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Ewangelia IV niedzieli zwykłej 

W mieście Kafarnaum Jezus w szabat 

wszedł do synagogi i nauczał. Zdu-

miewali się Jego nauką; uczył ich 

bowiem jak ten, który ma władzę, 

a nie jak uczeni w Piśmie. Był właśnie 

w synagodze człowiek opętany przez 

ducha nieczystego. Zaczął on wołać: 

„Czego chcesz od nas, Jezusie Naza-

rejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. 

Wiem, kto jesteś: Święty Boży”. Lecz 

Jezus rozkazał mu surowo: „Milcz 

i wyjdź z niego”. Wtedy duch nieczy-

sty zaczął go targać i z głośnym krzy-

kiem wyszedł z niego. A wszyscy się 

zdumieli, tak że jeden drugiego pytał: 

„Co to jest? Nowa jakaś nauka z mo-

cą. Nawet duchom nieczystym rozka-

zuje i są mu posłuszne”. I wnet roze-

szła się wieść o Nim wszędzie po całej 

okolicznej krainie galilejskiej. 

(Mk 1, 21- 28) 

 

Razem z Jezusem i pierwszymi 

powołanymi Apostołami (Piotrem, 

Andrzejem, Jakubem i Janem) wcho-

dzimy w szabat do synagogi. Siódmy 

dzień tygodnia (sobota) jest dla Ży-

dów najważniejszym świętem. Szabat 

to dzień, który ustanowił Bóg, aby 

ludzie mieli czas na odpoczynek 

i spotkanie z Nim. Szabat jest także 

znakiem przymierza i pamiątką dnia 

wyjścia z Egiptu. Jezus w szabat 

uzdrawia ludzi. Z tego powodu będzie 

podejrzewany przez uczonych w Pi-

śmie, że jest bluźniercą ponieważ - ich 

zdaniem - nie szanuje szabatu. 

W miarę rozwoju swojej historii 

Naród Wybrany wypracował szereg 

zasad, które określały, co wolno 

a czego nie można robić w szabat. 

Określono m.in drogę, którą można 

było pokonać tego dnia (było to około 

1 km). Te wszystkie zasady miały 

pomóc ludziom w przeżywaniu tego 

święta. Z czasem jednak przestrzega-

nie tych ludzkich zwyczajów stało się 

tak ważne, że przesłoniło to, co naj-

ważniejsze w szabat – spotkanie 

z Bogiem. 

Jezus uzdrawiając człowieka opę-

tanego przypomina, że dzień świą-

teczny jest po to, aby odnowić relację 

z Bogiem. Uzdrowienie człowieka, 

który tego dnia pojawił się w synago-

dze jest pokazaniem, że Jezus przy-

chodzi przywrócić właściwą relację 

człowieka z Bogiem. Sposób, w jaki 

to robi, wprawia w zdumienie uczest-

ników nabożeństwa w synagodze. 

Spełniają się słowa Jana Chrzciciela 

mówiące o mocniejszym który idzie za 

nim (Mk 1,7). Moc Jezusa leży 

w całkowitym panowaniu nad świa-

tem. Także w panowaniu nad złem. 

Ewangelia stawia nam pytanie 

o sposób, w jaki przeżywamy nasz 

szabat – niedzielę. Dla nas jest ona 

pamiątką Zmartwychwstania Jezusa- 

najważniejszego wydarzenia w historii 

świata. Warto zapytać samego siebie, 

czy to, co robię w niedzielę, odnawia 

moją relację z Bogiem. Z racji pande-

mii jesteśmy ograniczeni w wielu 

sposobach spędzania niedzieli, które 

jeszcze rok temu były dla nas czymś 
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oczywistym. Poza stratą, którą obec-

nie mamy, jest to także szansa, aby na 

nowo odkryć relację z Bogiem i dru-

gim człowiekiem. Wspólna modlitwa 

w domu, pomoc osobom, które z nie-

go nie wychodzą w obawie o swoje 

zdrowie, zatroszczenie się o potrzeby 

naszych sąsiadów, są świetną okazją 

do odnowienia relacji. 

Nauczanie i cud w synagodze są 

jednymi z pierwszych wydarzeń, 

w których uczestniczą pierwsi Aposto-

łowie. W ciągu trzech lat działalności 

Jezusa tych wydarzeń będzie znacznie 

więcej. Nauka Jezusa na trwałe będzie 

zmieniać ich życie. I mimo tego, że 

nie zawsze będą podążać za wskaza-

niami Jezusa, to jednak wejdą z Nim 

w osobistą relację. Dla nas Słowo 

Boże, które przynosi tamte wydarze-

nia jest okazją do tego, abyśmy 

w naszej codzienności widzieli działa-

nie Boga. Słowo, które słyszymy, 

sakramenty, mają nas prowadzić do 

spotkania z Bogiem w codzienności. 

Zawsze wtedy, kiedy poświęcamy 

swój czas dla drugiego człowieka, 

pomagamy w jego sprawach, jesteśmy 

podobni do Jezusa, który uzdrawia. 

ks. Mateusz Szymczyk 

* * * 

XXV DZIEŃ 

ŻYCIA KONSEKROWANEGO 

2 lutego 

ADOPTUJ SIOSTRY KARMELITANKI! 

To już nasza mała tradycja, że 

w Dzień Życia Konsekrowanego po-

dejmujemy adopcję Sióstr Karmelita-

nek Bosych na kolejny rok. Adopcja 

jest rodzajem duchowej więzi z Sio-

strami. Zobowiązujemy się do dowol-

nej, codziennej modlitwy w intencji 

Karmelitanek (przykładowo może to 

być jedno Zdrowaś Mario albo dzie-

siątek różańca w zależności od naszej 

hojności) a także w miarę możliwości 

do wspierania ich dobrowolnymi ofia-

rami. Można je składać na furcie 

klasztoru, za pośrednictwem kancela-

rii parafialnej lub przelewem na konto. 

 

Klasztor Karmelitanek Bosych 

ul. Kopernika 44, 31-501 Kraków 

PEKAO S.A. III O/KRAKÓW 

13 1240 2294 1111 0000 3723 7736 

 

Poniżej zamieszczamy słowo, które 

Siostry skierowały do nas wszystkich 

z datą 2 lutego 2021 roku. 

 

 

 
* * * 
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BŁOGOSŁAWIEŃSTWA ZWIĄZANE 

Z KULTEM ŚWIĘTYCH 

 

W środę 3 lutego, we wspomnienie 

św. Błażeja, święcenie jabłek pod-

czas każdej Mszy św. Z uwagi na 

sytuację epidemiczną nie będzie 

wystawionego kosza z owocami. 

Prosimy, aby każdy przyniósł je 

do kościoła.  

 

W piątek 5 lutego błogosławieństwo 
wody, chleba i soli ku czci św. Agaty 
podczas każdej Mszy świętej. Mają 
się one stać pomocą od klęski ognia 
i innych przeciwności. 

* * * 

PARAFIALNY DZIEŃ CHOREGO 

11 lutego 

 

Msza św. połączona z możliwością 

przyjęcia sakramentu namaszczenia 

chorych odbędzie się w kościele 

parafialnym w czwartek 11 lutego 

o godz. 18.00. Osoby przystępujące 

do tego sakramentu powinny wcze-

śniej skorzystać z sakramentu poku-

ty. Kapłani będą spowiadać od godz. 

17.00. Prosimy o przyniesienie 

z sobą karteczek z wypisanym imie-

niem, nazwiskiem oraz adresem. 

Prosimy także o ułatwienie osobom 

chorym i starszym dotarcia do ko-

ścioła. 

 

Sakrament namaszczenia chorych jest 

niesłychanie istotny. Ma przynieść 

cierpiącym ulgę, a jeśli taka Wola 

Boża, to także uzdrowienie. Można 

o niego poprosić nie tylko w Dzień 

Chorego, ale również w niedzielę. 

Wystarczy podejść do kapłana do 

zakrystii. 

* * * 

ŚRODA POPIELCOWA 

17 lutego 

Msze św. z obrzędem posypania głów 

popiołem będą sprawowane o godz.: 

630, 715, 18 i 19. 
* * * 

ROK ŚWIĘTEGO JÓZEFA 

Zgodnie z decyzją Papieża Franciszka 

obecny rok został ogłoszony Rokiem 

Świętego Józefa. Z tej racji każdego 

19. dnia miesiąca wieczorna Msza 

święta w kościele parafialnym jest 

sprawowana przy ołtarzu poświęco-

nym Opiekunowi Świętej Rodziny. 

Za udział w niej można dostąpić od-

pustu zupełnego pod zwykłymi wa-

runkami, a są nimi: spowiedź sakra-

mentalna, komunia św., modlitwa 

w intencjach Ojca Świętego a także 

odrzucenie przywiązania do jakiego-

kolwiek grzechu. 

Odpusty były w przeszłości źró-

dłem licznych nieporozumień, ba!, 

doprowadziły nawet do naruszenia 

jedności między chrześcijanami. Do 

dziś wiele osób nie rozumie, czym one 

tak naprawdę są. Wielu też lekceważy 

je i w ten sposób marnuje wielki Boży 

dar. Spróbujmy więc zgłębić temat, 

pochylając się nad katechezą Jana 

Pawła II wygłoszoną podczas audien-

cji generalnej 29.09.1999 r.  

Odpust jest darem Boga i ściśle 

wiąże się z krzyżem Chrystusa. Jak 

stwierdza Papież: „Ukrzyżowany 

Jezus jest wielkim ‘odpustem’ ofiaro-

wanym przez Ojca ludzkości jako 

przebaczenie win i zaproszenie do 

synowskiego życia w Duchu Świę-

tym”. Ważnym słowem, które tu pada 

jest ‘zaproszenie’. Jesteśmy zapro-
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szeni do przyjęcia daru, ale wcale 

nie musimy po niego sięgnąć. To od 

nas zależy, czy dotrze on do nas, czy 

na niego odpowiemy. 

Ktoś mógłby pomyśleć: „po cóż 

odpust, skoro Bóg przebacza mi winy 

podczas spowiedzi świętej?”. 

Prawdą jest, że Bóg w swoim Miło-

sierdziu w sakramencie pokuty od-

puszcza nam grzechy popełnione po 

chrzcie świętym, lecz na tym nie ko-

niec. Każdy grzech pozostawia w nas 

negatywne, długotrwałe ślady. Dziś 

dla zobrazowania ich moglibyśmy 

posłużyć się przykładem long covid- 

powikłań po koronawirusie: choroby 

już nie ma, ale jej skutki pozostały. 

Człowiek, który wskutek choroby 

utracił smak i węch może łatwo pomy-

lić to, co dobre, z tym, co złe, szko-

dliwe. Do całkowitego uzdrowienia 

potrzebny jest więc cały proces lecze-

nia, który nie jest przyjemny i często 

wiąże się z cierpieniem. Tradycja 

teologiczna nazywa go ‘poniesieniem 

kar doczesnych’. To rodzaj gorzkiego 

lekarstwa, które przywraca zdrowie. 

Przyjmujemy je z ręki kochającego 

Ojca dla własnego dobra. Wszak Bóg 

chce nas uzdrowić, obmyć, nakarmić, 

obsypać swoimi darami, czyli ponow-

nie otworzyć na działanie łaski, do-

prowadzić do pełni miłości.  

Odpusty pomagają przywrócić 

pełne zdrowie przy użyciu lekarstwa, 

które znacznie łatwiej jest przyjąć. 

Inaczej mówiąc dokonuje się pełna 

odnowa człowieka na mocy łaski 

Jezusa, za Jego zasługi a także za 

zasługi Matki Boskiej i świętych. Jak 

się to dzieje? Wróćmy do analogii 

koronawirusa. Jakimś przybliżeniem 

może tu być obraz osocza ozdrowień-

ców podawanego pacjentom, by ła-

godniej przeszli chorobę, łatwiej ją 

zwalczyli. 

Jak tłumaczy Jan Paweł II „odpu-

sty są wyrazem pełnej ufności Kościo-

ła, że jest wysłuchiwany przez Ojca, 

gdy ze względu na zasługi Chrystusa, 

a także – za Jego przyzwoleniem- na 

zasługi Matki Boskiej i świętych, 

prosi Go o zmniejszenie lub przekre-

ślenie bolesnego aspektu kary, pogłę-

biając jej wymiar leczniczy poprzez 

inne rodzaje działania łaski. (…) 

Widzimy więc, że odpusty nie są 

nigdy swoistą zniżką zwalniającą 

z obowiązku nawrócenia, ale raczej 

stanowią pomoc w bardziej zdecydo-

wanym, ofiarnym i radykalnym reali-

zowaniu tej powinności. Jest ona tak 

ważna, że stan duchowy potrzebny do 

uzyskania odpustu zupełnego wyklu-

cza wszelkie przywiązanie do jakie-

gokolwiek grzechu, nawet powsze-

dniego.” 

Nie lekceważmy daru odpustu! 

Korzystajmy z niego jeszcze obficiej 

w Roku świętego Józefa! Prośmy 

Opiekuna Świętej Rodziny i całego 

Kościoła, by nas chronił i pomógł nam 

przywrócić całkowite zdrowie duszy 

i ciała. 

Najbliższa Msza św. sprawowana 

przy ołtarzu św. Józefa – piątek 

19 lutego godz. 18.00. 
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