
 

  

  

LITURGIA I SŁOWO BOŻE NA NIEDZIELĘ 

PIERWSZE CZYTANIE 
 

Bóg objawia się Eliaszowi (1 Krl 19, 9a. 11-13a) 

Czytanie z Pierwszej Księgi Królewskiej 

Gdy Eliasz przyszedł do Bożej góry 

Horeb, wszedł do pewnej groty, gdzie 

przenocował. Wtedy Bóg rzekł: 

«Wyjdź, aby stanąć na górze wobec 

Pana!» 

A oto Pan przechodził. Gwałtowna 

wichura rozwalająca góry i druzgocąca 

skały szła przed Panem; ale Pana nie 

było w wichurze. A po wichurze – 

trzęsienie ziemi: Pana nie było w 

trzęsieniu ziemi. Po trzęsieniu ziemi 

powstał ogień: Pana nie było w ogniu. 

A po tym ogniu – szmer łagodnego 

powiewu. Kiedy tylko Eliasz go 

usłyszał, zasłoniwszy twarz płaszczem, 

wyszedł i stanął przy wejściu do groty. 

Oto Słowo Boże. 

 

PSALM RESPONSORYJNY 
 

Okaż swą łaskę i daj nam zbawienie 

Będę słuchał tego, co Pan Bóg mówi:  

oto ogłasza pokój ludowi i swoim 

wyznawcom. 

Zaprawdę, bliskie jest Jego zbawienie  

dla tych, którzy Mu cześć oddają,  

i chwała zamieszka w naszej ziemi. 

Okaż swą łaskę i daj nam zbawienie 

Łaska i wierność spotkają się z sobą,  

ucałują się sprawiedliwość i pokój. 

Wierność z ziemi wyrośnie,  

a sprawiedliwość spojrzy z nieba. 

Okaż swą łaskę i daj nam zbawienie 

Pan sam szczęściem obdarzy,  

a nasza ziemia wyda swój owoc. 

Sprawiedliwość będzie kroczyć przed 

Nim,  

a śladami Jego kroków zbawienie. 

Okaż swą łaskę i daj nam zbawienie 
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DRUGIE CZYTANIE 
 

Izrael jest ludem Bożym (Rz 9, 1-5) 
 
Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła 

do Rzymian 

Bracia: 

Prawdę mówię w Chrystusie, nie 

kłamię, potwierdza mi to moje 

sumienie w Duchu Świętym, że w 

sercu swoim odczuwam wielki smutek 

i nieustanny ból. 

Wolałbym bowiem sam być pod 

klątwą, odłączonym od Chrystusa dla 

zbawienia braci moich, którzy według 

ciała są moimi rodakami. Są to 

Izraelici, do których należą przybrane 

synostwo i chwała, przymierza i 

nadanie Prawa, pełnienie służby 

Bożej i obietnice. Do nich należą 

praojcowie, z nich również jest 

Chrystus według ciała, Ten, który jest 

ponad wszystkim, Bóg błogosławiony 

na wieki. Amen. 
 
 Oto Słowo Boże. 
  
ŚPIEW  PRZED  EWANGELIĄ 

Alleluja, alleluja, alleluja 

Pokładam nadzieję w Panu, 

ufam Jego słowu. 

Alleluja, alleluja, alleluja 

 

 

 

 
EWANGELIA 
 
Jezus chodzi po jeziorze (Mt 14, 22-33) 

Słowa Ewangelii według Świętego 

Mateusza 

Gdy tłum został nasycony, zaraz 

Jezus przynaglił uczniów, żeby 

wsiedli do łodzi i wyprzedzili Go na 

drugi brzeg, zanim odprawi tłumy. 

Gdy to uczynił, wyszedł sam jeden na 

górę, aby się modlić. Wieczór zapadł, 

a On sam tam przebywał. 

Łódź zaś była już o wiele stadiów 

oddalona od brzegu, miotana falami, 

bo wiatr był przeciwny. Lecz o 

czwartej straży nocnej przyszedł do 

nich, krocząc po jeziorze. Uczniowie, 

zobaczywszy Go kroczącego po 

jeziorze, zlękli się, myśląc, że to 

zjawa, i ze strachu krzyknęli. 

Jezus zaraz przemówił do nich: 

«Odwagi! To Ja jestem, nie bójcie 

się!» 

Na to odezwał się Piotr: «Panie, jeśli 

to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie 

po wodzie!» 

A On rzekł: «Przyjdź!» Piotr wyszedł 

z łodzi i krocząc po wodzie, podszedł 

do Jezusa. Lecz na widok silnego 

wiatru uląkł się i gdy zaczął tonąć, 

krzyknął: «Panie, ratuj mnie!» 

Jezus natychmiast wyciągnął rękę i 

chwycił go, mówiąc: «Czemu 

zwątpiłeś, człowiecze małej wiary?» 

Gdy wsiedli do łodzi, wiatr się 

uciszył. Ci zaś, którzy byli w łodzi, 

upadli przed Nim, mówiąc: 

«Prawdziwie jesteś Synem Bożym». 
 
Oto Słowo Pańskie. 



HOMILIA BENEDYKTA XVI

Drodzy bracia i siostry! 

Ewangelia dzisiejszej niedzieli 

mówi nam o Jezusie, który udaje się na 

górę i modli się całą noc. Z dala 

zarówno od uczniów, jak i innych ludzi 

Pan ukazuje swą więź z Ojcem i 

konieczność modlitwy w samotności, w 

schronieniu przed zgiełkiem świata. To 

Jego oddalenie się nie powinno jednak 

być postrzegane jako brak 

zainteresowania ludźmi lub opuszczenie apostołów. Przeciwnie, św. Mateusz 

pisze, że Pan każe uczniom wsiąść do łodzi, żeby «wyprzedzili Go na drugi 

brzeg» (Mt 14, 22), aby ponownie się z nimi spotkać. Tymczasem łódź «była już 

o wiele stadiów oddalona od brzegu, miotana falami, bo wiatr był przeciwny» 

(w. 24), i oto «o czwartej straży nocnej [Jezus] przyszedł do nich, krocząc po 

jeziorze» (w. 25), uczniowie zaś «zlękli się, myśląc, że to zjawa, i ze strachu 

krzyknęli» (w. 26). Nie rozpoznali Go, nie wiedzieli, że to jest Pan. Jezus jednak 

uspokaja ich: «Odwagi! To Ja jestem, nie bójcie się!» (w. 27). Ogromnie bogatą 

wymowę tego epizodu odkryli ojcowie Kościoła. Morze [w polskim przekładzie 

«jezioro»] symbolizuje życie obecne, niestabilność świata widzialnego; burza 

oznacza wszelkiego rodzaju udręki, trudności, które gnębią człowieka. Łódź 

natomiast przedstawia Kościół, zbudowany przez Chrystusa i prowadzony przez 

apostołów. Jezus chce nauczyć uczniów odważnego znoszenia życiowych 

przeciwności, z ufnością do Boga, Tego, który objawił się prorokowi Eliaszowi 

na Horebie w «szmerze łagodnego powiewu» (por. 1 Krl 19, 12). W dalszej 

części tego fragmentu czytamy o tym, jak apostoł Piotr — w przypływie miłości 

do Nauczyciela — prosi Go, by mu pozwolił podejść do Niego, idąc po wodzie. 

«Lecz na widok silnego wiatru uląkł się i gdy zaczął tonąć, krzyknął: 'Panie, 

ratuj mnie!'» (Mt 14, 30). Św. Augustyn, zwracając się w wyobraźni do apostoła, 

tak to komentuje: Pan «zstąpił, wyciągnął do ciebie rękę. O własnych siłach nie 

potrafisz wstać, pochwyć dłoń zstępującego, żeby mocny cię podniósł» 

(Objaśnienia Psalmów, tł. Jan Sulowski, Warszawa 1986), a mówi to nie tylko 

do Piotra, ale i do nas. Piotr idzie po falach nie dzięki własnej mocy, ale dzięki 

łasce Bożej, w którą wierzy, a gdy biorą w nim górę wątpliwości, kiedy 

przestaje wpatrywać się w Jezusa, ale boi się wiatru, gdy nie ufa w pełni słowu 

Mistrza, oznacza to, że wewnętrznie oddala się od Niego, i właśnie wtedy grozi 

mu, że utonie w morzu życia. I podobnie jest z nami: jeśli wpatrujemy się 

wyłącznie w samych siebie, uzależniamy się od wiatrów i nie możemy już 



przedrzeć się przez burze, przez fale życia. Wielki myśliciel Romano Guardini 

pisze, że Pan «jest zawsze blisko, gdyż jest u korzeni naszego bytu. A jednak 

musimy przeżywać naszą relację z Bogiem między biegunami oddalenia i 

bliskości. Przez bliskość jesteśmy umacniani, przez oddalenie wystawiani na 

próbę» (Accettare se stessi, Brescia 1992, 71). 

Drodzy przyjaciele, doświadczenie proroka Eliasza, który usłyszał przejście 

Pana, i udręka wiary apostoła Piotra dają do zrozumienia, że Pan — zanim 

jeszcze Go szukamy lub przywołujemy — sam wychodzi nam naprzeciw, uniża 

się z nieba, aby podać nam rękę i poprowadzić na swoje wyżyny; oczekuje 

jedynie, abyśmy Mu całkowicie zaufali, abyśmy rzeczywiście chwycili Go za 

rękę. Prośmy Maryję Pannę — wzór całkowitego zaufania Bogu — aby pośród 

tak wielu trosk, problemów i trudności, jakie wzburzają morze naszego życia, 

rozbrzmiewały w sercach dające poczucie pewności słowa Jezusa, które 

wypowiada również do nas: «Odwagi, Ja jestem, nie bójcie się!», i aby wzrastała 

nasza wiara w Niego. 
       

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
 
 

1. Kalendarz liturgiczny: 

Poniedziałek – Święto św. Wawrzyńca, diakona i męczennika 

Wtorek – Wspomnienie św. Klary 

Czwartek – Święto Najświętszej Maryi Panny Kalwaryjskiej 

Piątek – Wspomnienie św. Maksymiliana Marii Kolbego, kapłana i 

męczennika 

Sobota – Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 

2. Katecheza przed chrztem dla rodziców i chrzestnych we wtorek o godz. 

19:00 w sali obok kancelarii.  

3. We czwartek nabożeństwo pokutne fatimskie. Początek o godz. 18:00. 

Prośby w formie pisemnej  do Matki Bożej Fatimskiej można składać do 

skrzyneczki intencji.   

4. Uroczystość w sobotę jest świętem obowiązkowym tzn. katolicy w 

Polsce mają obowiązek uczestniczenia w ten dzień we Mszy św. 

Porządek Mszy św. – jak w każdą niedzielę w czasie wakacji.   
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