
 

  

  

 

LITURGIA I SŁOWO BOŻE NA NIEDZIELĘ 

PIERWSZE CZYTANIE 
Pokój królestwa Bożego(Iz 2, 1-5) 

Czytanie z Księgi proroka Izajasza 

Widzenie Izajasza, syna Amosa, 
dotyczące Judy i Jerozolimy: Stanie 
się na końcu czasów, że góra świątyni 
Pańskiej stać będzie mocno na 
szczycie gór i wystrzeli ponad pagórki. 
Wszystkie narody do niej popłyną, 
mnogie ludy pójdą i rzekną: 
«Chodźcie, wstąpmy na górę Pańską, 
do świątyni Boga Jakuba! Niech nas 
nauczy dróg swoich, byśmy kroczyli 
Jego ścieżkami. Bo Prawo pochodzi z 
Syjonu i słowo Pańskie – z 
Jeruzalem». On będzie rozjemcą 
pomiędzy ludami i sędzią dla licznych 
narodów. Wtedy swe miecze przekują 
na lemiesze, a swoje włócznie na 
sierpy. Naród przeciw narodowi nie 
podniesie miecza, nie będą się więcej 
zaprawiać do wojny. Chodźcie, domu 

Jakuba, postępujmy w światłości 
Pańskiej! 

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. 

Idźmy z radością na spotkanie Pana 

Proście o pokój dla Jeruzalem:  
Niech żyją w pokoju, którzy cię 
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miłują. 
Niech pokój panuje w twych murach,  
a pomyślność w twoich pałacach. 

Idźmy z radością na spotkanie Pana 

Ze względu na moich braci i 
przyjaciół  
będę wołał: «Pokój z tobą!» 
Ze względu na dom Pana, Boga 
naszego,  
modlę się o dobro dla ciebie. 

Idźmy z radością na spotkanie Pana 

DRUGIE CZYTANIE 
 

Zbliża się nasze zbawienie (Rz 13, 11-14) 

Czytanie z Listu Świętego Pawła 
Apostoła do Rzymian 

Bracia: 

Rozumiejcie chwilę obecną: teraz 
nadeszła dla was godzina powstania ze 
snu. Teraz bowiem zbawienie jest 
bliżej nas niż wtedy, gdy 
uwierzyliśmy. Noc się posunęła, a 
przybliżył się dzień. Odrzućmy więc 
uczynki ciemności, a przyobleczmy 
się w zbroję światła! Żyjmy 
przyzwoicie jak w Jasny dzień: nie w 
hulankach i pijatykach, nie w 
rozpuście i wyuzdaniu, nie  
w kłótni i zazdrości. Ale przyobleczcie 
się w Pana Jezusa Chrystusa i nie 
troszczcie się zbytnio o ciało, 
dogadzając żądzom. 

Oto Słowo Boże. 

 

 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 

Alleluja, alleluja, alleluja 

Okaż nam, Panie, łaskę swoją 
i daj nam swoje zbawienie. 

Alleluja, alleluja, alleluja 

EWANGELIA 
 

Potrzeba czujności w oczekiwaniu na 
przyjście Chrystusa (Mt 24, 37-44) 

Słowa Ewangelii według Świętego 
Mateusza 

Jezus powiedział do swoich uczniów: 

«Jak było za dni Noego, tak będzie z 
przyjściem Syna Człowieczego. 
Albowiem jak w czasie przed potopem 
jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali 
aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki, i 
nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i 
pochłonął wszystkich, tak również 
będzie z przyjściem Syna Człowie-
czego. Wtedy dwóch będzie w polu: 
jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. 
Dwie będą mleć na żarnach: jedna 
będzie wzięta, druga zostawiona. 
Czuwajcie więc, bo nie wiecie,  
w którym dniu Pan wasz przyjdzie. a to 
rozumiejcie: Gdyby gospodarz wie-
dział, o jakiej porze nocy nadejdzie 
złodziej, na pewno by czuwał i nie 
pozwoliłby włamać się do swego domu. 
Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo o 
godzinie, której się nie domyślacie, Syn 
Człowieczy przyjdzie». 

Oto Słowo Pańskie. 

 

 



Z HOMILII BENEDYKTA XVI 
 
Cały cykl roku Kościoła ukierunkowany 
jest na odkrywanie i doświadczanie 
wierności Boga Jezusa Chrystusa, który 
w grocie betlejemskiej ukaże się nam po 
raz kolejny w obliczu Dziecięcia. Cała 
historia zbawienia jest drogą miłości, 
miłosierdzia i łaskawości: od stworzenia 
po wyzwolenie ludu Izraela z niewoli 
egipskiej, od daru Prawa na Synaju po 
powrót do ojczyzny z niewoli 
babilońskiej. Bóg Abrahama, Izaaka, 
Jakuba był zawsze Bogiem bliskim, 
który nigdy nie opuścił swojego ludu. 
Wielokrotnie ze smutkiem doświadczał 
jego niewierności i cierpliwie oczekiwał 
powrotu, zawsze w wolności miłości, 
która poprzedza i wspiera tego, kogo 
kocha, wrażliwa na jego godność i 
najgłębsze oczekiwania. 
 
Bóg nie zamknął się w swoim niebie, ale 
pochylił się nad losami człowieka: jest 
to wielka tajemnica, przewyższająca 
wszelkie możliwe oczekiwanie. Bóg 
wchodzi w czas człowieka w sposób 
najbardziej zaskakujący: stając się 
dzieckiem i przechodząc etapy 
ludzkiego życia, aby całe nasze 
istnienie, duch, dusza i ciało jak nam 
przypomniał św. Paweł mogły 
zachować się nieskazitelne i zostać 
wyniesione na wyżyny Boga. 
A wszystko to czyni przez swoją wierną 
miłość do ludzkości. Miłość, kiedy jest 
prawdziwa, ze swej natury dąży do 
dobra drugiego, do możliwie 
największego dobra, i nie ogranicza się 
do zwykłego respektowania powziętych 
zobowiązań przyjaźni, ale idzie dalej, 
bez kalkulacji i miary. 

 
Właśnie to uczynił Bóg żywy i 
prawdziwy, którego głęboka 
Tajemnica zostaje nam objawiona w 
słowach św. Jana: «Bóg jest miłością» 
(1 J 4, 8. 16). Ten Bóg w Jezusie z 
Nazaretu przyjmuje w sobie całą 
ludzkość, całą historię ludzkości, i 
nadaje jej nowy, decydujący kierunek, 
ukierunkowuje ku nowemu byciu 
osobą ludzką, której cechą jest to, że 
jest zrodzona przez Boga i dąży ku 
Niemu. 

Celebrując i przeżywając wraz z 
całym Kościołem tę drogę wiary, 
doświadczycie tego, że Jezus Chrystus 
jest jedynym Panem Kosmosu i 
historii, bez którego wszelkie ludzkie 
budowanie może się skończyć na 
niczym. Liturgia, przeżywana w jej 
prawdziwym duchu, jest zawsze 
fundamentalną szkołą, uczącą żyć 
wiarą chrześcijańską, wiarą 
«teologalną», która obejmuje cały 
wasz byt ducha, duszę i ciało abyście 
się stali żywymi kamieniami w 
budowli Kościoła oraz 
współpracownikami nowej 
ewangelizacji. Szczególnie w 
Eucharystii Bóg żyjący staje się tak 
bliski, że czyni siebie pokarmem, 
który wspiera w drodze, obecnością, 
która przemienia ogniem swojej 
miłości. 

 

 



OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

1. Dziś rozpoczynamy Adwent i nowy Rok 
Liturgiczny.  

2. Kalendarz liturgiczny: 

Wtorek – Wspomnienie św. Franciszka 
Ksawerego, kapłana 
Środa – Wspomnienie św. Barbary, dziewicy  
i męczennicy 
Piątek – Wspomnienie św. Mikołaja, biskupa 
Sobota – Wspomnienie św. Ambrożego, 
biskupa i doktora Kościoła 
3. W tym tygodniu przypadają dni 
eucharystyczne: pierwszy czwartek, piątek i 
sobota miesiąca.  

W I czwartek miesiąca – spowiedź święta 
 od godz. 17:00. 

W I piątek miesiąca – spowiedź od godz. 
16:00 – 16:45 oraz od 17:15 – 18:00. 
Dodatkowa Msza św. w I piątek o godz. 16:30.  

4. W czasie Adwentu będziemy mieć okazję 
spełniać dobre uczynki. Nasza parafia wesprze 
Dom Samotnej Matki przy 
ul. Przybyszewskiego w Krakowie. Do 
wyznaczonych pojemników w kościele 
i zakrystii będzie można składać suche, 
długoterminowe produkty. Akcja potrwa do 
22 grudnia. 

5. Roraty (czyli Msza św. o Najświętszej 
Maryi Pannie w Adwencie) codziennie w dni 
powszednie o godz. 18:00. 
W poniedziałek, wtorek i środę kazanie będzie 
dla dzieci, w piątek dla młodzieży a we 
czwartek i sobotę dla dorosłych 

6. W kolejną niedzielę 8 grudnia młodzież 
oazowa zaprasza na godz. 17.00 do wspólnego 
odśpiewania Akatystu ku czci Bogurodzicy. 

7 Od dziś w sklepiku przed kościołem 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 można nabyć w sklepiku 
pobłogosławione w naszym kościele opłatki. 
Jednocześnie informujemy, że nie 
upoważniamy nikogo do zanoszenia opłatków 
do mieszkań. 

8. W piątek i sobotę odwiedziny chorych przez 
kapłana od godz. 8:00. Jednocześnie 
przypominamy, że jest możliwość częstszego 
przyjmowania Komunii św. przez chorych w 
domach. Gdyby ktoś z chorych wyraził takie 
pragnienie to prosimy rodziny o zgłoszenie 
tego w zakrystii.  

9. W II oraz IV Niedziele Adwentu (8.12 i 
22.12) nasza młodzież oazowa będzie 
sprzedawać własnoręcznie wykonane 
smaczne pierniki. Zebrane fundusze 
zostaną przeznaczone na wyjazdy 
rekolekcyjne. 
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