
 

 

  

 

LITURGIA I SŁOWO BOŻE NA NIEDZIELĘ 

PIERWSZE CZYTANIE 

Modlitwa Salomona w czasie poświęcenia świątyni (8, 
22-23. 27-30) 

Czytanie z Pierwszej Księgi Królewskiej 

Salomon stanął przed ołtarzem Pana 
wobec całego zgromadzenia 
izraelskiego i wyciągnąwszy ręce do 
nieba, rzekł: „O Panie, Boże Izraela! Nie 
ma takiego Boga jak Ty ani w górze na 
niebie, ani w dole na ziemi, tak 
zachowującego przymierze i łaskę 
względem Twoich sług, którzy czczą 
Cię z całego swego serca. Czy jednak 
naprawdę zamieszka Bóg na ziemi? 
Przecież niebo i niebiosa najwyższe nie 
mogą Cię objąć, a tym mniej ta 
świątynia, którą zbudowałem. Zważ 
więc na modlitwę Twego sługi i jego 
błaganie, o Panie, Boże mój, i wysłuchaj 
to wołanie i tę modlitwę, w której dziś 
Twój sługa stara się ubłagać Cię o to, 
aby w nocy i w dzień Twoje oczy 
patrzyły na tę świątynię. Jest to miejsce, 

o którym powiedziałeś: «Tam będzie 
moje imię», tak aby wysłuchać 
modlitwę, którą zanosi Twój sługa na 
tym miejscu. Dlatego wysłuchaj 
błaganie Twego sługi i Twego ludu, 
Izraela, ilekroć modlić się będzie na tym 
miejscu. Ty zaś wysłuchaj na miejscu 
Twego przebywania w niebie. Nie tylko 
wysłuchaj, ale też i przebacz”. 

Oto Słowo Boże. 

PSALM RESPONSORYJNY 

(Ps 84)  

Jak miła, Panie, jest świątynia Twoja 

Dusza moja stęskniona pragnie 
przedsionków Pańskich. * 
Serce moje i ciało radośnie wołają do 
Boga żywego. 
Nawet wróbel znajduje swój dom, a 
jaskółka gniazdo, † 
gdzie złoży swe pisklęta: * 
przy ołtarzach Twoich, Panie 
Zastępów, Królu mój i Boże! Ref 
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Szczęśliwi, którzy mieszkają w domu 
Twoim, Panie, * 
nieustannie Cię wielbiąc. 
Spójrz, Boże, tarczo nasza, * 
wejrzyj na twarz Twego Pomazańca. 
Ref 

Doprawdy, dzień jeden w przybytkach 
Twoich * 
lepszy jest niż innych tysiące: 
wolę stać w progu domu mojego Boga, 
* niż mieszkać w namiotach 
grzeszników. Ref   

DRUGIE CZYTANIE 

Jesteście Bożą budowlą (3, 9b-11. 16-17) 

Czytanie z Pierwszego Listu świętego 
Pawła Apostoła do Koryntian 

Bracia: Jesteście uprawną rolą Bożą i 
Bożą budowlą. Według danej mi łaski 
Bożej, jako roztropny budowniczy, 
położyłem fundament, ktoś inny zaś 
wznosi budynek. Niech każdy jednak 
baczy na to, jak buduje. Fundamentu 
bowiem nikt nie może położyć innego 
niż ten, który jest położony, a którym 
jest Jezus Chrystus. Czyż nie wiecie, 
żeście świątynią Boga i że Duch Boży 
mieszka w was? Jeżeli ktoś zniszczy 
świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. 
Świątynia Boga jest święta, a wy nią 
jesteście.  

Oto Słowo Boże. 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 

Alleluja, alleluja, alleluja 

Ojciec szuka prawdziwych czcicieli, 
którzy będą Mu oddawać cześć w 
Duchu i prawdzie. 

Alleluja, alleluja, alleluja 

EWANGELIA 

Prawdziwi czciciele Boga (J 4, 19-24) 

Słowa Ewangelii według św. Jana 

Kobieta z Samarii powiedziała do 
Jezusa: «Panie, widzę, że jesteś 
prorokiem. Ojcowie nasi oddawali cześć 
Bogu na tej górze, a wy mówicie, że w 
Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy 
czcić Boga». Odpowiedział jej Jezus: 
«Wierz Mi, niewiasto, że nadchodzi 
godzina, kiedy ani na tej górze, ani w 
Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca. 
Wy czcicie to, czego nie znacie, my 
czcimy to, co znamy, ponieważ 
zbawienie bierze początek od Żydów. 
Nadchodzi jednak godzina, owszem, już 
jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą 
oddawać cześć Ojcu w Duchu i 
prawdzie, i takich to czcicieli chce mieć 
Ojciec. Bóg jest duchem; potrzeba więc, 
by czciciele Jego oddawali Mu cześć w 
Duchu i prawdzie». 

Oto Słowo Pańskie. 

 OGŁOSZENIA BIEŻĄCE  
 

Poradnia bioetyczna w 
Krakowie zaprasza 

Poradnia bioetyczna to 
pierwsze tego typu miejsce w 

Polsce, w którym każdy zainteresowany 
może uzyskać informację lub poradę na 
tematy związane z bioetyką. Może też 
otrzymać wsparcie i pomoc w 
rozwiązywaniu trudnych dylematów 
moralnych związanych z początkiem, 
trwaniem lub końcem życia. 
Wykwalifikowany zespół bioetyków, 
wśród których znajdują się lekarze, 
pracownicy służby zdrowia, prawnicy, 



teologowie i filozofowie udziela 
informacji w oparciu o naukę Kościoła 
katolickiego oraz zasady personalizmu 
chrześcijańskiego.  Działalność 
Poradni w szczególny sposób dotyczy 
ochrony życia ludzkiego na każdym 
etapie – od poczęcia do naturalnej 
śmierci, niepłodności (in vitro, 
naprotechnologia, adopcja), diagnostyki 
prenatalnej, aborcji, ciąży 
pozamacicznej, transplantacji, etyki 
lekarskiej, a także opieki nad pacjentem 
w stanach terminalnych (uporczywa 
terapia, sedacja, stosowanie środków 
przeciwbólowych, reanimacja i 
resuscytacja, eutanazja). W ramach 
Poradni można również uzyskać 
bezpłatną poradę prawną.  

Jak korzystać z usług poradni? 

 Chcesz uzyskać poradę osobiście? 
Poradnia zapraszamy do siedziby 

przy ul. Bernardyńskiej 3 w 
Krakowie. Godziny otwarcia Poradni 
są dostępne na stronie 
www.poradniabioetyczna.pl  

 Wolisz umówić się na wizytę 
telefonicznie? Zespół Poradni czeka 
na Ciebie pod numerem 12-4286030 
wew. 922 

 Pragniesz zasięgnąć porady drogą 
mailową? 

Wejdź na 
www.poradniabioetyczna.pl/uzyskaj
-porade i wypełnij prosty formularz 

 Poszukujesz pogłębionej lektury na 
tematy bioetyczne?  

Zapisz się na newsletter 
www.poradniabioetyczna.pl/newsletter 
i bądź na bieżąco 
Poradnia zapewnia pełną dyskrecję i 
anonimowość.  
 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

1. Kalendarz liturgiczny: 

Poniedziałek – Święto Świętych 
Apostołów Szymona i Judy Tadeusza; 
Piątek – Uroczystość Wszystkich 
Świętych;  
Sobota – Wspomnienie Wszystkich 
Wiernych Zmarłych – Dzień Zaduszny 
2. Nabożeństwo do św. Charbela w 
poniedziałek 28 października. O godz. 
18:00  Msza św., po niej różaniec a 
następnie namaszczenie świętym olejem. 
Intencje do św. Charbela będzie można 
składać do koszyczka za ławkami.  
3. We środę i czwartek dodatkowa 
spowiedź św. (przed I piątkiem miesiąca) 
od godz. 17:00. We środę zapraszamy 

szczególnie kandydatów do 
bierzmowania z klas VI i VII a we 
czwartek młodzież  z klas VIII. 
4. W piątek Uroczystość Wszystkich 
Świętych. Jest to święto obowiązkowe 
i każdy katolik w Polsce ma obowiązek 
uczestniczenia w tym dniu we Mszy św. 
W naszym kościele Msze św. w tym dniu 
będą tak jak w każdą niedzielę. 
Z racji uroczystości w ten dzień nie 
obowiązuje wstrzemięźliwość od 
pokarmów mięsnych.  
W sobotę – Dzień Zaduszny. Msze św. 
o godz. 6:30, 7:15; 8:00; 16:00; 17:00; 
18:00; 19:00.  
W sobotę kancelaria parafialna będzie 
nieczynna.  



5. W dzień zaduszny 2 listopada bardzo 
serdecznie zapraszamy na Różaniec w 
intencji zmarłych. Nabożeństwo z 
wystawionym Najświętszym 
Sakramentem o godz. 20:00. 
Prosimy przynieść znicze, które później 
wspólnie zapalimy i zaniesiemy pod 
Krzyż misyjny.  
Modlitwę zakończymy Apelem 
Jasnogórskim. 
6. Oprócz uzyskiwania odpustów, 
możemy pomóc naszym Zmarłym przez 
ofiarowanie Mszy św.  
Inną formą pomocy Zmarłym jest 
uroczysta modlitwa Kościoła za 
Zmarłych zwana „Wypominkami”.  
Od 1 niedzieli listopada 2019 do ostatniej 
niedzieli października 2020 wypominki 
całoroczne będą czytane przed Mszą św. 
o godz. 8:30; 10:00 i 17:00.  
W każdy III wtorek miesiąca o godz. 
17.30 będzie odmawiany różaniec w 
kościele za zmarłych wypominanych w 
ciągu całego roku, a o godz. 18:00 będzie 
sprawowana Msza św. za dusze zmarłych 
wypominanych.  
Natomiast wypominki jednorazowe będą 
odczytywane przez cały listopad od 
poniedziałku do soboty o 17.45 w 
połączeniu z odmawianiem Koronki do 
Miłosierdzia Bożego.   
We Wspomnienie Wszystkich Wiernych 
Zmarłych wypominki jednorazowe także 
będą czytane przed Mszą świętą.                                                        

7.  Najbliższe odwiedziny chorych będą 8 
i 9 listopada od godz. 8:00. 
8.  Dziś w Święto Rocznicy Poświęcania 
Kościoła Własnego dziękujemy Bogu za 
Dobroczyńców tego kościoła, 
budowniczych i wszystkich 
ofiarodawców. Módlmy się także o 
powrót do zdrowia budowniczego tego 
kościoła, naszego ks. prałata Jana.  

 

 

„Dzisiejsze święto zachęca nas, byśmy 
skierowali wzrok ku niebu, które jest celem 
naszej ziemskiej pielgrzymki. Tam oczekuje 

nas radosna wspólnota świętych. Tam 
spotkamy się z naszymi drogimi 

zmarłymi…” Jan Paweł II
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