
o dar umiejętności, abym w życiu kierował się 

zasadami tejże wiary,  
o dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał 

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 Twojemu 

Majestatowi z synowską miłością,  
o dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu, któ-

ry Ciebie, o Boże, obraża.  
Amen. 
        

Wspomnienie o Janie Pawle  II 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OD POMYSŁU DO REALIZACJI  
Już w roku 2006 seniorzy spotykali się przy 

herbacie   i  dyskusjach w świetlicy Gagatka. Była  to   
grupka   osób – jak   wspomina  Czesław  
Stachura , która inicjowała powstanie Klubu 
„BETANIA”.  

Budynek zaczął się remontować – spotkania 
zawieszono.   Pomysł  powstania Klubu pod nazwą  
BETANIA   odrodził   się na spotkaniu seniorów 
w  styczniu 2011 roku.  

Inicjatorem spotkania był ks. prałat Józef Ja-
kubiec.  Wtedy postanowiono Klub oficjalnie zareje-
strować. Tego karkołomnego kroku podjęli się 
(trochę nieświadomi „schodów” administracyjnych) 
członkowie wybranego Zarządu  na czele z   Jerzym 
Jurasem jako prezesem. Papierologię i zmagania 
z urzędnikami przejął Zarząd, a systematyczne spo-
tkania i  wycieczki odbywały się zgodnie z planem i 
sugestiami uczestników . Było np. zwiedzanie podzie-

mi Rynku Głównego  w Krakowie, wycieczka do Wa-
dowic, zwiedzanie klasztoru Szarytek czy Muzeum 
Schindlera. Były spacery do Doliny Mnikowskiej,  
prelekcje zdrowotne  Pani   dr   Gertrudy   Grądal-
skiej,  zajęcia  na basenie i treningi nording wal-
king. Stałym punktem programu działania są wyjaz-
dy na  ciepłe kąpiele  do Białki Tatrzańskiej, czy Sol-
ca. Zawsze taki wyjazd połączony jest z pobytem w 
ciekawym miejscu pielgrzymkowym. 

Rejestracja Klubu seniora  BETANIA trochę 
trwała. Od Uchwał Zebrania Założycielskiego w  lu-
tym 2011, i systematycznej działalności, rejestracja w 
KRS nastąpiła w  grudniu 2012 roku. Właściwie robi-
liśmy to po to, aby Klub był oficjalny i mógł  korzy-
stać z   dofinansowania. Do tej pory jednak nie udało 
się zdobyć wsparcia finansowego instytucji państwo-
wych, chociaż korzystamy z  wyjazdów, czy bezpłat-
nych wyjść na basen dofinansowanych przez Dzielni-
cę XII.  

Działamy wspierając się składką członkowską. 
Wycieczki organizujemy korzystając z  różnych pro-
mocji dla seniorów. Na szczęście są w  naszym Klubie, 
dobrzy organizatorzy. Tak więc jeździmy na turnusy 
Seniorzy z  wnukami nad morze (doskonały pobyt z 
codziennymi zabiegami rehabilitacyjnymi), także na 
wypoczynek zagraniczny (Chorwacja, a  w  tym roku 
Albania). Wycieczki jednodniowe i  kilkudniowe po-
zwalają zwiedzać nieznane nam często miejsca piel-
grzymek. Nie zapominamy o  tych, którzy zmarli, 
uczestnicząc za nich w modlitwie i  poświęconych im 
mszach. Pamiętamy także o   imieninach i jubileu-
szach naszych członków, w  comiesięcznych spotka-
niach imieninowych. Zawsze gościmy świętego Miko-
łaja, a  już niedługo będą pączki z okazji tłustego 
czwartku. 

Zapraszamy na msze święte w piątki o godz. 
9.00 i  po nich na spotkania  „przy herbatce”. 

Bronisława Kufel-Włodkowa 
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Klub Seniora BETANIA 
 

Geneza tłustego czwartku sięga pogaństwa. Był to 
dzień, w którym świętowano odejście zimy i nadejście wio-
sny. Ucztowanie opierało się na jedzeniu tłustych potraw, 
szczególnie mięs oraz piciu wina, a zagryzkę stanowiły 
pączki przygotowywane z ciasta chlebowego i nadziewane 
słoniną. Rzymianie obchodzili w ten sposób raz w roku 
tzw. tłusty dzień. 

Tłusty czwartek zawsze przypada w ostatni czwar-
tek karnawału, czyli w ostatni czwartek przed Środą Po-
pielcową. Data tłustego czwartku, jak również Środy 
Popielcowej, zależy od daty Wielkanocy, która zawsze 
przypada w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej 
pełni księżyca. W 2020 roku Wielkanoc przypada 12 
kwietnia, a Środa Popielcowa 26 lutego. Tak więc tłusty 
czwartek, który rozpocznie ostatni tydzień karnawału, 
obchodzimy w tym roku 20 lutego. Niektórzy nawet twier-
dzą, że tłusty czwartek to największe polskie święto. 
Dlaczego? Ponieważ w tłusty czwartek jemy dużo, słod-
ko, tłusto, niezdrowo, ale za to bardzo smacznie. Najpopu-
larniejszym przysmakiem w tłusty czwartek są oczywi-
ście pączki oraz faworki, zwane także w niektórych regio-
nach Polki chrustem lub chruścikami. Kiedyś objadano się 
pączkami nadziewanymi słoniną, boczkiem i mięsem, któ-
re obficie zapijano wódką. Według jednego z przesądów, 
jeśli ktoś w tłusty czwartek nie zje ani jednego pączka – 

w dalszym życiu nie będzie mu się wiodło. 
Przepis na pączki ”Babcine” 

Składniki: 
1kg  mąki  (500), 2 szklanki mleka, 8 jajek, cukier wanilio-
wy, 5 dag drożdży,2 łyżki stołowe spirytusu, 4 łyżki stołowe 
cukru, pół kostki masła (około 100g), łyżeczka soli, marmo-
lada 
tłuszcz do smażenia (dobrze jest wymieszać olej ze smal-
cem) 

Sposób przygotowania 
Z jednej szklanki mleka, łyżki cukru i kilku łyżek mąki 

robimy rozczyn. Drożdże kruszymy do miski (dobrze, by 
nie była metalowa), zasypujemy cukrem, ucieramy. Gdy 
ruszą, dolewamy letnie mleko i wsypujemy mąkę. Dokład-
nie mieszamy i pozostawiamy w ciepłym miejscu, by pod-
rosło. Gdy rozczyn będzie gotowy, do dużej miski przesie-
wamy kilogram mąki i wlewamy do niej podkarmione 
drożdże. Dokładnie mieszamy. Zaraz po rozczynie dolewa-
my po kolei jajka, drugą szklankę mleka, spirytus, cukier, 
cukier waniliowy, łyżeczkę soli i dokładnie mieszamy, na 
koniec dolewamy masło. Ugniatamy do momentu, aż ciasto 
swobodnie zacznie odchodzić od rąk, po czym jeszcze około 
10 minut. Powinno być dość luźne. Odstawiamy do wyro-
śnięcia w ciepłym miejscu; powinno podwoić swoją obję-
tość. Gdy ciasto wyrośnie zaczynamy lepienie. 

Historia zwyczaju tłustego czwartku 
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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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AKTUALNOŚCI  I OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

Zapraszamy na  
TURNUS WYPOCZYNKOWO – REHABILITACYJNY SENIORÓW Z WNUKAMI 

w MRZEŻYNO - SUS, od 5 do 19 września 2020 r.  
Koszt: 1570 zł. I rata 200. zł  przy zapisie. II rata 1370. zł w dniu przyjazdu do SUS – Mrzeżyno 
plus opłata klimatyczna. (Ponadto wspólnie ubezpieczamy wszystkich Uczestników turnusu od 
NNW w okresie 5 – 19 września). 

Zapisy jeszcze tylko do 28 lutego: na spotkaniach Seniorów w piątki po Mszy św. 
o godz. 9.00 albo telefonicznie u Ks. Prałata: tel. 605 263 111. 

Cena pakietu obejmuje: 
- przewóz autokarem:  Kraków – Mrzeżyno - Kraków + ubezpieczenie NNW (200.zł) 
- zakwaterowanie w pokojach dla 2, 3 lub 4 osób z pełnym węzłem sanitarnym, tv, czajnik    
  elektryczny, ręcznik, 
- wyżywienie: 3 posiłki dziennie /śniadanie i kolacja w formie bufetu, obiad serwowany/, 
- konsultacja lekarska, - 20 zabiegów w turnusie według wskazań lekarza - 2 zabiegi dziennie, 
- całodobowa opieka pielęgniarska, 
- wieczorek taneczny /powitalny i pożegnalny /z poczęstunkiem i muzyką na żywo, 
- biesiada przy ognisku z pieczeniem kiełbasek i muzyką na żywo, 
- wypożyczenie sprzętu plażowego, 
- wycieczka autokarowa z przewodnikiem do Trzebiatowa, 
- opieka rezydenta, zdjęcie grupowe oraz inne dodatkowe atrakcje4 

Pobyt nad Bałtykiem łączymy także z ożywieniem duchowym przez codzienną wspólną 
modlitwę i Mszę św. w kaplicy Domu Rekolekcyjnego w parafii św. Apostołów Piotra i Pawła. 

1.    Dziś wspominamy zmarłych w Wypominkach 
Rocznych i za ich dusze ofiarujemy Mszę św. 
o godz. 17.00. 

2.    Gościmy dzisiaj w naszej parafii wolontariu-
szy z Wolontariatu Misyjnego Salvator, którzy 
podejmują posługę misyjną w różnych kra-
jach, m.in. w takich jak: Białoruś, Rumunia, 
Albania, Gruzja, Zambia i Filipiny. Ich praca 
polega na niesieniu pomocy wszystkim tym, 
którzy jej potrzebują. Działalność wolontariu-
szy możemy wesprzeć uczestnicząc w organi-
zowanym przez nich kiermaszu. 

3.   Serdecznie zapraszamy na dzień skupienia dla 
kobiet pt. „W trosce o szacunek - asertywność 
chrześcijanki”. Poprowadzą go ekipa Córek 
Króla i ks. Piotr. Odbędzie się w naszym Domu 
Parafialnym 29 lutego. Szczegóły programu 
oraz e-mail do zapisów na plakatach, stronie 
internetowej parafii oraz na ulotkach z tyłu 
kościoła i w zakrystii. 

4.   W kalendarzu liturgicznym nadchodzącego    
       tygodnia: 
      • sobota: Święto Katedry św. Piotra, Apostoła. 


