
 

  

  

 

LITURGIA I SŁOWO BOŻE NA NIEDZIELĘ

PIERWSZE CZYTANIE 

Namaszczenie Dawida na króla 
 (2 Sm 5, 1-3) 

Czytanie z Drugiej Księgi Samuela 

Wszystkie pokolenia izraelskie zeszły się 
u Dawida w Hebronie i oświadczyły mu: 
”Oto my, kości twoje i ciało. Już dawno, 
gdy Saul był królem nad nami, ty 
wyprawiałeś się i powracałeś na czele 
Izraela. I Pan rzekł do ciebie: «Ty 
będziesz pasł mój lud, Izraela, i ty 
będziesz wodzem dla Izraela»”. Cała 
starszyzna Izraela przybyła do króla do 
Hebronu. I zawarł król Dawid przymierze 
z nimi wobec Pana w Hebronie. Namaścili 
więc Dawida na króla nad Izraelem.  

Oto Słowo Boże. 

PSALM RESPONSORYJNY 

Idźmy z radością na spotkanie Pana 

Ucieszyłem się, gdy mi powiedziano: 
„Pójdziemy do domu Pana”. 

Już stoją nasze stopy 
w twoich bramach, Jeruzalem. 

Idźmy z radością na spotkanie Pana 

Do niego wstępują pokolenia Pańskie, 
aby zgodnie z prawem Izraela wielbić 
imię Pana. 
Tam ustawiono trony sędziowskie, 
trony domu Dawida.  (Ps 122, 1-2. 4-5) 

Idźmy z radością na spotkanie Pana 

DRUGIE CZYTANIE 

Bóg przeniósł nas do królestwa swojego Syna 
 (Kol 1, 12-20) 

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła 
do Kolosan 

Bracia: Dziękujcie Ojcu, który was 
uzdolnił do uczestnictwa w dziale 
świętych w światłości. On uwolnił nas 
spod władzy ciemności i przeniósł do 
królestwa swego umiłowanego Syna, w 
którym mamy odkupienie, 
odpuszczenie grzechów. On jest 
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obrazem Boga niewidzialnego, 
Pierworodnym wobec każdego 
stworzenia, bo w Nim zostało wszystko 
stworzone: i to, co w niebiosach, i to, co 
na ziemi, byty widzialne i niewidzialne, 
czy Trony, czy Panowania, czy 
Zwierzchności, czy Władze. Wszystko 
przez Niego i dla Niego zostało 
stworzone. On jest przed wszystkim i 
wszystko w Nim ma istnienie. I On jest 
Głową Ciała, to jest Kościoła. On jest 
Początkiem, Pierworodnym spośród 
umarłych, aby sam zyskał 
pierwszeństwo we wszystkim. Zechciał 
bowiem Bóg, by w Nim zamieszkała 
cała Pełnia, i aby przez Niego i dla 
Niego znów pojednać wszystko ze sobą: 
i to, co na ziemi, i to, co w niebiosach, 
wprowadziwszy pokój przez krew Jego 
krzyża. 

Oto Słowo Boże. 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 

Alleluja, alleluja, alleluja 

Błogosławiony, który przybywa w imię 
Pańskie; błogosławione Jego królestwo, 
które nadchodzi. 

Alleluja, alleluja, alleluja 

EWANGELIA 
Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego 
królestwa (Łk 23, 35-43)  

Słowa Ewangelii według świętego 
Łukasza 

Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i 
patrzył. Lecz członkowie Wysokiej 
Rady drwiąco mówili: ”Innych 
wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, 
jeśli On jest Mesjaszem, Wybrańcem 
Bożym”. Szydzili z Niego i żołnierze; 

podchodzili do Niego i podawali Mu 
ocet, mówiąc: ”Jeśli Ty jesteś królem 
żydowskim, wybaw sam siebie”. Był 
także nad Nim napis w języku greckim, 
łacińskim i hebrajskim: ”To jest król 
żydowski”. Jeden ze złoczyńców, 
których tam powieszono, urągał Mu: 
”Czy Ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw 
więc siebie i nas”. Lecz drugi, karcąc go, 
rzekł: ”Ty nawet Boga się nie boisz, 
chociaż tę samą karę ponosisz? My 
przecież sprawiedliwie, odbieramy 
bowiem słuszną karę za nasze uczynki, 
ale On nic złego nie uczynił”. I dodał: 
”Jezu, wspomnij na mnie, gdy 
przyjdziesz do swego królestwa”. Jezus 
mu odpowiedział: ”Zaprawdę 
powiadam ci: Dziś ze Mną będziesz w 
raju”. 

Oto Słowo Pańskie. 

PIELGRZYMKA DO CZERNEJ 
W ubiegłą niedzielę o godz. 14.00 
grupa 56 osobowa wyjechała do 
Czernej i Trzebini. Po krótkiej 
modlitwie zapoznaliśmy się z 
obszernym życiorysem św. Rafała 
Kalinowskiego. W Sanktuarium w 
Czernej przywitał nas o. Konrad, który 
był naszym przewodnikiem. W 
kościele przed cudownym obrazem 
Matki Bożej Szkaplerznej opowiedział 
nam m.in. o kilkuwiekowej historii 
zakonu i działalności karmelitów w 
tym świętym miejscu. Następnie 
przeszliśmy do kaplicy gdzie w ołtarzu 
na, którym sprawowana jest Msza św. 
znajduje się sarkofag z relikwiami św. 
Rafała Kalinowskiego. Po 



wysłuchaniu krótkiej historii z życia 
św. Rafała na podstawie 3 wiszących 
tam obrazów i modlitwie udaliśmy się 
na cmentarz zakonny przy murach 
klasztoru. Kolejnym punktem było 
zwiedzanie bogatego w eksponaty, 
nowoczesnego i multimedialnego 
muzeum karmelitańskiego oraz 
znajdującego się na parterze niedawno 
otwartego muzeum misyjnego. 
Oczywiście nie zabrakło czasu na 
zakup pamiątek i dewocjonaliów oraz 
osobistą modlitwę. Punktualnie o 
godz.17.00 w kinie „Sokół” w 
Trzebini rozpoczęła się sztuka 
teatralna pt. „07:15 do KARIM” w 
wykonaniu aktorów Grupy Misterium. 
Autorem scenariusza i reżyserem jest 
znany aktor teatralny i telewizyjny 
Marcina Kobierski. Sztuka opowiada 
o ludziach żyjących w małym 
miasteczku, gdzie znajduje się 
cerkiew, synagoga i kościół. W tej 
wieloreligijnej społeczności 
postanowiono przygotować 
przedstawienie pt. „Mojżesz” 
W pewnym momencie mieszkańcy 
zamieniają się w aktorów 
odgrywających poszczególne role z tej 
historii biblijnej. Kiedy Hebrajczycy 
pod wodzą Mojżesza przeszli przez 
Morze Czerwone, a Egipcjanie w nim 
potonęli doszło między jednymi 
i drugimi do kłótni, o inne 
zakończenie. W wyniku sporu 

wszyscy się rozchodzą. Zaistniała 
sytuacja odbija się na żyjących do tej 
pory w zgodzie mieszkańcach - 
napiętą atmosferą. Wzajemne 
animozje wśród dorosłych są 
niezrozumiałe dla dzieci, które 
postanawiają po kryjomu odjechać 
następnego dnia autobusem o godz. 
07:15 do Karim. W miasteczku 
następują intensywne poszukiwania, 
które kończą się wraz ze znalezieniem 
na przystanku listu od dzieci. Chwilę 
później w radio zostaje podana 
tragiczna informacja, że autobus spadł 
do przepaści i wszyscy pasażerowie 
zginęli. Mieszkańcy miasteczka 
pogrążają się w niewypowiedzianym 
bólu i modlitwie za tragicznie zmarłe 
dzieci. Po kilku dniach błąkające się 
dzieci zostają odnalezione w lesie. Ta 
radosna wiadomość kończy się 
wspólną zabawą na ich cześć. Sztuka 
jest bardzo dynamiczna, pełna 
zwrotów akcji. Stroje i dialogi aktorów 
przyciągają uwagę, a towarzysząca 
muzyka spaja wszystko w logiczną 
całość. Dzięki czemu, widzowie z 
zainteresowaniem śledzą przebieg 
akcji, a o nudzie nie ma mowy. W 
drodze powrotnej nastąpiło 
podsumowanie kilkugodzinnego 
wyjazdu zakończonego różańcem i 
pieśnią „Zapada zmrok”. W autokarze 
pielgrzymi złożyli ofiarę na Mszę św. 
„O potrzebne łaski i Boże 



błogosławieństwo dla uczestników 
wyjazdu”. W Wielką Sobotę w czasie 
Wigilii Paschalnej o godz. 18.00 
zostanie odprawiona pierwsza Msza 
św. Druga natomiast w niedzielę 

31 maja w Uroczystość Zesłania 
Ducha Świętego o godz. 8.30.  

tekst przygotował  Ks. Artur 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

1. W sobotę – Święto św. Andrzeja apostoła 

2. Nabożeństwo do św. Szarbela będzie we 
czwartek po wieczornej Mszy św. 
Prośby i podziękowania do tego świętego 
można składać do skrzynki przy wejściu do 
kościoła. 

3. Uczniów klas 7 i 8 zapraszamy w ramach 
przygotowania do bierzmowania na Mszę św. 
wieczorną w piątek 29 listopada. 
Po Mszy św. będzie spotkanie z cyklu 
„Ciekawi ludzie” na temat piękna modlitwy 
różańcowej. Na to spotkanie zapraszamy 
także wszystkich zainteresowanych. 

4. Od przyszłej niedzieli w sklepiku przed 
kościołem będzie można nabyć świece na stół 
wigilijny rozprowadzane przez Caritas w 
ramach akcji „Wigilijne dzieło pomocy 
dzieciom”. Dochód przeznaczony jest na 
pomoc dzieciom żyjącym w trudnych 
warunkach materialnych. Także będzie 
można nabyć w sklepiku pobłogosławione w 
naszym kościele opłatki. Jednocześnie 
informujemy, że nie upoważniamy nikogo do 
zanoszenia opłatków do mieszkań. 

5. Już w przyszłą niedzielę w ramach 
corocznej akcji Pomoc Kościołowi na 
Wschodzie będziemy gościli w naszej parafii 
księdza Szymona Grzywińskiego z 
Kapczagaj (polska parafia w Kazachstanie 
obok Ałma Aty, niedaleko chińskiej granicy). 
Po Mszach świętych będziemy mogli 
wesprzeć tę parafię dobrowolnymi ofiarami 
przy okazji nabycia kalendarzy misyjnych.  

6. Kolejna niedziela rozpoczyna okres 
liturgiczny tzw. ADWENT - Radosny czas 
oczekiwania na przyjście Pana. Już dziś 
zapraszamy wszystkich do udziału w 
roratach, szczegóły na plakatach. 

7. Bóg zapłać za ofiary na nasze Hospicjum. 
Dziękujemy wolontariuszom i pracownikom 
Hospicjum za ich cierpliwą, gorliwą i pełną 
poświęcenia posługę wobec chorych i 
cierpiących.  

8. Zapraszamy do redagowania i składu 
czasopisma „Na Górce”. Chętnych prosimy o 
kontakt mailowy.  

9. Módlmy się także w intencji ks. Prałata 
Jana Mrowcy – o powrót do zdrowia.  
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