
 

  

  

LITURGIA I SŁOWO BOŻE NA NIEDZIELĘ 

PIERWSZE CZYTANIE 

Szunemitka przyjmuje proroka   

(2 Krl 4, 8-12a. 14-16a) 

Czytanie z Drugiej Księgi Królewskiej 

Pewnego dnia Elizeusz przechodził przez 

Szunem. Była tam kobieta bogata, która 

zawsze nakłaniała go do spożycia posiłku. 

Ilekroć więc przechodził, udawał się tam, by 

spożyć posiłek. Powiedziała ona do swego 

męża: «Oto jestem przekonana, że świętym 

mężem Bożym jest ten, który ciągle do nas 

przychodzi. Przygotujmy mały pokój na 

górze, obmurowany, i wstawmy tam dla 

niego łóżko, stół, krzesło i lampę. Kiedy 

przyjdzie do nas, to tam się uda». 

Gdy więc pewnego dnia Elizeusz tam 

przyszedł, udał się na górę i tam ułożył się 

do snu. I powiedział do Gechaziego, 

swojego sługi: «Co można uczynić dla tej 

kobiety?» Odpowiedział Gechazi: 

«Niestety, ona nie ma syna, a mąż jej jest 

stary». Rzekł więc: «Zawołaj ją!» Zawołał 

ją i stanęła przed wejściem. I powiedział: 

«O tej porze za rok będziesz pieściła syna». 

Oto Słowo Boże. 

 

PSALM RESPONSORYJNY 

Na wieki będę sławił łaski Pana 

O łaskach Pana będę śpiewał na wieki, † 

Twą wierność będę głosił moimi ustami  

przez wszystkie pokolenia. 

Albowiem powiedziałeś: † 

«Na wieki ugruntowana jest łaska»,  

utrwaliłeś swą wierność w niebiosach. 

Na wieki będę sławił łaski Pana 

Błogosławiony lud, który umie się 

cieszyć  

i chodzi, Panie, w blasku Twojej 

obecności. 

Cieszą się zawsze Twym imieniem,  

Twoja sprawiedliwość ich wywyższa. 

Na wieki będę sławił łaski Pana 

Bo Ty jesteś blaskiem ich potęgi,  

a przychylność Twoja dodaje nam mocy. 

Bo do Pana należy nasza tarcza,  

a król nasz do Świętego Izraela. 

Na wieki będę sławił łaski Pana 
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DRUGIE CZYTANIE 
 

Nowe życie ochrzczonych (6, 3-4. 8-11) 

Czytanie z Listu Świętego Pawła 

Apostoła do Rzymian 

Bracia: 

My wszyscy, którzy otrzymaliśmy 

chrzest zanurzający w Chrystusa 

Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego 

śmierć. Zatem przez chrzest 

zanurzający nas w śmierć zostaliśmy 

razem z Nim pogrzebani po to, 

abyśmy i my postępowali w nowym 

życiu – jak Chrystus powstał z 

martwych dzięki chwale Ojca. 

Otóż, jeżeli umarliśmy razem z 

Chrystusem, wierzymy, że z Nim 

również żyć będziemy, wiedząc, że 

Chrystus, powstawszy z martwych, 

już więcej nie umiera, śmierć nad Nim 

nie ma już władzy. Bo to, że umarł, 

umarł dla grzechu tylko raz, a że żyje, 

żyje dla Boga. Tak i wy rozumiejcie, 

że umarliście dla grzechu, żyjecie zaś 

dla Boga w Chrystusie Jezusie. 
 
 Oto Słowo Boże. 
   

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 

Alleluja, alleluja, alleluja 

Jesteście królewskim kapłaństwem, 

świętym narodem. 

Ogłaszajcie dzieła potęgi Tego, który 

was wezwał do swojego 

przedziwnego światła. 

Alleluja, alleluja, alleluja 
 
 

EWANGELIA 
 
Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje (Mt10, 37-42) 
 

Słowa Ewangelii według Świętego 

Mateusza 
 
Jezus powiedział do swoich 

apostołów: «Kto kocha ojca lub matkę 

bardziej niż Mnie, nie jest Mnie 

godzien. I kto kocha syna lub córkę 

bardziej niż Mnie, nie jest Mnie 

godzien. Kto nie bierze swego krzyża, 

a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien. 

Kto chce znaleźć swe życie, straci je, a 

kto straci swe życie z mego powodu, 

znajdzie je. Kto was przyjmuje, Mnie 

przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, 

przyjmuje Tego, który Mnie posłał. 

Kto przyjmuje proroka jako proroka, 

nagrodę proroka otrzyma. Kto 

przyjmuje sprawiedliwego jako 

sprawiedliwego, nagrodę 

sprawiedliwego otrzyma. Kto poda 

kubek świeżej wody do picia jednemu 

z tych najmniejszych, dlatego że jest 

uczniem, zaprawdę, powiadam wam, 

nie utraci swojej nagrody» 

Oto Słowo Pańskie. 

 
 

  



HOMILIA 
 

Miłość Boga albo zmienia człowieka dogłębnie, albo nie jest miłością. W miłości 

człowiek wychodzi „poza siebie”, poza swój egoizm i pragnie dobra drugiego. Tym 

samym człowiek odchodzi od własnych upodobań, również od wszystkiego, co stawiał 

wyżej niż „przedmiot miłości”. Staje się niejako „bezdomny” wobec wszystkiego 

i wszystkich, oprócz tej osoby, w której odnalazł wszystko. Ma „nowy dom”, choć może 

mieć coraz mniej znajomych.  

Te słowa dotyczą Jezusa i Ewangelii. Chrystus nas miłuje i jeśli chcemy rzeczywiście 

przemiany życia, mocą Jego miłości, to On sam stwierdza, iż cokolwiek postawimy 

powyżej Jego miłości - „nie jesteśmy godni” Jego samego. Skoro bowiem w Jezusie 

Chrystusie, Bóg daje nam wszystko, „żądanie odsunięcia wszystkiego, co własne, 

by zrobić miejsce Temu, który jest „wszystkim” wydaje się jak najbardziej sensownym. 

Czy w takim razie miłość Boga nie jest zaborcza? Przeciwnie, Chrystus nic nie zabiera, 

ale wszystko daje! (Benedykt XVI). Nowe spojrzenie na Boga, świat, człowieka, relacje 

rodzinne, społeczne, sposób pracy i odpoczynku. Owszem, nie łączymy się już z 

mniejszym czy większym tłumem po to, aby dokonać jakiegokolwiek zła, ale czy to jest 

złe? Łączymy się w modlitwie i pragnieniu dobra dla innych, nawet wtedy kiedy trzeba 

to okupić cierpieniem, prześladowaniem czy śmiercią.  

Chrześcijanin zaś nie lęka się śmierci (jeśli już to powinien coraz mniej), ponieważ już 

umarł i nie chce wracać do starego życia: „Przez chrzest zanurzający nas w śmierć 

zostaliśmy razem z Nim (Chrystusem) pogrzebani po to, abyśmy i my wkroczyli 

w nowe życie” (Rz 6,4). Pragnienia, uczucia Jezusa (również te z drogi krzyżowej 

i z wysokości krzyża), zdobywanie ich po to, aby nimi żyć, to jest prawdziwe domostwo! 

Tak samo, przyjęcie każdego kto żyje w Jezusie i głosi Pana sposobem życia, swoim 

charyzmatem, jest udziałem w łasce i życiu samego Boga. Jezus mówi o nagrodzie już 

tutaj na ziemi, jeśli przyjmujemy Jego proroka jako proroka, Jego sprawiedliwego jako 

sprawiedliwego czy nawet najmniejszego z ludzi, ponieważ jest uczniem Jezusa!  

Niezwykłą ilustrację łaski-nagrody widzimy w wydarzeniu opisanym w Drugiej Księdze 

Królewskiej: bogata Szunemitka wierzyła, że Elizeusz służy Bogu z całego serca i jest 

„bezdomny”, ciągle bowiem w drodze z misją od Pana. Przygotowała mu więc pokój, 

aby mógł odpocząć na swoich misyjnych drogach. Przyjęła proroka jako proroka dlatego 

nagrodę proroka otrzymała: Ten, który z Bogiem rozmawiał jak 

z przyjacielem, który Boga słuchał, poprosił o cud poczęcia dziecka dla Szunemitki i tak 

się stało.  

Pomnaża się życie nowe, a błogosławieństwo Boga spływa na świat przez tych, którzy są 

coraz mocniej wkorzenieni w Boga. Życie łaski, które w nich wprost eksploduje jest 

jednocześnie darem dla tych, którzy ich przyjmują jako posłańców Boga. Tak dając  - 

otrzymujemy; przyjmując bowiem każdego, który jest od Jezusa, mamy udział 

w niezgłębionych darach nieba.  

 
Andrzej Prugar OFMConv 



OGŁOSZENIA PARAFIALNE
 

XIII NIEDZIELA ZWYKŁA 
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1. Kalendarz liturgiczny: 

Poniedziałek – Uroczystość św. apostołów Piotra i Pawła 

Wtorek – Wspomnienie Świętych Pierwszych Męczenników św. Kościoła 

Rzymskiego 

Piątek – Święto św. Tomasza Apostoła 

Sobota – Rocznica poświęcenia Bazyliki Metropolitalnej w Krakowie 

2. W I czwartek miesiąca dodatkowa spowiedź od godz. 17:00 – 18:00.  

3. W I piątek miesiąca dodatkowa spowiedź od godz. 16:00 – 18:00;  

z przerwą od godz. 16:45 – 17:15. W ten dzień dodatkowa Msza św.  

o godz. 16:30. 

4. W pierwszy piątek i pierwszą sobotę miesiąca księża odwiedzą swoich 

chorych. Zapisy dodatkowych chorych pragnących się wyspowiadać  

i przyjąć Komunię św. w kancelarii, zakrystii, telefonicznie lub przez pocztę 

elektroniczną.  

5. W sobotę I Komunia św. dla dzieci ze szkoły nr 164 o godz. 10:00 oraz 12:00.  

6. Zmiany w czasie wakacji (miesiące lipiec i sierpień): 

• W niedziele nie będzie Mszy św. o godz. 14:15. Msza św. chrzcielna  

w wakacje o godz. 13:00.  

• W dni powszednie Msze św. o godz. 7:00 i 18:00. Spowiedź święta  

w dni powszednie pół godziny przed Mszą św. rano i wieczorem.  

• Kancelaria będzie czynna w poniedziałki i czwartki od godz. 9:00 – 10:00 oraz 

16:00 – 17:30. Sprawy nagłe można załatwić po Mszy św. w dni powszednie 

lub umówić się z księdzem dyżurnym korzystając z telefonu dyżurnego.  

7. Zgodnie z decyzją Księdza Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego w przyszłą 

niedzielę 5 lipca odbędzie się zbiórka do puszek na rzecz powodzian, którzy 

ucierpieli w ostatnich dniach w Małopolsce. 
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