
 

  

  

 

LITURGIA I SŁOWO BOŻE NA NIEDZIELĘ 

PIERWSZE CZYTANIE 

Miłość względem biednych Syr 3, 30 – 4, 10 

Czytanie z Mądrości Syracha 

Woda gasi płonący ogień, a jałmużna gładzi 
grzechy. Kto dobrodziejstwami za 
dobrodziejstwa odpłaca, pamięta o 
przyszłości, a w chwili potknięcia się 
znajdzie podporę. Synu, nie odmawiaj 
biedakowi rzeczy niezbędnych do życia i 
oczu potrzebującego nie męcz zwlekaniem! 
Nie dręcz duszy głodnego i nie pobudzaj do 
gniewu człowieka w jego niedostatku! Serca 
rozgniewanego w większy zamęt nie 
wprowadzaj i nie zwlekaj z datkiem dla 
potrzebującego! Nie odpychaj żebrzącego w 
strapieniu, a od ubogiego nie odwracaj swej 
twarzy! Nie odwracaj oka od proszącego i 
nie dawaj człowiekowi sposobności, aby cię 
przeklinał. Gdy bowiem przeklnie cię w 
gorzkości duszy, Ten, co go stworzył, 
wysłucha jego życzenia. Czyń siebie 
godnym kochania w zgromadzeniu, a przed 
władcą skłaniaj głowę! Nakłoń ucha swego 
biednemu i łagodnie odpowiedz mu 

spokojnymi słowami! Wyrwij krzywdzonego 
z ręki krzywdzącego, a gdy sądzić będziesz, 
nie bądź małodusznym! Bądź ojcem dla 
sierot, jakby mężem dla ich matki, a staniesz 
się jakby synem Najwyższego, i miłować cię 
On będzie bardziej niż twoja matka. 

Oto Słowo Boże. 

PSALM RESPONSORYJNY 

Mąż sprawiedliwy obdarza ubogich 
Błogosławiony człowiek, który boi się Pana, 
* i wielką radość znajduje w jego 
przykazaniach. 
Potomstwo jego będzie potężne na ziemi, * 
dostąpi błogosławieństwa pokolenie 
prawych. Ref 
 
Dobrze się wiedzie człowiekowi, który z 
litości pożycza * 
i swymi sprawami zarządza uczciwie. 
Sprawiedliwy nigdy się nie zachwieje * i 
pozostanie w wiecznej pamięci. Ref 
 
Nie przelęknie się złej nowiny, * 
jego mocne serce zaufało Panu. 
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Jego wierne serce lękać się nie będzie *  
i spojrzy z wysoka na swych przeciwników. 
Ref 
 
Rozdaje i obdarza ubogich, * 
jego sprawiedliwość będzie trwała zawsze, 
wywyższona z chwałą * 
będzie jego potęga. Ref 

DRUGIE CZYTANIE 

Wiara bez uczynków jest martwa ( Jk 2, 14-17) 

Czytanie z Listu św. Jakuba Apostoła 

Jaki z tego pożytek, bracia moi, skoro ktoś 
będzie utrzymywał, że wierzy, a nie będzie 
spełniał uczynków? Czy sama wiara zdoła 
go zbawić? Jeśli na przykład brat lub siostra 
nie mają odzienia lub brak im codziennego 
chleba, a ktoś z was powie im: "Idźcie w 
pokoju, ogrzejcie się i najedzcie do syta!" - a 
nie dacie im tego, czego koniecznie 
potrzebują dla ciała - to na co się to przyda? 
Tak też i wiara, jeśli nie byłaby połączona z 
uczynkami, martwa jest sama w sobie. 

Oto Słowo Boże. 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 

Alleluja, alleluja, alleluja  

Daję wam przykazanie nowe 
abyście się wzajemnie miłowali, 
jak Ja was umiłowałem. 

Alleluja, alleluja, alleluja EWANGELIA 

Przykazanie miłości nieprzyjaciół (Łk 6, 27-38) 

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza 

Jezus powiedział do swoich uczniów: 
"Powiadam wam, którzy słuchacie: Miłujcie 
waszych nieprzyjaciół; dobrze czyńcie tym, 
którzy was nienawidzą; błogosławcie tym, 
którzy was przeklinają, i módlcie się za tych, 

którzy was oczerniają. Jeśli cię kto uderzy w 
policzek, nadstaw mu i drugi. Jeśli bierze ci 
płaszcz, nie broń mu i szaty. Daj każdemu, 
kto cię prosi, a nie dopominaj się zwrotu od 
tego, który bierze twoje. Jak chcecie, żeby 
ludzie wam czynili, podobnie wy im czyńcie. 
Jeśli bowiem miłujecie tych tylko, którzy was 
miłują, jakaż za to dla was wdzięczność? 
Przecież i grzesznicy miłość okazują tym, 
którzy ich miłują. I jeśli dobrze czynicie tym 
tylko, którzy wam dobrze czynią, jaka za to 
dla was wdzięczność? I grzesznicy to samo 
czynią. Jeśli pożyczek udzielacie tym, od 
których spodziewacie się zwrotu, jakaż za to 
dla was wdzięczność? I grzesznicy 
grzesznikom pożyczają, żeby tyleż samo 
otrzymać. Wy natomiast miłujcie waszych 
nieprzyjaciół, czyńcie dobrze i pożyczajcie, 
niczego się za to nie spodziewając. A wasza 
nagroda będzie wielka, i będziecie synami 
Najwyższego; ponieważ On jest dobry dla 
niewdzięcznych i złych. Bądźcie miłosierni, 
jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, 
a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a 
nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a 
będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a 
będzie wam dane: miarą dobrą, natłoczoną, 
utrzęsioną i opływającą wsypią w zanadrze 
wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, 
jaką wy mierzycie. Oto Słowo Pańskie . 

Św. Jan Kanty  

Św. Jan Kanty urodził się 24 czerwca 1390 
roku w Kętach. Od miejsca urodzenia 
nazwany Kantym. Zapisał się do Akademii 
Krakowskiej w 1413 roku. Studiował na 
Wydziale Teologicznym. W 1419 roku 
przyjął święcenia kapłańskie. W latach 1420-
1429 był rektorem i wychowawcą u 
Bożogrobców w Miechowie. W 1429 roku 
powrócił do Krakowa i pozostał na stałe na 



Uniwersytecie jako profesor filozofii i teologii 
aż do śmierci, tj. do 24 grudnia 1473 roku. 
Mieszkał w Collegium Maius. Trzykrotnie był 
mianowany dziekanem Wydziału 
Filozoficznego. Promował 42 bakałarzy i 9 
magistrów. Równocześnie studiował 
teologię i po 14 latach nauki uzyskał stopień 
magistra teologii. Niebawem rozpoczął 
wykłady na tym wydziale. Po śmierci 
swojego profesora, Benedykta Hesse, objął 
katedrę teologii. Pozostał na tym stanowisku 
aż do śmierci. W międzyczasie pełnił funkcję 
proboszcza w parafii św. Andrzeja w 
Olkuszu, kantora przy kolegiacie św. 
Floriana i przełożonego Collegium Maius. 
Powszechnie znana była Jego pracowitość. 
W ciągu swojego życia przepisał 27 
woluminów liczących blisko 30 tys. stron. 
Kult Jana z Kęt zaczął się od chwili Jego 
śmierci. W 1676 roku papież Klemens X 
zezwolił na publiczny kult Jana Kantego. 
Kanonizował go papież Klemens XIII w 1767 
roku. Jest patronem środowisk naukowych, 
nauczycieli i młodzieży oraz dzieł 
miłosierdzia. Niewątpliwie niezwykłość 
Kolegiaty św. Anny w pełni charakteryzuje 
postać św. Jana z Kęt, żyjącego w latach 
1390-1473, studenta i profesora Akademii 
Krakowskiej. Jego sylwetkę 
scharakteryzował kardynał Karol Wojtyła w 
kazaniu wygłoszonym podczas jubileuszu 
500-lecia śmierci św. Jana, w 1973 roku: 
„Człowiek, któremu na imię było Jan, 
wyszedł z Kęt, małego miasteczka w 
południowej Polsce. Wyszedł, niosąc w swej 
duszy skarb Chrztu Świętego; a poprzez ten 
skarb, skarb wiary. We wierze dane Mu było 
obcować ze Słowem Bożym od pierwszych 
dni swojego życia; od lat dziecięcych 
i młodzieńczych. A było to obcowanie 
głębokie, pełne myśli, serca i woli. Ono Go 

przyprowadziło z Kęt do Akademii 
Krakowskiej; przeprowadziło przez lata 
studenckie, wprowadziło do katedry: 
naprzód Wydziału Filozoficznego, potem 
Wydziału Teologicznego. Ono prowadziło 
Go przez całe życie, długie, przeszło 
osiemdziesiąt trzyletnie życie, które 
zakończyło się pięćset lat temu, dokładnie 
24 grudnia”. Św. Jan z Kęt słynął z wielkiego 
miłosierdzia. Nie mogąc inaczej zaradzić 
ludzkiej nędzy, rozdawał swoje odzienie 
i obuwie. Pod Jego drzwiami żacy często 
znajdowali przygotowany dla nich posiłek. W 
każdym potrzebującym widział Chrystusa. 
Pewnego razu w profesorskiej jadalni 
spożywał posiłek, oznajmiono mu, że 
przyszedł żebrak. „Chrystus przyszedł” – 
zawołał Mistrz Jan i zaprosił biedaka do 
stołu, dzieląc z nim swój skromny posiłek. 
Znana była Jego wielka dbałość o 
studentów, szczególnie zaś o ich życie 
duchowe. Jeśli dowiedział się, że ktoś 
schodzi na złą drogę, często osobiście 
interweniował, co znalazło swój obraz w 
średniowiecznym Miraculum o św. Janie, 
które podaje, że nawet po śmierci, co jakiś 
czas pojawiała się ręka Mistrza ze świecą i 
wędrowała po ulicach Krakowa, prowadząc 
żaka, który zgubił drogę mądrości. Była to 
niezwykła postać uczonego, który wiedzę 
zamieniał w mądrość, a nade wszystko 
umiłował Prawdę, w której odkrył Chrystusa. 

 

 

 

 



  

 OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

1.Kalendarz liturgiczny:  

Wtorek – Wspomnienie św. Jana Pawła II, 
papieża;  
Środa – Wspomnienie św. Józefa 
Bilczewskiego, biskupa;  
Czwartek – Wspomnienie św. Antoniego Marii 
Clareta, biskupa 
 
2.W poniedziałek nabożeństwo do św. Rity. 
Porządek będzie następujący: o godz. 18:00 
Msza św., różaniec, poświęcenie róż.  

3. We środę zbiórka kandydatów na 

ministrantów (od 4 klasy) o godz. 16:00 a dla 

ministrantów o godz. 19:00. 

4. Są jeszcze miejsca do Róży św. Rity (zapisy 

w zakrystii lub kancelarii). 

5. Są jeszcze miejsca na pielgrzymkę do 

Grecji (od 20-29 kwietnia 2020 r.) – zapisy w 

kancelarii lub zakrystii. 

6. Nabożeństwa różańcowe w naszym 

kościele dla dzieci od poniedziałku do piątku o 

godz. 17:00; w dni powszednie po Mszy św. 

wieczornej, a w niedziele o godz. 18:30. 

7.W niedzielę 27 października będzie większa 

liczba spowiedników i w zależności od ilości 

penitentów spowiedź będzie także w czasie 

Mszy św. Dodatkowa spowiedź będzie także 

30 i 31 października od godz. 17:00. W tym 

roku Uroczystość Wszystkich Świętych 

wypada w I piątek miesiąca. Przy tej okazji 

zachęcamy do spowiedzi św. czyli do 

pojednania się Panem Bogiem i bliźnimi. W 

dniach od 1-8 listopada można uzyskać 

odpust (darowanie kar za grzechy) i ofiarować 

go tylko za zmarłych. Jednym z warunków  jest 

sakramentalna spowiedź.  

8. Bóg zapłać za ofiary wypominkowe i za 

ofiary na kościół oraz za wsparcie młodych 

stypendystów.  

9. W przyszłą niedzielę 27 października 

zapraszamy dzieci na III  korowód Świętych, 

szczegóły na plakacie w gablocie. W przyszłą 

niedzielę, w ramach miesiąca misyjnego 

kazania wygłosi ksiądz misjonarz z polskiej 

parafii w Trembowli w Archidiecezji Lwowskiej. 

Będziemy mogli wesprzeć tę polską parafię 

dobrowolnymi ofiarami do puszek po Mszach 

świętych.     

10. Terminy spotkań dla uczniów klas 8 

przygotowujących się do bierzmowania, są 

wywieszone w gablocie. 

11. Trwajmy w modlitwie za naszego ks. 

Prałata Jana Mrowcę.  
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