
 

  

  

 

LITURGIA I SŁOWO BOŻE NA NIEDZIELĘ 

PIERWSZE CZYTANIE 

Bóg miłuje całe stworzenie (Mdr 11, 22 – 12, 2) 

Czytanie z Księgi Mądrości 

Panie, świat cały przy Tobie jak ziarnko 
na szali, kropla rosy porannej, co spadła 
na ziemię. Nad wszystkim masz litość, 
bo wszystko w Twej mocy, i oczy 
zamykasz na grzechy ludzi, by się 
nawrócili. Miłujesz bowiem wszystkie 
stworzenia, niczym się nie brzydzisz, co 
uczyniłeś, bo gdybyś miał coś w 
nienawiści, nie byłbyś tego uczynił. 
Jakżeby coś trwać mogło, gdybyś Ty nie 
powołał do bytu? Jak by się zachowało, 
czego byś nie wezwał? Oszczędzasz 
wszystko, bo to wszystko Twoje, Panie, 
miłośniku życia. Bo we wszystkim jest 
Twoje nieśmiertelne tchnienie. Dlatego 
nieznacznie karzesz upadających i 
strofujesz, przypominając, w czym 
grzeszą, by wyzbywszy się złości, w 
Ciebie, Panie, uwierzyli. 

Oto Słowo Boże. 

PSALM RESPONSORYJNY 

Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu 

Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu, 
i sławił Twoje imię przez wszystkie 
wieki. Każdego dnia będę Ciebie 
błogosławił i na wieki wysławiał Twoje 
imię. 

Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu 

Pan jest łagodny i miłosierny, 
nieskory do gniewu i bardzo łaskawy. 
Pan jest dobry dla wszystkich, 
a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co 
stworzył. 

Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu 

Niech Cię wielbią, Panie, wszystkie 
Twoje dzieła 
i niech Cię błogosławią Twoi święci. 
Niech mówią o chwale Twojego 
królestwa 
i niech głoszą Twoją potęgę. 

Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu 
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Pan jest wierny we wszystkich swoich 
słowach 
i we wszystkich dziełach swoich 
święty. 
Pan podtrzymuje wszystkich, którzy 
upadają, 
i podnosi wszystkich zgnębionych. 

Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu 

DRUGIE CZYTANIE 

Uświęcenie chrześcijan przynosi chwałę Chrystusowi 
 (2 Tes 1, 11 – 2, 2) 

Czytanie z Drugiego Listu świętego 
Pawła Apostoła do Tesaloniczan 

Bracia: Modlimy się zawsze za was, aby 
Bóg nasz uczynił was godnymi swego 
wezwania, aby z mocą udoskonalił w 
was wszelkie pragnienie dobra oraz 
czyn płynący z wiary. Aby w was 
zostało uwielbione imię Pana naszego, 
Jezusa Chrystusa, a wy w Nim, za łaską 
Boga naszego i Pana Jezusa Chrystusa. 
W sprawie przyjścia Pana naszego, 
Jezusa Chrystusa, i naszego 
zgromadzenia wokół Niego prosimy 
was, bracia, abyście się nie dali zbyt 
łatwo zachwiać w waszym rozumieniu 
ani zastraszyć bądź przez ducha, bądź 
przez mowę, bądź przez list rzekomo od 
nas pochodzący, jakoby już nastawał 
dzień Pański. 
Oto Słowo Boże. 
 
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 

Alleluja, alleluja, alleluja 
Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego 
Syna Jednorodzonego; 
każdy, kto w Niego wierzy, ma życie 
wieczne. 
Alleluja, alleluja, alleluja 

 

EWANGELIA 

Nawrócenie Zacheusza (Łk 19, 1-10) 

Słowa Ewangelii według świętego 
Łukasza 

Jezus wszedł do Jerycha i przechodził 
przez miasto. A był tam pewien 
człowiek, imieniem Zacheusz, 
zwierzchnik celników i bardzo bogaty. 
Chciał on koniecznie zobaczyć Jezusa, 
kto to jest, ale nie mógł z powodu tłumu, 
gdyż był niskiego wzrostu. Pobiegł więc 
naprzód i wspiął się na sykomorę, aby 
móc Go ujrzeć, tamtędy bowiem miał 
przechodzić. Gdy Jezus przyszedł na to 
miejsce, spojrzał w górę i rzekł do 
niego: „Zacheuszu, zejdź prędko, 
albowiem dziś muszę się zatrzymać w 
twoim domu”. Zeszedł więc z 
pośpiechem i przyjął Go rozradowany. 
A wszyscy widząc to, szemrali: „Do 
grzesznika poszedł w gościnę”. Lecz 
Zacheusz stanął i rzekł do Pana: „Panie, 
oto połowę mego majątku daję ubogim, 
a jeśli kogo w czym skrzywdziłem, 
zwracam poczwórnie”. Na to Jezus rzekł 
do niego: „Dziś zbawienie stało się 
udziałem tego domu, gdyż i on jest 
synem Abrahama. Albowiem Syn 
Człowieczy przyszedł szukać i zbawić 
to, co zginęło”.   

Oto Słowo Pańskie. 

 Z nauczania Benedykta XVI  
Dziś liturgia zachęca nas do medytacji 
nad znanym epizodem ewangelicznym, 
opowiadającym o spotkaniu Jezusa z 
Zacheuszem w Jerychu. Kim był 
Zacheusz? Bogatym człowiekiem, który 



pracował jako celnik, a więc poborca ceł 
i podatków nakładanych przez władze 
rzymskie, i z tego względu uważany był 
powszechnie za grzesznika. Ów 
człowiek, dowiedziawszy się, że Jezus 
przybywa do Jerycha, bardzo pragnął 
Go zobaczyć, a że był niskiego wzrostu, 
wspiął się na drzewo. Jezus zatrzymał 
się właśnie pod tym drzewem i zwrócił 
się do niego po imieniu: «Zacheuszu, 
zejdź prędko, albowiem dziś muszę się 
zatrzymać w twoim domu» (Łk 19, 5). 
Jakże głębokie przesłanie zawiera się w 
tym prostym zdaniu! «Zacheuszu» — 
Jezus woła po imieniu człowieka, 
którym wszyscy pogardzają. «Dziś» — 
tak, właśnie to jest dla niego moment 
zbawienia. «Muszę się zatrzymać» — 
dlaczego «muszę»? Bo Ojciec, bogaty w 
miłosierdzie, chce, aby Jezus szedł 
«odszukać i zbawić to, co zginęło» 
 (Łk 19, 10). 
 Owocem tego niespodziewanego 
spotkania była łaska tak wielka, że 
całkowicie odmieniła życie Zacheusza: 
«Oto połowę mego majątku — rzekł do 
Jezusa — daję ubogim, a jeśli kogoś w 
czymś skrzywdziłem, zwracam 
poczwórnie» (Łk 19, 8). Jeszcze raz 
Ewangelia mówi nam, że miłość, która 
rodzi się w sercu Boga i działa poprzez 
serce człowieka, jest siłą przemieniającą 
świat. 
Tę prawdę ukazuje w sposób szczególny 
świadectwo świętego, którego 
wspomnienie jutro będziemy 
obchodzić: Karola Boromeusza, 
arcybiskupa Mediolanu. Jego postać 
wyróżnia się w XVI w. jako wzór 
pasterza, świecącego przykładem w 
miłości, w nauczaniu, w zapale 
apostolskim, a zwłaszcza w modlitwie: 

«Dusze — mawiał — zdobywa się na 
klęczkach». Wyświęcony na biskupa, 
gdy miał zaledwie 25 lat, zastosował się 
do poleceń Soboru Trydenckiego, który 
nakazywał, by pasterze mieszkali w 
swoich diecezjach, i bez reszty 
poświęcił się Kościołowi 
mediolańskiemu: wizytował go 
trzykrotnie, podróżując wzdłuż i 
wszerz; zwołał sześć synodów 
prowincjalnych i jedenaście 
diecezjalnych; zakładał seminaria, by 
formować nowe pokolenia kapłanów; 
budował szpitale i przeznaczył dobra 
rodzinne dla ubogich; występował w 
obronie praw Kościoła przeciwko 
możnym; odnowił życie religijne i 
założył nowe zgromadzenie księży 
niezakonników — oblatów. W 1576 r., 
kiedy w Mediolanie wybuchła epidemia 
dżumy, odwiedzał chorych, dodawał im 
otuchy i wydał na pomoc dla nich cały 
swój majątek. Jego zawołaniem było 
jedno słowo: Humilitas (pokora). 
Pokora sprawiła, że tak jak Pan Jezus 
wyrzekł się samego siebie, aby stać się 
sługą wszystkich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

1. Kalendarz  liturgiczny:  

Poniedziałek – Wspomnienie św. Karola 
Boromeusza, biskupa 

Sobota – Święto Rocznicy Poświęcenia 
Bazyliki Laterańskiej. 

2. Do 8 listopada włącznie  można 
codziennie uzyskać odpust i ofiarować go 
za zmarłych. Można go zyskać pod 
zwykłymi warunkami czyli:  
„I. wierni, którzy nawiedzą kościół lub 
kaplicę mogą dostąpić odpustu 
zupełnego, który może być ofiarowany 
tylko za zmarłych. Mogą uzyskać ten 
odpust tylko jeden raz w ciągu dnia. W 
czasie nawiedzenia świątyni należy 
odmówić Ojcze nasz i Wierzę  oraz 
wypełnić inne warunki: spowiedź 
sakramentalna, Komunia św. i modlitwa 
za Ojca Świętego;  
II. wierni, którzy pobożnie nawiedzą 
cmentarz i pomodlą się za zmarłych, 
zyskują odpust, który może być 
ofiarowany za dusze w czyśćcu cierpiące; 
odpust ten w dniach od 1 – 8  listopada 
jest zupełny, w inne dni roku – 
cząstkowy”.  
3. We czwartek 7 listopada po Mszy św.  
o godz. 18:00 Domowy Kościół zaprasza 
na spotkanie w salce domu parafialnego. 
Zapraszamy małżeństwa z parafii oraz 

chętnych do wstąpienia do Domowego 
Kościoła.  

4. Ks. Anatol dziękuje za Wasze dary dla 
polskiego kościoła w Trembowli. 
Planujemy pielgrzymkę, w ostatnich 
dniach sierpnia 2020 r. na Kresy dawnej 
Rzeczpospolitej i być może uda się 
odwiedzić po drodze parafie ks. Anatola 
Zajączkowskiego.  

5. Ogłoszenie porządkowe dotyczące 
wypominek rocznych.  

W tym roku planujemy modlić się za tych 
Zmarłych wypominanych w niedziele 
przed Mszą św. o godz. 8:30, 10:00 
i 17:00.  
Byliśmy zmuszeni losowo „przenieść” 
niektóre imiona z godz. 10:00 na 
pozostałe terminy, dlatego, że fizycznie 
nie jest możliwe przeczytanie wszystkich 
imion przed jedną Mszą św.  
Za zmarłych wypominanych w 
wypominkach rocznych będzie 
odmawiany różaniec w III wtorek 
miesiąca (bez czytania imion) o godz. 
17:30 oraz  w ten dzień będzie 
odprawiona za nich Msza św.  
6. Nie ustajemy w modlitwie o powrót do 
zdrowia  naszego ks. prałata Jana.   
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