
 

  

  

LITURGIA I SŁOWO BOŻE NA NIEDZIELĘ 

PIERWSZE CZYTANIE 

Wąż z brązu znakiem ocalenia (Lb 21, 4b-9) 

Czytanie z Księgi Liczb 

W owych dniach podczas drogi lud stracił 

cierpliwość. I zaczęli mówić przeciw Bogu 

i Mojżeszowi: «Czemu wyprowadziliście 

nas z Egiptu, byśmy tu na pustyni pomarli? 

Nie ma chleba ani wody, a uprzykrzył się 

nam już ten pokarm mizerny». 

Zesłał więc Pan na lud węże o jadzie 

palącym, które kąsały ludzi, tak że wielka 

liczba Izraelitów zmarła. Przybyli więc 

ludzie do Mojżesza mówiąc: 

«Zgrzeszyliśmy, szemrząc przeciw Panu i 

przeciwko tobie. Wstaw się za nami do 

Pana, aby oddalił od nas węże». I wstawił 

się Mojżesz za ludem. 

Wtedy rzekł Pan do Mojżesza: «Sporządź 

węża i umieść go na wysokim palu; wtedy 

każdy ukąszony, jeśli tylko spojrzy na 

niego, zostanie przy życiu». Sporządził 

więc Mojżesz węża miedzianego i umieścił 

go na wysokim palu. I rzeczywiście, jeśli 

kogo wąż ukąsił, a ukąszony spojrzał na 

węża miedzianego, zostawał przy życiu. 
Oto Słowo Boże. 

PSALM RESPONSORYJNY 
 

Wielkich dzieł Boga nie zapominajmy 
 
Słuchaj, mój ludu, nauki mojej,  

nakłońcie wasze uszy na słowa ust moich. 

Do przypowieści otworzę me usta, * 

wyjawię tajemnice zamierzchłego czasu. 
 
Wielkich dzieł Boga nie zapominajmy 
 
Gdy ich zabijał, wtedy Go szukali, * 

nawróceni garnęli się do Boga. 

Przypominali sobie, że Bóg jest ich opoką,  

że Bóg Najwyższy ich Zbawicielem. 
 
Wielkich dzieł Boga nie zapominajmy 
 
Lecz oszukiwali Go swymi ustami * 

i kłamali Mu swoim językiem. 

Ich serce nie było Mu wierne, * 

w przymierzu z Nim nie byli stali. 
 
Wielkich dzieł Boga nie zapominajmy 
 
On jednak będąc miłosierny  

odpuszczał im winę, a nie zatracał, 

gniew swój często powściągał  

i powstrzymywał swoje wzburzenie. 
 
Wielkich dzieł Boga nie zapominajmy 
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DRUGIE CZYTANIE 
 

Chrystus uniżył samego siebie, dlatego Bóg Go 

wywyższył (Flp 2, 6-11) 

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła 

do Rzymian 

Chrystus Jezus istniejąc w postaci Bożej, 

nie skorzystał ze sposobności, aby na 

równi być z Bogiem, lecz ogołocił 

samego siebie, przyjąwszy postać sługi, 

stawszy się podobnym do ludzi. A w tym 

co zewnętrzne uznany za człowieka, 

uniżył samego siebie, stawszy się 

posłusznym aż do śmierci, i to śmierci 

krzyżowej. 

Dlatego też Bóg wywyższył Go nad 

wszystko i darował Mu imię ponad 

wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło 

się każde kolano istot niebieskich i 

ziemskich, i podziemnych, i aby wszelki 

język wyznał, że Jezus Chrystus jest 

Panem ku chwale Boga Ojca. 
 
 Oto Słowo Boże. 

  
ŚPIEW  PRZED  EWANGELIĄ 

Alleluja, alleluja, alleluja 

Uwielbiamy Cię, Chryste, i błogosławimy 

Ciebie, 

bo przez Krzyż twój święty, świat 

odkupiłeś. 

Alleluja, alleluja, alleluja 
 
EWANGELIA 
 
Krzyż narzędziem zbawienia (J 3, 13-17) 
 

Słowa Ewangelii wg św. Jana 
 
Jezus powiedział do Nikodema: 

«Nikt nie wstąpił do nieba, oprócz Tego, 

który z nieba zstąpił, Syna Człowieczego. 

A jak Mojżesz wywyższył węża na 

pustyni, tak potrzeba, by wywyższono 

Syna Człowieczego, aby każdy, kto w 

Niego wierzy, miał życie wieczne. 

Tak bowiem Bóg umiłował świat, że 

Syna swego Jednorodzonego dał, aby 

każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, 

ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg 

nie posłał swego Syna na świat po to, aby 

świat potępił, ale po to, by świat został 

przez Niego zbawiony» 

 
Oto Słowo Pańskie. 

HOMILIA OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA
 
Pierwsze czytanie mówi nam o pielgrzymowaniu ludu na pustyni. Myślimy o 

ludziach w drodze, prowadzonych przez Mojżesza. Były to głównie rodziny, ojcowie, 

matki, dzieci, dziadkowie, mężczyźni i kobiety w każdym wieku, wiele dzieci wraz ze 

starcami, którzy zmagali się z trudem… Ten lud każe myśleć o Kościele 

przemierzającym pustynie dzisiejszego świata, o Ludzie Bożym, składającym się 

głównie z rodzin. 

Nasuwa to na myśl rodziny, nasze rodziny, przemierzające drogi życia w historii 

każdego dnia. Nie sposób zmierzyć sił, pełni człowieczeństwa zawartych w rodzinie: 

wzajemna pomoc, wsparcie edukacyjne, relacje rozwijające się wraz z rozwojem osób, 

dzielenie radości i trudów… Rodziny są pierwszym miejscem, w którym kształtujemy 

się jako osoby, a jednocześnie są „cegiełkami” budującymi społeczeństwo. 



Powróćmy do narracji biblijnej. W pewnym momencie, „lud stracił cierpliwość”. 

Są zmęczeni, bez wody i jedzą tylko „mannę”, cudowny pokarm, dany przez Boga, ale 

który w tym momencie kryzysu wydaje się niewystarczający. Potem narzekają i buntują 

się przeciw Bogu i przeciw Mojżeszowi: „Czemu wyprowadziliście nas? …” Pojawia 

się pokusa, by się wycofać, by zrezygnować z pielgrzymowania. 

To sprawia, że myślimy o małżonkach, którzy „nie mogą znieść pielgrzymki” życia 

małżeńskiego i rodzinnego. Trud pielgrzymowania staje się zmęczeniem wewnętrznym; 

tracą smak małżeństwa, przestają czerpać wodę ze źródła sakramentu. Codzienne życie 

staje się ciężkie, „mdłe”. 

W tym momencie zagubienia – jak mówi Biblia – przychodzą jadowite węże, które 

kąsają ludzi i wielu z nich umiera. Fakt ten powoduje skruchę narodu, który prosi 

Mojżesza o przebaczenie i żąda od niego, by błagał Pana, żeby oddalił węże. Mojżesz 

błaga Boga, a On daje ratunek: węża miedzianego, umieszczonego na wysokim palu. 

Każdy, kto na niego spojrzał, został uzdrowiony ze śmiercionośnego jadu węży. 

Co oznacza ten symbol? Bóg nie usunął węży, ale dał „antidotum”: przez tego 

węża miedzianego, wykonanego przez Mojżesza, Bóg udziela swojej uzdrawiającej 

mocy. Jest nią Jego miłosierdzie, mocniejsze niż trucizna kusiciela. 

Jezus, jak słyszeliśmy w Ewangelii, utożsamił się z tym symbolem: Ojciec „dał” 

Go, Syna Jednorodzonego, z miłości ludziom, aby mieli życie. Ta ogromna miłość Ojca 

pobudziła Syna, aby stał się człowiekiem, aby stał się sługą, aby za nas umarł i to umarł 

na krzyżu. Dlatego Ojciec wskrzesił Go z martwych i dał mu panowanie nad całym 

wszechświatem. Tak mówi hymn z Listu świętego Pawła do Filipian. Ten, kto powierza 

się Jezusowi ukrzyżowanemu, otrzymuje Boże miłosierdzie, leczące ze śmiertelnej 

trucizny grzechu. 

Lekarstwo, jakie Bóg daje ludowi, ma zastosowanie także szczególnie dla 

małżonków, którzy „nie mogą znieść pielgrzymki” i zostali ukąszeni pokusami 

zniechęcenia, niewierności, wycofania się, porzucenia… Także im Bóg Ojciec daje 

Swego Syna Jezusa, nie po to, aby ich potępiać, ale aby ich zbawić: jeśli się Jemu 

powierzą, to On leczy ich miłością miłosierną, wypływającą z Jego krzyża, z mocą 

takiej łaski, która odradza i stawia na nowo na drodze życia małżeńskiego i rodzinnego. 

Miłość Jezusa, który pobłogosławił i uświęcił jedność małżonków, jest w stanie 

utrzymać ich  miłość i ją odnowić, kiedy po ludzku rzecz biorąc się zatraca, rozdziera, 

wyczerpuje. Miłość Chrystusa może przywrócić małżonkom radość wspólnego 

podążania, bo małżeństwo jest wspólnym pielgrzymowaniem mężczyzny i kobiety, w 

którym zadaniem mężczyzny jest pomaganie małżonce, by była bardziej kobietą, a 

zadaniem kobiety jest dopomożenie mężowi, aby był bardziej mężczyzną. Jest to 

uzupełnianie się różnic. Nie jest to gładka podróż, bez konfliktów, bo nie byłoby to 

ludzkie. Jest to podróż wymagająca, czasami trudna, czasami konfliktowa, ale takie jest 

życie! Małżeństwo jest symbolem życia, realnego życia, nie jest „fantastyką”! Jest 

sakramentem miłości Chrystusa i Kościoła, miłości, która w krzyżu znajduje swój 

sprawdzian i poręczenie. 
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Dziękujemy ks. Wojciechowi Węgrzyniakowi, profesorowi i bibliście  

z naszego Uniwersytetu Papieskiego za wygłoszone kazanie odpustowe.  

1. Kalendarz liturgiczny: 

Poniedziałek – Święto Podwyższenia Krzyża Świętego 

Wtorek – Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej 

Środa – Wspomnienie św. męczenników 

Korneliusza, papieża i Cypriana biskupa 

Czwartek – Wspomnienie św. Zygmunta 

Szczęsnego Felińskiego, biskupa  

Piątek – Święto św. Stanisława Kostki, 

zakonnika, patrona Polski. 

2. W poniedziałek zapraszamy na Mszę św. o godz. 

18:00 rodziców i młodzież z klas 8, którzy 

pragną kontynuować przygotowanie do przyjęcia 

sakramentu bierzmowania. 

3. We wtorek (trzeci w miesiącu) zapraszamy na 

różaniec za zmarłych wypominanych w naszym kościele w 

wypominkach rocznych o godz. 17:35 i na Mszę św. w Ich intencji.  

4. W przyszłą niedzielę będziemy gościć w naszej parafii ks. Pawła 

Zaczyka, posługującego w Republice Czeskiej. Po Mszach św. 

będziemy mogli wesprzeć remont kościoła w Bohuslavicach 

dobrowolnymi ofiarami do puszek.  
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