
 

  

  

LITURGIA I SŁOWO BOŻE NA NIEDZIELĘ 

PIERWSZE CZYTANIE 
Ofiara Abrahama (Rdz 22, 1-2. 9-13. 15-18) 

Czytanie z Księgi Rodzaju 
Bóg wystawił Abrahama na próbę. Rzekł 
do niego: „Abrahamie!” A gdy on 
odpowiedział: „Oto jestem”, powiedział: 
„Weź twego syna jedynego, którego 
miłujesz, Izaaka, idź do kraju Moria i tam 
złóż go w ofierze na jednym z pagórków, 
jaki ci wskażę”. A gdy przyszedł na to 
miejsce, które Bóg wskazał, Abraham 
zbudował tam ołtarz, ułożył na nim drwa 
i związawszy syna swego Izaaka położył 
go na tych drwach na ołtarzu. Potem 
Abraham sięgnął ręką po nóż, aby zabić 
swego syna. Ale wtedy anioł Pana 
zawołał na niego z nieba i rzekł: 
„Abrahamie, Abrahamie!” A on rzekł: 
„Oto jestem”. Powiedział mu: „Nie 
podnoś ręki na chłopca i nie czyń mu nic 
złego! Teraz poznałem, że boisz się 
Boga, bo nie odmówiłeś Mi nawet twego 
jedynego syna”. Abraham obejrzawszy się 
poza siebie, spostrzegł barana uwikłanego 
w zaroślach. Poszedł więc, wziął barana i 
złożył w ofierze całopalnej zamiast swego 
syna. Po czym anioł Pana przemówił 
głośno z nieba do Abrahama po raz 

drugi: „Przy sięgam na siebie, mówi Pan, 
że ponieważ uczyniłeś to i nie 
szczędziłeś syna twego jedynego, będę ci 
błogosławił i dam ci potomstwo tak 
liczne jak gwiazdy na niebie i jak ziarnka 
piasku na wybrzeżu morza; potomkowie 
twoi zdobędą warownie twych 
nieprzyjaciół. Wszystkie ludy ziemi będą 
sobie życzyć szczęścia na wzór twego 
potomstwa, dlatego że usłuchałeś mego 
rozkazu”. 

Oto Słowo Boże.  
 
PSALM RESPONSORYJNY 
W krainie życia będę widział Boga 

Nawet wtedy ufałem, gdy mówiłem: 
„Jestem w wielkim ucisku”. 
Cenna jest w oczach Pana 
śmierć świętych Jego. 

W krainie życia będę widział Boga 

O Panie, jestem Twoim sługą, 
jam sługa Twój, syn Twej służebnicy. 
Ty rozerwałeś moje kajdany, 
Tobie złożę ofiarę pochwalną 
i wezwę imienia Pana. 

W krainie życia będę widział Boga 
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Wypełnię me śluby dla Pana 
przed całym Jego ludem. 
W dziedzińcach Pańskiego domu, 
pośrodku ciebie, Jeruzalem. 

W krainie życia będę widział Boga 
  
DRUGIE CZYTANIE 
Bóg nie oszczędził dla nas własnego Syna 

 (Rz 8, 31b-34) 

Czytanie z Listu świętego Pawła 
Apostoła do Rzymian 
Bracia: 
Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? 
On, który nawet własnego Syna nie 
oszczędził, ale Go za nas wszystkich 
wydał, jakże miałby nam wraz z Nim i 
wszystkiego nie darować? Któż może 
wystąpić z oskarżeniem przeciw tym, 
których Bóg wybrał? Czyż Bóg, który 
usprawiedliwia? Któż może wydać 
wyrok potępienia? Czy Chrystus Jezus, 
który poniósł za nas śmierć, co więcej - 
zmartwychwstał, siedzi po prawicy Boga 
i przyczynia się za nami? 
Oto Słowo Boże. 
 
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 
Chwała Tobie, Królu wieków 
Z obłoku świetlanego odezwał się głos 
Ojca: 
„To jest mój Syn umiłowany, Jego 
słuchajcie. 
Chwała Tobie, Królu wieków 
 

EWANGELIA 
Przemienienie Pańskie (Mk 9, 2-10) 

Słowa Ewangelii według Świętego 
Marka 
Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i 
zaprowadził ich samych osobno na górę 
wysoką. Tam przemienił się wobec nich. 
Jego odzienie stało się lśniąco białe tak, 
jak żaden wytwórca sukna na ziemi 
wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz 
z Mojżeszem, którzy rozmawiali z 
Jezusem. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: 
„Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy; 
postawimy trzy namioty: jeden dla 
Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla 
Eliasza”. Nie wiedział bowiem, co należy 
mówić, tak byli przestraszeni. I zjawił się 
obłok, osłaniający ich, a z obłoku 
odezwał się głos: „To jest mój Syn 
umiłowany, Jego słuchajcie”. I zaraz 
potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie 
widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa. 

A gdy schodzili z góry, przykazał im, aby 
nikomu nie rozpowiadali o tym, co 
widzieli, zanim Syn Człowieczy nie 
powstanie z martwych. Zachowali to 
polecenie, rozprawiając tylko między 
sobą, co znaczy powstać z martwych. 

Oto Słowo Pańskie. 
  

HOMILIA PAPIEŻA BENEDYKTA XVI
Liturgia tego dnia wprowadza nas zarówno w tajemnicę męki — o której była mowa 

w pierwszym czytaniu — jak w radość zmartwychwstania. 

Pierwsze czytanie opowiada epizod, w którym Bóg wystawia na próbę Abrahama. 
Miał on jednego syna, Izaaka, który urodził się, kiedy Abraham był już w podeszłym 
wieku. Był to syn obiecany, który miał przynieść zbawienie również narodom. Lecz 
pewnego dnia Abraham otrzymuje od Boga polecenie, by złożyć go w ofierze. Stary 
patriarcha staje w obliczu perspektywy złożenia ofiary, która dla niego, ojca, jest z 
pewnością największa, jaką można sobie wyobrazić. Jednakże nie waha się nawet przez 



moment, przygotowuje wszystko, co potrzebne, wyrusza razem z Izaakiem we 
wskazane miejsce. Możemy wyobrazić sobie tę wędrówkę na szczyt góry i to, co działo 
się w jego sercu i w sercu syna. Wznosi ołtarz, układa drwa i, po związaniu syna, 
chwyta nóż, by go zgładzić. Abraham ufa Bogu całkowicie i jest gotowy poświęcić 
nawet swego syna, a razem z synem przyszłość, ponieważ bez syna obietnica ziemi była 
bezwartościowa, spełzała na niczym. Jest to rzeczywiście niezwykle radykalny akt 
wiary. I w tym właśnie momencie powstrzymuje go rozkaz z nieba: Bóg nie chce 
śmierci, ale życia, owocem prawdziwej ofiary nie jest śmierć, ale życie, i posłuszeństwo 
Abrahama staje się źródłem ogromnego błogosławieństwa po dziś dzień.  

W drugim czytaniu św. Paweł stwierdza, że Bóg sam złożył ofiarę: dał nam swojego 
Syna, oddał Go na krzyżu, by zwyciężyć grzech i śmierć, by zwyciężyć szatana i 
pokonać całe zło, jakie istnieje na świecie. To nadzwyczajne Boże miłosierdzie budzi 
podziw Apostoła i głęboką ufność w moc miłości Boga do nas: twierdzi bowiem św. 
Paweł: «On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich 
wydał, jakże miałby także wraz z Nim wszystkiego nam nie darować?» (Rz 8, 32). Jeśli 
Bóg daje siebie samego w Synu, daje nam wszystko. Paweł uwydatnia moc 
odkupieńczej ofiary Chrystusa wobec jakiejkolwiek innej władzy, która może nastawać 
na nasze życie. Zadaje sobie pytanie: «Któż może wystąpić z oskarżeniem przeciw tym, 
których Bóg wybrał? Czyż Bóg, który usprawiedliwia? Któż może wydać wyrok 
potępienia? Czy Chrystus Jezus, który poniósł [za nas] śmierć, co więcej — 
zmartwychwstał, siedzi po prawicy Boga i przyczynia się za nami?» . Jesteśmy w sercu 
Boga, oto motyw naszej wielkiej ufności. Jeśli Bóg dał swojego Syna za nas 
wszystkich, nikt nie może nas oskarżać, nikt nie może nas potępiać, nikt nie może nas 
oddzielić od Jego ogromnej miłości. Właśnie najwyższa ofiara miłości na krzyżu, którą 
Syn Boży zaakceptował i wybrał ze swej woli, staje się źródłem naszego 
usprawiedliwienia, naszego zbawienia. I pomyślmy, że w Przenajświętszej Eucharystii 
jest zawsze obecny ten akt Pana, który pozostaje na zawsze w Jego sercu, i tym aktem 
swojego serca On nas przyciąga, jednoczy nas z sobą. 

Ewangelia opowiada nam epizod przemienienia Jezus objawia się w chwale przed 
ofiarą krzyżową, a Bóg Ojciec nazywa Go swoim umiłowanym Synem, i wzywa 
uczniów, by Go słuchali. Jezus wchodzi na wysoką górę i prowadzi z sobą trzech 
apostołów — Piotra, Jakuba i Jana — którzy będą blisko Niego w szczególny sposób w 
chwili wielkiego cierpienia na innym wzniesieniu, na Górze Oliwnej. Niewiele 
wcześniej Pan zapowiedział swoją mękę i Piotr nie był w stanie zrozumieć, dlaczego 
Pan, Syn Boży, mówi o cierpieniu, odrzuceniu, śmierci, krzyżu, a wręcz stanowczo się 
takiej perspektywie sprzeciwił. Teraz Jezus bierze z sobą trzech uczniów, by im pomóc 
w zrozumieniu, że droga do chwały, droga świetlistej miłości, która zwycięża mrok, 
wiedzie przez całkowity dar z siebie, przez skandal, jakim jest krzyż. Pan wciąż na 
nowo musi brać z sobą również nas, przynajmniej po to, byśmy zaczęli rozumieć, że ta 
droga jest konieczna. Przemienienie jest antycypowanym momentem światła, który 
pozwala również nam patrzeć na mękę Jezusa oczami wiary. Jest ona,  tajemnicą 
cierpienia, ale jest również «błogosławioną męką», ponieważ jest tajemnicą 
nadzwyczajnej miłości Boga; jest to definitywne wyjście, które otwiera nam bramę do 
wolności i wybawienia od zła. Potrzebujemy tego na naszej codziennej drodze, na której 
często pojawiają się również ciemności zła! 

  



OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
1. Kalendarz liturgiczny: Czwartek – Święto św. Kazimierza, patrona Archidiecezji. 
2. W tym tygodniu przypadają dni eucharystyczne: pierwszy czwartek, piątek i sobota 

miesiąca. Dodatkowa spowiedź, na którą zapraszamy szczególnie dzieci, we czwartek od 
godz. 17:00. W piątek od godz. 16:00 – 16:45 oraz od 17:15. 

3. Książa odwiedzą chorych w pierwszy piątek i sobotę od godz. 8:00. Dodatkowych 
chorych można zgłaszać w zakrystii, kancelarii, telefonicznie i za pośrednictwem poczty 
elektrycznej. Niepokoją nas przypadki odkładania spowiedzi świętej na czas przyszły - 
nieokreślony. Może to się skończyć tym, że chrześcijanin stanie na sądzie Bożym nie 
przygotowany. Dodatkowe odwiedziny chorych będą także przed Niedzielą Palmową.  

4. We czwartek Msza św. z udziałem domowego Kościoła o godz. 18:00.  
5. W I piątek miesiąca dodatkowa Msza św. o godz. 16:30. Po Mszy św. o godz. 18:00 

Wystawienie Najświętszego Sakramentu i Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa.  
6. Nabożeństwa pasyjne w naszym kościele: GORZKIE ŻALE – w niedziele o godz. 18:00 ; 

DROGA KRZYŻOWA w piątki o godz. 8:00, 16:00 (dla dzieci), 17:00 i 19:00.  

7. We czwartek 11 marca o godzinie 19:15 uczniowie klas pierwszych szkoły 
średniej będą mieć spotkanie w kościele w ramach bezpośredniego przygotowania 
do Sakramentu Bierzmowania, który zaplanowano na kwiecień. 

8. Baranki paschalne na stół wielkanocny do nabycia w sklepiku. Całkowity dochód będzie 
przeznaczony na pomoc rodzinom potrzebującym.  

9. Można także zabrać skarbonki na jałmużnę wielkopostną. W Niedzielę Palmową będzie 
można komuś ubogiemu podarować zebraną jałmużnę lub przynieść ją do kościoła w celu 
przekazania tej jałmużny ubogim za pośrednictwem parafii.  

10. Bóg zapłać Panom za odrzucanie śniegu z terytorium parafialnego.  
 

Ogłoszenia grzecznościowe: 

1. Dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 162 w Krakowie serdecznie 
zaprasza do wzięcia udziału w naborze do klas pierwszych i oddziałów przedszkolnych 
zarówno ogólnych jak i integracyjnych na rok szkolny 2021/2022. Nasza Szkoła łączy w 
sobie wieloletnią tradycję i nowoczesność oferując swoim Uczniom edukację na najwyższym 
poziomie. Szczegółowe informacje dotyczące oferty edukacyjnej oraz interaktywną 
prezentację Placówki znajdą Państwo na stronie Szkoły. 

2. "Domowe Hospicjum Królowej Apostołów, które od niemal 15 lat działa w naszej parafii, 
dziękując wszystkim za dotychczasowe wsparcie, zwraca się z ogromną prośbą o 
przekazanie 1% podatku. Hospicjum bezinteresownie niesie pomoc medyczną i 
wspomagającą chorym nowotworowo oraz pomoc wolontariuszy chorym przewlekle i 
osobom samotnym. Numer KRS-u można znaleźć w Biuletynie przy wyjściu z Kościoła, gdzie 
również są formularze PIT-OP dla rencistów i emerytów, których rozlicza ZUS”. Hospicjum 
Domowe - KRS 0000283040  
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