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Refleksja ewangeliczna na niedzielę
/Łk 1,1–4; 4,14–21/
Ewangelia Łukaszowa przekazuje nam obraz Jezusa od samych
początków Jego ziemskiego życia, pokazując niezwykły zamysł
Boga, który spełnia swe obietnice. Przesłanie zostaje skierowane do „dostojnego Teofila”. Nie wiemy, czy chodzi tu o jakiegoś
wpływowego poganina, ale jego imię zawiera w sobie symbolikę każdego ucznia. Teofil – to kochający Boga i kochany przez
Niego. Takim jest i ma się stawać każdy chrześcijanin, a przyjęcie Bożego Słowa, objawienia, które zawiera Ewangelia pozwala
przejść drogę pogłębienia daru, który Teofil już posiadł. To nie
tylko konfrontacja z historyczną prawdą i faktami na temat
Jezusa, ale to przede wszystkim ugruntowanie się w wierze.
Św. Łukasz wprowadza nas
w początki publicznej działalności Jezusa. Jego nauka i cuda
sprawiają, że staje się znany
w całej Galilei. Jednak to, co stanowi wyznacznik, punkt odniesienia dla Jezusa, to moc Ducha,
który Go prowadzi. Ten Duch,
który spoczął na Maryi, objawił
się podczas chrztu Jezusa, wyprowadził Jezusa na pustynię,
wiedzie Go teraz do Nazaretu,
do miejsca, gdzie się wychował.
Tam uczestniczy w celebracji
szabatu. Jest to czas oddania
chwały Bogu, kiedy człowiek pozostawia ziemskie sprawy, pracę
i kieruje się do Stwórcy. Odczytanie Pisma wydaje się zwyczajnym rytem modlitwy synagogalnej. W przypadku Jezusa chodzi
o coś więcej. Jezus przychodzi jako wypełnienie Pisma i zapowiedzi proroków. On jest według autora Apokalipsy zwycięskim
Barankiem, który otwiera pieczęcie Księgi (Ap 5,9). Słowo Boga,
poza Chrystusem, pozostaje zapieczętowane, niezrozumiałe.
W słowach z Księgi Izajasza Jezus wyraża całe sedno swego mesjańskiego posłannictwa. Namaszczony i prowadzony przez Ducha ogłasza czas łaski, czas zbawienia. Zapowiadają to niezwykłe znaki i cuda, które mają potwierdzać, że Bóg nawiedza swój
lud. To usłyszane Słowo staje się Ciałem! Zamiast skomentować
tekst prorocki, Jezus niespodziewanie ogłasza jego wypełnienie.
Nadchodzi pełnia czasu, a w Jezusie realizują się odwieczne tęsknoty za bliskością Boga. Jezus wyraża to za pomocą określenia
„rok łaski”, co odnosi się do roku jubileuszowego, a więc czasu
przebaczenia i darowania długów (Kpł 25). Wypełniając zbawczy plan, Jezus uwolni z długów grzechu całą ludzkość, która na
nowo stanie się własnością Ojca Niebieskiego.
Słowo, które jest słyszane, już nie tylko zapowiada, ale ogłasza:
Dziś! Jakże wielkie zdumienie musiały wywołać w mieszkańcach Nazaretu te słowa. Jedynie wiara, wiara, do której zaprasza św. Łukasz Teofila i każdego z nas, potrafi otworzyć się na
wielki dar, który przez Słowo przychodzi do człowieka.
s. Jolanta Judyta Pudełko PDDM

Chrystus na Krowodrzy
Niezatarty ślad. Rozważanie styczniowe.

1.
Panie Jezu Chryste, ukryty w Najświętszym Sakramencie. Przychodzimy do Ciebie na początku nowego roku z nadzieją w sercach, że
przyniesie on wiele dobrego. Prosimy otwórz nasze serca, byśmy
mogli w trakcie tej adoracji napełnić się Twoją łaską i miłością,
abyśmy potrafili otworzyć swoje umysły na Twoje słowo. Spraw,
aby to dzisiejsze spotkanie z Tobą pozostawiło na ścieżce naszego
życia niezatarty ślad, tak jak pozostawiło w życiu chromego, którego uzdrowiłeś nad Sadzawką Betesda w Jerozolimie.
2. (J 5,1–18)
Potem nastąpiło święto żydowskie i Jezus udał się do Jerozolimy. W Jerozolimie zaś znajduje się Sadzawka Owcza, nazwana
po hebrajsku Betesda, zaopatrzona w pięć krużganków. Wśród
nich leżało mnóstwo chorych: niewidomych, chromych, sparaliżowanych, którzy czekali na poruszenie się wody. Anioł bowiem
zstępował w stosownym czasie i poruszał wodę. A kto pierwszy
wchodził po poruszeniu się wody, doznawał uzdrowienia niezależnie od tego, na jaką cierpiał chorobę. Znajdował się tam
pewien człowiek, który już od lat trzydziestu ośmiu cierpiał na
swoją chorobę. Gdy Jezus ujrzał go leżącego i poznał, że czeka
już długi czas, rzekł do niego: Czy chcesz stać się zdrowym?
Odpowiedział Mu chory: Panie, nie mam człowieka, aby mnie
wprowadził do sadzawki, gdy nastąpi poruszenie wody. Gdy ja
sam już dochodzę, inny wchodzi przede mną. Rzekł do niego
Jezus: Wstań, weź swoje łoże i chodź! Natychmiast wyzdrowiał
ów człowiek, wziął swoje łoże i chodził. Jednakże dnia tego był
szabat. Rzekli więc Żydzi do uzdrowionego: Dziś jest szabat,
nie wolno ci nieść twojego łoża. On im odpowiedział: Ten, który
mnie uzdrowił, rzekł do mnie: Weź swoje łoże i chodź. Pytali
go więc: Cóż to za człowiek ci powiedział: Weź i chodź? Lecz
uzdrowiony nie wiedział, kim On jest; albowiem Jezus odsunął
się od tłumu, który był w tym miejscu. Potem Jezus znalazł go
w świątyni i rzekł do niego: Oto wyzdrowiałeś. Nie grzesz już
więcej, aby ci się coś gorszego nie przydarzyło. Człowiek ów
odszedł i doniósł Żydom, że to Jezus go uzdrowił. I dlatego
Żydzi prześladowali Jezusa, że to uczynił w szabat. Lecz Jezus
im odpowiedział: Ojciec mój działa aż do tej chwili i Ja działam.
Dlatego więc usiłowali Żydzi tym bardziej Go zabić, bo nie tylko
nie zachowywał szabatu, ale nadto Boga nazywał swoim Ojcem,
czyniąc się równym Bogu.
dokończenie na str. 3

I N T E N C J E M S Z A L N E

OG ŁOSZENIA PAR AFIALNE

PONIEDZIAŁEK 24.01

▪ Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia życzymy opieki Bożej

06:30 + Barbara Syrek – msza gregoriańska
07:00 + Maria Pasyk (od Franciszka Janowiaka)
08:00 + Kazimierz Wojtaszek (od Macieja Stożka z rodziną)
18:30 + Ryszard Heród – msza gregoriańska
WTOREK 25.01
06:30 + Barbara Syrek – msza gregoriańska
07:00 + Rozalia Michalska (od Zbigniewa i Krystyny)
08:00 + Kazimierz Myszka – 12. rocznica śmierci
18:30 + Ryszard Heród – msza gregoriańska
ŚRODA 26.01
06:30 + Ryszard Heród – msza gregoriańska
07:00 + Barbara Syrek – msza gregoriańska
08:00 + Władysław, Apolonia, Adam Sałas, Anna Sołtysik
18:30 Zbiorowa w intencjach Nowenny do MBNP
CZWARTEK 27.01
06:30 + Maria Pietrzyk i Władysław (mąż), + Marek Kłęk i Adam
Kwiecień, + Józef Pietrzyk, + Franciszek Prochal, + Zofia
(żona) oraz + Maria Widłak i Stanisław (mąż)
07:00 +Józef – 23. rocznica śmierci oraz zmarli z rodziny Krężołków, + Agnieszka, Maria i Tadeusz Kirsz
08:00 + Barbara Syrek – msza gregoriańska
18:30 + Ryszard Heród – msza gregoriańska
PIĄTEK 28.01
06:30 + mąż i brat
07:00 + Barbara Syrek – msza gregoriańska
08:00 + Franciszek Młynarczyk – 22. rocznica śmierci (od córek
z mężami)
18:30 + Ryszard Heród – msza gregoriańska

i wszelkiej pomyślności.

▪ Przypominamy o zachowywaniu w kościele zasad sanitarnych takich jak: ograniczona liczba wiernych, dezynfekcja
dłoni, używanie maseczek, dystans oraz przyjmowanie Komunii świętej w pierwszej kolejności na rękę. Zapraszamy
do udziału w modlitwie także poprzez transmisję z naszego
kościoła.

▪W

tym tygodniu zakończyliśmy tegoroczne spotkania
kolędowe. Z powodu pandemii nie odwiedzaliśmy Waszych
domów, natomiast zapraszaliśmy poszczególne rejony parafii
na Msze święte kolędowe do kościoła lub do uczestnictwa poprzez transmisję internetową. Dziękujemy za udział, wspólną
modlitwę, a także za ofiary składane przy tej okazji.

▪ Parafialny Klub Sportowy Jadwiga zaprasza wszystkie

chętne dzieci i młodzież na otwarte zajęcia sportowe, które
będą się odbywały w czasie ferii od poniedziałku do piątku
od 16:00 do 18:00 w dużej sali gimnastycznej. Obowiązuje
strój sportowy oraz zamienne obuwie. Zajęcia są nieodpłatne.
Szczegóły na ulotkach i plakatach przy wyjściach z kościoła.

▪ Wszystkim dzieciom i młodzieży życzymy udanego drugiego

tygodnia ferii zimowych, zdrowia, wypoczynku i bezpiecznych podróży.

▪ Prośmy o Miłosierdzie Boże dla naszych parafian, którzy
w ostatnim czasie odeszli do wieczności. Są to śp.: Marian
Pająk (l. 85) z ul. Stachiewicza 13 oraz Stanisława Lusina
(l. 80) z ul. Krowoderskich Zuchów 24.

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie.

SOBOTA 29.01
06:30 + Ryszard Heród – msza gregoriańska
07:00 + Barbara Syrek – msza gregoriańska
08:00 + Mieczysław Kotarba – 6. rocznica śmierci
18:30 W intencji dziękczynnej za 50 lat małżeństwa Krystyny i Jerzego Nowińskich z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo
18:30 + Helena Przęczek w 2. rocznicę śmierci
NIEDZIELA 30.01
06:30 Za Parafian
08:00 + Barbara Syrek – ostatnia msza gregoriańska
09:30 Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie
i opiekę MB dla Zenona i Janiny Wiekierak i całej rodziny
10:00 + Michalina Permus – 19. rocznica śmierci i zmarli rodzice
11:00 + Stefania Wójtowicz w 16. rocznicę śmierci, + Janina
Manturewicz
12:30 +Jan o dar nieba w 7. rocznicę śmierci
12:30 + Krzysztof
17:00 + Kazimierz Burek – pierwsza msza gregoriańska
18:30 + Ryszard Heród – ostatnia msza gregoriańska
20:30 + Monika Robak

Z akatystu ku czci
świętej Jadwigi królowej
Kondakion 1 hymn
O, Dostojna Królowo,
radosną wdzięczności pieśń
zachwytem ogarnięci poddani Twoi
niesiemy Ci, Święta Pani Wawelska.
Ty, która byłaś zawsze wierna Bogu,
od wszelkiej biedy ustrzeż nas,
którzy do Ciebie z pozdrowieniem wołamy:
Witaj, Patronko nasza, Królowo Jadwigo.
Ikos 1
Andegaweńskiego rodu córko,
zostałaś Polski królową.
Jako dziesięcioletnia dziewczynka
okazałaś się dzielna i podjęłaś ciężar korony,
przeto, chwało Krakowa, wołamy do Ciebie:
Witaj, Jedyna kobieto koronowana na króla Polski,
Witaj, Dzieląca radości i smutki narodu polskiego,
Witaj, Apostołko pojednania i miłości,
Witaj, Chwało królewskiego stanu.
Witaj, Patronko nasza, Królowo Jadwigo!

Chrystus na Krowodrzy
Niezatarty ślad. Rozważanie styczniowe.
dokończenie ze str. 1

Jezus udaje się do Jerozolimy, która ponownie jest centrum Jego
działalności publicznej. Odnajduje tego, który wydaje Mu się najbardziej potrzebujący. Człowieka, który chorując 38 lat nie miał
żadnej perspektywy na poprawę swojego życia. Dlatego Jezus
zaczyna od rozbudzenia w nim płomyka nadziei: Czy chcesz stać
się zdrowym. Zbliża się do niego z miłością, daje mu poznać jego
bezsilność, każe mu ją wyznać, a następnie uzdrawia go mówiąc:
Wstań, weź swoje łoże i chodź.
Bardzo bolesne stwierdzenie: Nie mam człowieka. Jak często i dzisiaj osoba poważnie chora nie ma człowieka, który mógłby jej
pomóc. Boleśnie to odczuwamy, gdy sami znajdujemy się w takiej
sytuacji. A niekiedy sumienie wyrzuca nam, że opuszczamy kogoś
w chorobie. Tym bardziej godni są uznania wszyscy, którzy w jakikolwiek sposób są przy chorych.
Panie Jezu, prosimy Cię rozbudź w nas pragnienie, aby szerzyć
Twoje miłosierdzie niosąc pociechę potrzebującym pomocy,
chorym i strapionym.

Każdy z nas jest w pewnym sensie paralitykiem potrzebującym uzdrowienia. Paralitykiem być może zdrowym na ciele, lecz
zaplątanym w grzechy, od których sam nie może się uwolnić.
Pragnącym odnaleźć prawdę, lecz o oczach, które pozostają
na nią ślepe. Zagubionym, odrzuconym, nie mającym nadziei.
Nie mogącym sięgnąć źródła, często otoczonym ludźmi również
żyjącymi w ciemności. Do takiego właśnie człowieka przychodzi Chrystus. Do człowieka upadłego, lecz szukającego. Pyta
go, czy chce być uzdrowiony. Szanuje jego wolę, daje wybór.
Nie wprasza się, tylko czeka na przyzwolenie. Otrzymuje je,
a wtedy człowiek uświadamia sobie, że nic i nikt, prócz Niego,
nie mógł go wyzwolić. Zalewa go fala życia, z niej czerpie siłę,
w niej się oczyszcza.
Czy pragnę być uzdrowiony? Czy chcę spotkać się z Jezusem
w doświadczeniu moich porażek?
Stań przed Chrystusem, pozwól, aby na Ciebie spojrzał i dotknął Cię swoją uzdrawiającą łaską, aby Cię napełnił nadzieją
i miłością. On przychodzi właśnie dzisiaj do Ciebie! On Ciebie dostrzega, bo jesteś dla Niego kimś ważnym. Powiedz Mu
o swoich chorobach duszy i ciała i pozwól Mu działać. Właśnie
teraz, w tej świętej chwili…
Marek Chrzanowski

3.
Choroba ciała nie jest najgorszym nieszczęściem człowieka.
Najgorsze jest życie w grzechu.
Dlatego Jezus stanowczo mówi
do uzdrowionego: Oto wyzdrowiałeś. Nie grzesz już więcej,
aby ci się coś gorszego nie przy
darzyło. To słowa, które Jezus
wypowiada w Ewangelii wielokrotnie, słowa pomagające
zrozumieć istotę sakramentu
Chrystus uzdrawia paralityka
pokuty, lekarstwa na najgorszą
chorobę. Bóg uzdrawia nasze przy Sadzawce Betesda – Murillo
serca i wzywa nas do walki.
Bo brak walki z grzechem może też doprowadzić do choroby
ciała. W tej walce nie pozostawia nas samych. Towarzyszy nam
moc Jego uzdrawiającej łaski. Często także otrzymujemy pomoc innych, których Bóg posyła na drogi naszego życia.

O manipulacji językowej

Dobre słowo

Pozytywne lub negatywne skojarzenia budzi sama użyta przez
kogoś nazwa. I tak niepodobieństwem jest, by działaczki ruchów proaborcyjnych używały sformułowania dziecko poczęte.
Zastępują je m.in. określeniem płód. I wprawdzie można tak
nazywać człowieka na pewnym etapie rozwoju, ale o ileż łatwiej – z psychologicznego punktu widzenia – zniszczyć płód
niż zabić dziecko!

Najlepszym lekarstwem, którego nie sposób
przedawkować jest życzliwość dla drugiego
człowieka.
autor nieznany

BIULETYN DUSZPASTERSKI
bezpłatny tygodnik parafialny
REDAKCJA BIULETYNU
Ks. M. Hajdyła, K. Herej-Szymańska,
A. Gorczyca, M. Kot-Panek,
M. Szymańska
teksty: D. Bidzińska, I. Korohoda,
D. Kotas, Ł. Kwiecień
dział reklam: D. Kotas
Parafia nie odpowiada za treść
publikowanych reklam

W krótkim artykule nie sposób wyczerpująco omówić temat zasygnalizowany w tytule. Warto jednak zwrócić uwagę na pewne
zjawiska, które mogą zadecydować o bardziej świadomym funkcjonowaniu człowieka w otaczającej go rzeczywistości. Słowo
jest narzędziem, które powinno służyć porozumieniu, dochodzeniu do prawdy, ale jakże często bywa używane do sterowania innymi. Manipulatorowi nie chodzi o prawdę, ale w cyniczny
sposób chce wywierać na kogoś wpływ, by w pewnej, czasem
odległej perspektywie użyć go do celów, które sobie założył.
Manipulowany najczęściej nie zdaje sobie z tego sprawy, że jest
sterowany, że język, który do niego dociera, kształtuje jego widzenie świata, nie ma świadomości, że wojna cywilizacyjna toczy się także a może przede wszystkim na płaszczyźnie języka.
Sformułowanie „zwierzęta pozaludzkie” używane przez Sylwię
Spurek definiuje wprawdzie jej poglądy, ale wypowiedź szokująca ze względu na swój radykalizm raczej nie znajdzie akceptacji zbyt wielu osób. Natomiast delikatniejsze, aksamitne
określenia łatwo wnikają w nasz sposób myślenia i trzeba jasno
zdawać sobie z tego sprawę.

dokończenie na str. 4

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA
pw. Św. Jadwigi Królowej
ul. Łokietka 60, 31-334 Kraków
tel.: +48 12 637 14 15
fax: 638 71 52
konto: 49 1020 2906 0000 1702 0086 1682

DUSZPASTERZE
proboszcz: ks. Marek Hajdyła
wikariusze: ks. Jacek Kuczmier,
ks. Dariusz Burda, ks. Norbert Sarota

e-mail: swietajadwiga@diecezja.pl
www.swietajadwiga.diecezja.pl

rezydenci: ks. Prałat Jan Dziasek,
ks. Dariusz Oko, ks. Stanisław Molendys,
ks. Mirosław Czapla, ks. Włodzimierz
Sywak

PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH
dni zwykłe: 6:30, 7:00, 8:00, 18:30
nd. i święta: 6:30, 8:00, 9:30, 10:00,
11:00, 12:30, 17:00, 18:30, 20:30

KANCELARIA PARAFIALNA
pn.-sob.: 10:00-11.00
pn., wt., czw.: 16:00-18:00
nd. i święta: kancelaria nieczynna

O manipulacji językowej

Z posynodalnej adhortacji apostolskiej
Sacramentum Caritatis

dokończenie ze str. 3

Język jest materią żywą. Pewne wyrazy giną (np. automobil),
nowe się pojawiają (np. smartfon), a jeszcze inne zmieniają
znaczenie i tak było zawsze we wszystkich językach. Przyjrzyjmy się jednak oczywistym manipulacjom w tym zakresie,
np. zmianie znaczenia słów partner/partnerka. Nie tak dawno
nazwą partner określano ‘współuczestnika tańca, gry, rozmowy, także współpracownika’. Dziś pojawiło się nowe znaczenie
wyrazu partner, które wysunęło się na pierwszy plan, a mianowicie oznacza ‘człowieka, z którym prowadzi się życie na
kształt małżeństwa’. Używa się tego słowa, by negatywne
skojarzenia związane z określeniem konkubent/konkubina nie
drażniły osób zainteresowanych. Nie trzeba szczególnej przenikliwości umysłu, by rozumieć, że elegancka, dobrze kojarząca
się nazwa użyta jest w tym celu, by zamazać treści, które kryją
się pod określeniem partner, a nawet służą temu, by wręcz
afirmować określony styl życia.
Innego rodzaju, a bardzo poważne etyczne zagrożenia widać
we wprowadzaniu do języka sformułowań, które przyzwyczajają odbiorców wypowiedzi do mentalnego zrównywania zwierząt z ludźmi. Akceptujemy to, bo najczęściej myślimy wtedy
o naszych domowych ulubieńcach, z którymi jesteśmy uczuciowo związani. Warto się jednak zastanowić nad tym, jaki jest
cel tego konsekwentnie przeprowadzanego procesu „uczłowieczania” zwierząt.
Z całą pewnością każdy z nas słyszał o nadawaniu zwierzętom domowym ludzkich imion albo o adopcji pieska czy kotka.
Niewątpliwie pozytywny gest wobec cierpiącego zwierzaka
nie upoważnia nikogo do zrównywania opieki nad bezdomnym
psem czy kotem do faktu przyjęcia do swojej rodziny i otoczenia miłością opuszczonego dziecka. Słyszy się czasem, że
czyjś ulubiony piesek czy kotek umarł. Zapytajmy więc, czy
osoba, która nie widzi w tym nic niewłaściwego, takich samych
słów użyje np. na określenie dramatycznego faktu śmierci
najbliższej osoby?
Zamierzenia manipulatorów nie są jasne, a co gorsza rzadko
są zauważane przez odbiorcę, a prowadzą do celów, które są
przed nim skrywane. Na ogół uważamy się za osoby niezależnie myślące, ale czy zawsze tak jest? Niewątpliwie wszyscy w jakimś stopniu poddajemy się wpływom manipulatorów – tego nie da się tak całkiem uniknąć, ale mam nadzieję,
że powyższe refleksje zwrócą uwagę na znane wprawdzie,
ale rzadko przypominane fakty o sposobach manipulacji językowej i w jakimś stopniu pozwolą się przed nią bronić,
pozwolą na rezygnację z bezmyślnego powielania praktyk
manipulatorów. Ważne, żebyśmy zauważali perfidne praktyki
osób, które chcą sterować naszymi opiniami a w konsekwencji zachowaniami.
Z.W.

REKLAMA na pokrycie kosztów druku

8. W Eucharystii odsłania się
zamysł miłości, który kieruje
całą historią zbawienia (por.
Ef 1,10; 3,8–11). W niej Deus
Trinitas, który sam jest miłością
(por. 1 J 4,7–8), w pełni angażuje się w naszą ludzką kondycję.
W chlebie i winie, pod których
postaciami Chrystus nam się
daje w paschalnej uczcie (por.
Łk 22,14–20; 1 Kor 11,23–26),
całe Boże życie dociera do nas
i udziela się w formie sakramentu. Bóg jest doskonałą komunią
miłości pomiędzy Ojcem, Synem i Duchem Świętym. Już w stworzeniu człowiek został powołany do udziału, w jakiejś mierze,
w ożywczym Bożym tchnieniu (por. Rdz 2,7). Ale w Chrystusie
umarłym i zmartwychwstałym oraz w wylaniu Ducha Świętego,
danym bez miary (por. J 3,34) stajemy się uczestnikami Bożej
zażyłości. Jezus Chrystus, który przez Ducha wiecznego złożył
Bogu samego siebie jako nieskalaną ofiarę (Hbr 9,14) w darze
eucharystycznym udziela nam tego samego Bożego życia. Chodzi o dar absolutnie bezinteresowny, który jest jedynie odpowiednikiem obietnic Bożych, spełnionych ponad wszelką miarę.
Kościół przyjmuje, celebruje, adoruje ten dar w wiernym posłuszeństwie. „Tajemnica wiary” jest tajemnicą miłości trynitarnej,
do uczestnictwa w której jesteśmy przez łaskę wezwani. Także
więc i my musimy zawołać wraz z św. Augustynem: Jeśli widzisz
miłość, widzisz Trójcę.
Benedykt XVI pp.

KALENDARZ LITURGICZNY TYGODNIA:
PONIEDZIAŁEK 24.01
św. Franciszka Salezego,
biskupa i doktora Kościoła,
patrona dziennikarzy
2 Sm 5,1–7.10; Ps 89;
Mk 3,22–30
WTOREK 25.01
Święto Nawrócenia
św. Pawła Apostoła
Dz 22,3–16; Ps 117;
Mk 16,15–18
ŚRODA 26.01
świętych biskupów
Tymoteusza i Tytusa
2 Tm 1,1–8; Ps 96;
Mk 4,1–20

CZWARTEK 27.01
2 Sm 7,18–19.24–29; Ps 132;
Mk 4,21–25
PIĄTEK 28.01
św. Tomasza z Akwinu,
prezbitera i doktora
Kościoła
2 Sm 11,1–4a.5–10a.13–
17.27c; Ps 51; Mk 4,26–34
SOBOTA 29.01
2 Sm 12,1–7a.10–17; Ps 51;
Mk 4,35–41
NIEDZIELA 30.01
Jr 1,4–5.17–19; Ps 71;
1 Kor 12,31–13,13;
Łk 4,21–30
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