
 

  

  
 

LITURGIA I SŁOWO BOŻE NA NIEDZIELĘ 

PIERWSZE CZYTANIE 
Przybędzie do swojej świątyni Pan, którego oczekujecie 
(Ml 3, 1-4) 

Czytanie z Księgi proroka 
Malachiasza 

To mówi Pan Bóg: «Oto Ja wyślę anioła 
mego, aby przygotował drogę przede 
Mną, a potem nagle przybędzie do swej 
świątyni Pan, którego wy oczekujecie, i 
Anioł Przymierza, którego pragniecie. 
Oto nadejdzie, mówi Pan Zastępów. Ale 
kto przetrwa dzień Jego nadejścia i kto 
się ostoi, gdy się ukaże? Albowiem On 
jest jak ogień złotnika i jak ług farbiarzy. 
Usiądzie więc, jakby miał przetapiać i 
oczyszczać srebro, i oczyści synów 
Lewiego, i przecedzi ich jak złoto i 
srebro, a wtedy będą składać Panu ofiary 
sprawiedliwe. Wtedy będzie miła Panu 
ofiara Judy i Jeruzalem jak za dawnych 
dni i lat starożytnych». 

Oto Słowo Boże. 

PSALM RESPONSORYJNY 
 

Pan Bóg Zastępów, On jest Królem 
chwały 

Bramy, podnieście swe szczyty, † 
unieście się, odwieczne podwoje, * 
aby mógł wkroczyć Król chwały. 
Kto jest tym Królem chwały? † 
Pan, dzielny i potężny, * 
Pan, potężny w boju. 

Pan Bóg Zastępów, On jest Królem 
chwały 

Bramy, podnieście swe szczyty, † 
unieście się, odwieczne podwoje, * 
aby mógł wkroczyć Król chwały. 
Kto jest tym Królem chwały? * 
Pan Zastępów: On jest Królem 
chwały. 

Pan Bóg Zastępów, On jest Królem 
chwały 
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DRUGIE CZYTANIE 
 
Jezus jest we wszystkim podobny do ludzi (Hbr 2, 14-18) 
 

Czytanie z Listu do Hebrajczyków 

Ponieważ dzieci uczestniczą we krwi 
i ciele, dlatego i Jezus także bez 
żadnej różnicy stał się ich 
uczestnikiem, aby przez śmierć 
pokonać tego, który dzierżył władzę 
nad śmiercią, to jest diabła, i aby 
uwolnić tych wszystkich, którzy 
przez całe życie przez bojaźń śmierci 
podlegli byli niewoli. Zaiste bowiem 
nie aniołów przygarnia, ale 
przygarnia potomstwo Abrahamowe. 
Dlatego musiał się upodobnić pod 
każdym względem do braci, aby stał 
się miłosiernym i wiernym 
arcykapłanem wobec Boga dla 
przebłagania za grzechy ludu. W 
czym bowiem sam cierpiał będąc 
doświadczany, w tym może przyjść z 
pomocą tym, którzy są poddani 
próbom. 

 Oto Słowo Boże. 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 

Alleluja, alleluja, alleluja 
Światło na oświecenie pogan 
i chwała ludu Twego, Izraela. 
Alleluja, alleluja, alleluja 

EWANGELIA 

Ofiarowanie Jezusa w świątyni (Łk 2, 22-32) 

Słowa Ewangelii według świętego 
Łukasza 

Gdy upłynęły dni oczyszczenia Maryi 
według Prawa Mojżeszowego, 

rodzice przynieśli Jezusa do 
Jerozolimy, aby Go przedstawić 
Panu. Tak bowiem jest napisane w 
Prawie Pańskim: „Każde pierworodne 
dziecko płci męskiej będzie 
poświęcone Panu”. Mieli również 
złożyć w ofierze parę synogarlic albo 
dwa młode gołębie, zgodnie z 
przepisem Prawa Pańskiego. A żył w 
Jerozolimie człowiek, imieniem 
Symeon. Był to człowiek prawy i 
pobożny, wyczekiwał pociechy 
Izraela, a Duch Święty spoczywał na 
nim. Jemu Duch Święty objawił, że 
nie ujrzy śmierci, aż nie zobaczy 
Mesjasza Pańskiego. Za natchnieniem 
więc Ducha przyszedł do świątyni. A 
gdy rodzice wnosili Dzieciątko Jezus, 
aby postąpić z Nim według zwyczaju 
Prawa, on wziął Je w objęcia, 
błogosławił Boga i mówił: 

„Teraz, o Władco, pozwól odejść 
słudze Twemu w pokoju, według 
Twojego słowa. Bo moje oczy ujrzały 
Twoje zbawienie, któreś przygotował 
wobec wszystkich narodów: światło 
na oświecenie pogan i chwałę ludu 
Twego, Izraela”.  

Oto Słowo Pańskie. 
 

Z HOMILII BENEDYKTA XVI 
Św. Łukasz w swoim opowiadaniu o 
dzieciństwie Jezusa zwraca uwagę na 
to, że Maryja i Józef wiernie 
przestrzegali Prawa Pana. Z głęboką 
pobożnością wypełniają wszystko, co 
nakazywały przepisy po narodzinach 
pierworodnego syna. Ważne jest 
zwrócenie uwagi, że aby dopełnić tych 
dwóch aktów — oczyszczenia matki i 



wykupu syna — nie było konieczne 
udanie się do świątyni. Jednak Maryja i 
Józef chcą dokonać wszystkiego w 
Jerozolimie, a św. Łukasz pokazuje, że 
cała scena ukierunkowuje ku świątyni, 
a następnie skupia się na Jezusie, który 
do niej wchodzi. I oto właśnie, za 
sprawą przepisów Prawa, głównym 
wydarzeniem staje się coś innego, a 
mianowicie «ofiarowanie» Jezusa w 
świątyni Bożej, co oznacza akt 
ofiarowania Syna Najwyższego Ojcu, 
który Go posłał. 

To opowiadanie Ewangelisty jest 
echem słów proroka Malachiasza, które 
usłyszeliśmy na początku pierwszego 
czytania: «Oto Ja wyślę anioła mego, 
aby przygotował drogę przede Mną, a 
potem nagle przybędzie do swej 
świątyni Pan, którego wy oczekujecie, i 
Anioł Przymierza, którego pragniecie. 
Oto nadejdzie, mówi Pan Zastępów (...) 
oczyści synów Lewiego, (...) a wtedy 
będą składać Panu ofiary 
sprawiedliwe». Słowa wypełniają się w 
Jezusie, ponieważ «od razu», dzięki 
wierze rodziców, został On zaniesiony 
do świątyni; a w akcie 
«przedstawienia» Go czy Jego 
osobistego «ofiarowania» Bogu Ojcu 
wyraźnie dochodzi do głosu temat 
ofiary i kapłaństwa, jak w słowach 
proroka. Dziecię Jezus, które 
natychmiast zostaje ofiarowane w 
świątyni, jest tym samym, który — gdy 
stanie się dorosłym — oczyści 
świątynię, a przede wszystkim samego 
siebie złoży w ofierze i stanie się 
najwyższym kapłanem Nowego 
Przymierza. 

Taka jest też perspektywa Listu do 
Hebrajczyków, którego fragment 

stanowił drugie czytanie, tak więc 
temat nowego kapłaństwa zostaje 
mocno zaakcentowany: kapłaństwa 
życiowego — takiego, jakie 
zapoczątkował Jezus. «Przez to 
bowiem, co sam wycierpiał poddany 
próbie, może przyjść z pomocą tym, 
którzy jej podlegają». «Zbawienie», 
które Jezus przynosi swojemu ludowi i 
które ucieleśnia w sobie, dokonuje się 
przez krzyż, przez okrutną śmierć, 
którą On pokona i przemieni poprzez 
ofiarę z życia, złożoną z miłości. Tę 
ofiarę zapowiada już w pełni akt 
ofiarowania w świątyni, akt z 
pewnością podyktowany tradycjami 
starego Przymierza, ale głęboką 
pobudką do niego jest pełnia wiary i 
miłości, która jest odpowiedzią na 
pełnię czasów, obecność Boga i Jego 
Ducha Świętego w Jezusie. Duch w 
istocie unosi się nad całą sceną 
ofiarowania Jezusa w świątyni, w 
szczególności nad postacią Symeona, 
ale także Anny. Jest to Duch 
«Paraklet», który przynosi Izraelowi 
«pocieszenie» i kieruje krokami oraz 
porusza serce tych, którzy go oczekują. 
To Duch podpowiada prorocze słowa 
Symeonowi i Annie, słowa 
błogosławieństwa, wysławiania Boga, 
wiary w Jego Namaszczonego, 
dziękczynienia za to, że wreszcie nasze 
oczy mogą zobaczyć, a nasze ręce 
objąć «Jego zbawienie» . 

Zachęcam was przede wszystkim 
do umacniania wiary. Proszę was w 
związku z tym o wspominanie, jakby w 
duchowej pielgrzymce, «pierwszej 
miłości», którą Pan Jezus Chrystus 
rozpalił wasze serce — nie w sensie 
nostalgicznym, ale dla podsycania tego 



płomienia. Dlatego trzeba przebywać z 
Nim w ciszy adoracji; i w ten sposób 
wzbudzać w sobie pragnienie i radość z 
podzielania Jego życia, wyborów, 
posłuszeństwa wiary, błogosławieństwa 
ubogich, radykalizmu miłości. Gdy 

wychodzicie wciąż na nowo od tego 
spotkania miłości, pozostawiacie 
wszystko, aby przebywać z Nim i tak 
jak On oddać się na służbę Bogu i 
braciom.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

Dziś z racji I niedzieli miesiąca  
po Mszach świętych adoracja 
Najświętszego Sakramentu. 

1. Kalendarz liturgiczny: 

Poniedziałek – Wspomnienie św. 
Błażeja Biskupa i męczennika  
 (po Mszach świętych błogosławienie 
świec i wiernych)  

Środa – Wspomnienie św. Agaty 
(błogosławienie chleba i wody) 

Czwartek – Wspomnienie św. 
męczenników Pawła Miki i Towarzyszy. 

2. W I wtorek miesiąca zmianka tajemnic 
różańcowych po wieczornej Mszy św. 

3. W tym tygodniu przypadają dni 
eucharystyczne: I czwartek i I piątek 
miesiąca. 
W pierwszy czwartek miesiąca 
zapraszamy na spowiedź świętą 
szczególnie dzieci i kandydatów do 
bierzmowania z klas VI i VII od godz. 
17:00. W pierwszy piątek miesiąca 
spowiedź św. będzie od godz. 16: 00 – 
16:45 oraz od 17:20 – 18:00.  
W piątek zapraszamy do spowiedzi 
szczególnie kandydatów do 
bierzmowania z klas VIII.  

4. W pierwszy czwartek miesiąca o godz. 
18:00 będzie Msza św. z udziałem 
Domowego Kościoła. 

5. Odwiedziny chorych przez kapłana 
będą w I piątek miesiąca i w najbliższą 
sobotę od godz. 8:00. W zależności od 
ilości chorych odwiedziny mogą trwać do 
godziny 13:00. Chorzy niech spokojnie 
spożyją wcześniej śniadanie i lekarstwa. 
Ojciec święty dał dyspensę (zwolnił) od 
godzinnego postu eucharystycznego dla 
chorych i opiekujących się nimi, którzy 
przyjmują Komunię św. 

Chorych można zgłaszać w zakrystii lub 
kancelarii.  

W pokoju chorego przyjmującego 
sakramenty święte niech będzie na stole 
nakrytym obrusem przygotowana woda 
święcona, kropidło, krzyż i świeca.  

6. Bóg zapłać za dzisiejsze ofiary na 
zakony kontemplacyjne. Składka z 
przyszłej niedzieli będzie przeznaczona 
na potrzeby Krakowskiego Seminarium 
Duchownego.  
7. Trwajmy w modlitwie o zdrowie 
naszych chorych, szczególnie za ks. 
Prałata Jana i ks. Kanonika Andrzeja.
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