
 

  

  

LITURGIA I SŁOWO BOŻE NA NIEDZIELĘ 

PIERWSZE CZYTANIE 
 
Królestwo Dawida będzie trwało wiecznie 
 (2 Sm 7, 1-5. 8b-12. 14a. 16) 

Czytanie z Drugiej księgi Samuela 
Gdy król Dawid zamieszkał w swoim 
domu, a Pan poskromił wokoło 
wszystkich jego wrogów, rzekł król do 
proroka Natana: „Spójrz, ja mieszkam w 
pałacu cedrowym, a Arka Boża mieszka 
w namiocie”. Natan powiedział do króla: 
„Uczyń wszystko, co zamierzasz w sercu, 
gdyż Pan jest z tobą”. Lecz tej samej 
nocy skierował Pan do Natana 
następujące słowa: „Idź i powiedz 
mojemu słudze Dawidowi: To mówi Pan: 
«Czy ty zbudujesz Mi dom na 
mieszkanie? Zabrałem cię z pastwiska 
spośród owiec, abyś był władcą nad 
ludem moim, nad Izraelem. I byłem z 
tobą wszędzie, dokąd się udałeś, 
wytraciłem przed tobą wszystkich twoich 
nieprzyjaciół. Dam ci sławę 
największych ludzi na ziemi. Wyznaczę 
miejsce mojemu ludowi, Izraelowi, i 
osadzę go tam, i będzie mieszkał na 
swoim miejscu, a nie poruszy się więcej, 
a ludzie nikczemni nie będą go już 

uciskać jak dawniej. Od czasu kiedy 
ustanowiłem sędziów nad ludem moim 
izraelskim, obdarzyłem cię pokojem ze 
wszystkimi wrogami. Tobie też Pan 
zapowiedział, że ci zbuduje dom. Kiedy 
wypełnią się twoje dni i spoczniesz obok 
swych przodków, wtedy wzbudzę po 
tobie potomka twojego, który wyjdzie z 
twoich wnętrzności, i utwierdzę jego 
królestwo. Ja będę mu ojcem, a on będzie 
Mi synem. Przede Mną dom twój i twoje 
królestwo będzie trwać na wieki»”. 
 
Oto Słowo Boże.  
 
PSALM RESPONSORYJNY 

Na wieki będę sławił łaski Pana 
Na wieki będę sławił łaski Pana, 
moimi ustami będę głosił Twą wierność 
przez wszystkie pokolenia. 
Albowiem powiedziałeś: „Na wieki 
ugruntowana jest łaska”, 
utrwaliłeś swą wierność w niebiosach. 

Na wieki będę sławił łaski Pana 
„Zawarłem przymierze z moim 
wybrańcem, przysiągłem mojemu słudze 
Dawidowi: 
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Utrwalę twoje potomstwo na wieki 
i tron twój umocnię na wszystkie 
pokolenia”. 

Na wieki będę sławił łaski Pana 
On będzie wołał do Mnie: „Ty jesteś moim 
Ojcem 
moim Bogiem, opoką mego zbawienia”. 
Na wieki zachowam dla niego łaskę 
i trwałe będzie moje z nim przymierze. 

Na wieki będę sławił łaski Pana. 
  
DRUGIE CZYTANIE 
 
Tajemnica ukryta dla dawnych wieków została 
objawiona (Rz 16, 25-27) 

Czytanie z Listu świętego Pawła 
Apostoła do Rzymian 
Bracia: Temu, który ma moc utwierdzić 
was zgodnie z Ewangelią i moim 
głoszeniem Jezusa Chrystusa, zgodnie z 
objawioną tajemnicą, dla dawnych 
wieków ukrytą, teraz jednak ujawnioną, a 
przez pisma prorockie na rozkaz 
odwiecznego Boga wszystkim narodom 
obwieszczoną, dla skłonienia ich do 
posłuszeństwa wierze, Bogu, który 
jedynie jest mądry, przez Jezusa 
Chrystusa, niech będzie chwała na wieki 
wieków. Amen. 

 Oto Słowo Boże. 
  

ŚPIEW  PRZED  EWANGELIĄ 

Alleluja, alleluja, alleluja 

Oto ja służebnica Pańska, 
niech Mi się stanie według twego 
słowa. 

Alleluja, alleluja, alleluja    

 
EWANGELIA 
Maryja pocznie i porodzi Syna (Łk  1, 26-38) 

Słowa Ewangelii według Świętego 
Łukasza 

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w 
Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy 
poślubionej mężowi, imieniem Józef, z 
rodu Dawida; a Dziewicy było na imię 
Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: 
«Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z 
Tobą, błogosławiona jesteś między 
niewiastami». Ona zmieszała się na te 
słowa i rozważała, co miałoby znaczyć 
to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do 
Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś 
bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i 
porodzisz Syna, któremu nadasz imię 
Jezus. Będzie On wielki i będzie 
nazwany Synem Najwyższego, a Pan 
Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. 
Będzie panował nad domem Jakuba na 
wieki, a Jego panowaniu nie będzie 
końca». Na to Maryja rzekła do anioła: 
«Jakże się to stanie, skoro nie znam 
męża?» Anioł Jej odpowiedział: «Duch 
Święty zstąpi na Ciebie i moc 
Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też 
Święte, które się narodzi, będzie 
nazwane Synem Bożym. A oto również 
krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w 
swojej starości syna i jest już w 
szóstym miesiącu ta, która uchodzi za 
niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma 
nic niemożliwego». Na to rzekła 
Maryja: «Oto ja służebnica Pańska, 
niech mi się stanie według twego 
słowa». Wtedy odszedł od Niej anioł. 

Oto Słowo Pańskie. 
 
 



HOMILIA PAPIEŻA BENEDYKTA XVI

 

Drodzy bracia i siostry! 

 

Liturgia czwartej i ostatniej niedzieli Adwentu tego 
roku przedstawia nam opowieść o zwiastowaniu anielskim Maryi. Gdy kontemplujemy 
wspaniały wizerunek Maryi Panny w chwili, gdy otrzymuje Ona boskie przesłanie i na 
nie odpowiada, zostajemy wewnętrznie oświeceni przez światło prawdy, które jako 
wciąż nowe promieniuje z tej tajemnicy. Pragnąłbym zatrzymać się przez chwilę w 
szczególności na znaczeniu dziewictwa Maryi, faktu, że poczęła Ona Jezusa, pozostając 
dziewicą. 

W tle wydarzenia z Nazaretu jest proroctwo Izajasza. «Oto Panna pocznie 
i porodzi Syna, i nazwie Go imieniem Emmanuel» (Iz 7, 14). Ta prastara obietnica 
spełniła się niezwykle obficie we wcieleniu Syna Bożego, bowiem Maryja Panna nie 
tylko poczęła, ale stało się to za sprawą Ducha Świętego, to znaczy samego Boga. Istota 
ludzka, która zaczyna żyć w Jej łonie, otrzymuje ciało z Maryi, ale Jej istnienie 
pochodzi całkowicie od Boga. Jest w pełni człowiekiem, uczynionym z ziemi — by 
posłużyć się symbolem biblijnym — ale przychodzi z wysoka, z nieba. To, że Maryja 
poczyna, pozostając dziewicą, jest zatem istotne dla poznania Jezusa i dla naszej wiary, 
świadczy bowiem o tym, że inicjatywa wyszła od Boga, i przede wszystkim objawia, 
kim jest poczęty. Jak mówi Ewangelia: «Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie 
nazwane Synem Bożym» (Łk 1, 35). W tym sensie dziewictwo Maryi i boskość Jezusa 
są dla siebie wzajemną rękojmią. 

Dlatego tak ważne jest to jedyne pytanie, które Maryja, «bardzo zmieszana», 
kieruje do anioła: «Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?» (Łk 1, 34). W swojej 
prostocie Maryja jest niezwykle mądra: nie wątpi w moc Boga, ale pragnie lepiej 
zrozumieć Jego wolę, aby całkowicie się jej podporządkować. Choć tajemnica ta jest 
niepojęta dla Maryi, w sposób doskonały odgrywa rolę wyznaczoną Jej w centrum tej 
tajemnicy. Serce i umysł Maryi są w pełni pokorne, i właśnie ze względu na Jej 
szczególną pokorę Bóg oczekuje «tak» od tej dziewczyny, aby spełnić swój plan. 
Szanuje Jej godność i wolność. «Tak» Maryi dotyczy zarazem macierzyństwa 
i dziewictwa, i wyraża pragnienie, aby wszystko w Niej zmierzało do chwały Boga 
i aby Syn, który się z Niej narodzi, mógł być całkowicie darem łaski. 

Drodzy przyjaciele, dziewictwo Maryi jest jedyne i niepowtarzalne, ale jego 
znaczenie duchowe dotyczy każdego chrześcijanina. Jest ono w istocie związane 
z wiarą: ten bowiem, kto głęboko ufa w miłość Boga, przyjmuje w sobie Jezusa, Jego 
boskie życie, przez działanie Ducha Świętego. Tym jest tajemnica Bożego Narodzenia! 
Życzę wam wszystkim, abyście przeżyli je z wewnętrzną radością. 
  



OGŁOSZENIA PARAFIALNE
  

1. W poniedziałek, wtorek i środę spowiedź święta w naszym kościele 
od 6:30 – 8:00 oraz od 17:00 – 19:00, natomiast w Wigilię Bożego Narodzenia 
od godziny 7:00 – 8:00.  

2.  Kaplica Adoracji będzie czynna w Wigilię Bożego Narodzenia do godziny 
11:00.  

3. W sklepiku można nabyć świece oraz opłatki na stół wigilijny. 
4. W tym roku będą dwie pasterki: o godz. 22:00 oraz o godz. 24:00 
5. Uroczystość Bożego Narodzenia jest przeżywana jako oktawa i trwa do 

1 stycznia.  
6. W Boże Narodzenie kończy się etap modlitwy dzieło duchowej adopcji – 

krucjaty modlitw o ocalenie życia nienarodzonych przed którymi zawisła 
groźba aborcji. 

7. Porządek Mszy św. w Boże Narodzenie i Święto św. Szczepana jak w każdą 
niedzielę.  

8. Dzisiejsza składka przeznaczona jest na potrzeby Archidiecezji. Taca z 
Pasterki przeznaczona będzie na Fundusz Ochrony Życia Dzieci 
Nienarodzonych, a z dnia Bożego Narodzenia na wsparcie Stolicy Apostolskiej 
(„Świętopietrze”). Składka 
z dnia 26 grudnia będzie tradycyjnie przeznaczona na potrzeby Uniwersytetu 
Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. 

9. Bóg zapłać za ofiary dla ubogich w parafii i dary dla Domu Pomocy 
Społecznej. 

10. Dziś po Mszach świętych do nabycia (przy wyjściu z kościoła) nowy numer 
gazetki parafialnej „Na Górce”. Są w nim między innymi obrzędy wieczerzy 
wigilijnej, porządek odprawiania Mszy św. za poszczególne rejony kolędowe, 
sprawozdanie ze spotkania Duszpasterskiej Rady Parafialnej.  

11. W tym tygodniu kancelaria będzie nieczynna. Sprawy pilne można zgłaszać po 
Mszach świętych lub umówić się telefonicznie z księdzem dyżurnym.  

12. Katecheza dla przed chrztem świętym dla rodziców i chrzestnych we wtorek 
o godz. 19:00 w kościele.  
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