
  

  

  

LITURGIA I SŁOWO BOŻE NA NIEDZIELĘ 

PIERWSZE CZYTANIE 
Modlitwa Salomona w czasie poświęcenia świątyni 
(1 Krl 8, 22-23. 27-30) 

Czytanie z Pierwszej Księgi Królewskiej 
 Salomon stanął przed ołtarzem Pana wobec 
całego zgromadzenia izraelskiego i 
wyciągnąwszy ręce do nieba, rzekł: 
„O Panie, Boże Izraela! Nie ma takiego Boga 
jak Ty ani w górze na niebie, ani w dole na 
ziemi, tak zachowującego przymierze i łaskę 
względem Twoich sług, którzy czczą Cię z 
całego swego serca. 
Czy jednak naprawdę zamieszka Bóg na 
ziemi? Przecież niebo i niebiosa najwyższe 
nie mogą Cię objąć, a tym mniej ta świątynia, 
którą zbudowałem. Zważ więc na modlitwę 
Twego sługi i jego błaganie, o Panie, Boże 
mój, i wysłuchaj to wołanie i tę modlitwę, w 
której dziś Twój sługa stara się ubłagać Cię o 
to, aby w nocy i w dzień Twoje oczy patrzyły 
na tę świątynię. Jest to miejsce, o którym 
powiedziałeś: «Tam będzie moje imię», tak 
aby wysłuchać modlitwę, którą zanosi Twój 
sługa na tym miejscu. 
Dlatego wysłuchaj błaganie Twego sługi i 
Twego ludu, Izraela, ilekroć modlić się 
będzie na tym miejscu. Ty zaś wysłuchaj na 

miejscu Twego przebywania w niebie. Nie 
tylko wysłuchaj, ale też i przebacz”. 

Oto Słowo Boże.  
 
PSALM RESPONSORYJNY 
Jak miła, Panie, jest świątynia Twoja 

Dusza moja stęskniona pragnie 
przedsionków Pańskich.  
Serce moje i ciało radośnie wołają do 
Boga żywego. 
Nawet wróbel znajduje swój dom, a 
jaskółka gniazdo, † 
gdzie złoży swe pisklęta:  
przy ołtarzach Twoich, Panie Zastępów, 
Królu mój i Boże! 

Jak miła, Panie, jest świątynia Twoja 

Szczęśliwi, którzy mieszkają w domu 
Twoim, Panie,  
nieustannie Cię wielbiąc. 
Spójrz, Boże, tarczo nasza,  
wejrzyj na twarz Twego Pomazańca. 

Jak miła, Panie, jest świątynia Twoja 

Doprawdy, dzień jeden w przybytkach 
Twoich  
lepszy jest niż innych tysiące: 
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wolę stać w progu domu mojego Boga,  
niż mieszkać w namiotach grzeszników. 

Jak miła, Panie, jest świątynia Twoja 
 

DRUGIE CZYTANIE 
 Jesteście Bożą budowlą  (1 Kor 3, 9b-11. 16-17) 

Czytanie z Pierwszego Listu świętego 
Pawła Apostoła do Koryntian 

Bracia: 

Jesteście uprawną rolą Bożą i Bożą budowlą. 
Według danej mi łaski Bożej, jako roztropny 
budowniczy, położyłem fundament, ktoś 
inny zaś wznosi budynek. Niech każdy 
jednak baczy na to, jak buduje. Fundamentu 
bowiem nikt nie może położyć innego niż 
ten, który jest położony, a którym jest Jezus 
Chrystus. 

Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że 
Duch Boży mieszka w was? Jeżeli ktoś 
zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. 
Świątynia Boga jest święta, a wy nią 
jesteście. 

Oto Słowo Boże. 

ŚPIEW  PRZED  EWANGELIĄ 

Alleluja, alleluja, alleluja 
Ojciec szuka prawdziwych czcicieli, 
którzy będą Mu oddawać cześć w 
Duchu i prawdzie. 
Alleluja, alleluja, alleluja 

  
EWANGELIA 
Prawdziwi czciciele Boga (J 4, 19-24) 

Słowa Ewangelii według św. Jana 

Kobieta z Samarii powiedziała do Jezusa: 

«Panie, widzę, że jesteś prorokiem. Ojcowie 
nasi oddawali cześć Bogu na tej górze, a wy 
mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, 
gdzie należy czcić Boga». 

Odpowiedział jej Jezus: «Wierz Mi, 
niewiasto, że nadchodzi godzina, kiedy ani 
na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie 
czcili Ojca. Wy czcicie to, czego nie znacie, 
my czcimy to, co znamy, ponieważ 
zbawienie bierze początek od Żydów. 
Nadchodzi jednak godzina, owszem, już jest, 
kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać 
cześć Ojcu w Duchu i prawdzie, i takich to 
czcicieli chce mieć Ojciec. Bóg jest duchem; 
potrzeba więc, by czciciele Jego oddawali 
Mu cześć w Duchu i prawdzie». 

Oto Słowo Pańskie. 

 

 

 BP IGNACY DEC 

Ludzie od wieków budują na ziemi świątynie materialne. W tych świątyniach 
gromadzą się, by oddawać Bogu chwałę, by  Bogu dziękować, by nabierać duchowych 
sił do codziennego życia.  Pierwszą wielką świątynię, o której mówi nam Pismo Święte 
Starego Testamentu, wybudował w X wieku w Jerozolimie król Salomon. Była ona 
ozdobą starożytnego świata. Przetrwała ponad tysiąc lat. Była kilkakrotnie  niszczona 
i  odbudowywana. W świątyni tej, czterdziestego dnia po narodzeniu, był ofiarowany 
Jezus. Do tej świątyni pielgrzymował co roku z rodzicami. W czasie swojej publicznej 
działalności w tej świątyni nauczał. Z tej świątyni – jak słyszeliśmy w dzisiejszej 
Ewangelii – wypędził kiedyś przekupniów. Ta wspaniała świątynia, zgodnie z 
zapowiedzią Jezusa, została zburzona przez Rzymian w 70. roku po narodzeniu 
Chrystusa. Zniszczono wówczas miasto i świątynię. Do dziś nie została ona odbudowana. 
Pozostała  po niej  tylko zachodnia ściana, gdzie do dziś przychodzą Żydzi, by się modlić 



i wspominać  swoją  przeszłość.  W miejsce tej zniszczonej świątyni jerozolimskiej 
wyrosło w świecie wiele świątyń chrześcijańskich, w których czcimy Boga w Trójcy 
Jedynego: Boga Ojca, Wcielonego Syna Bożego i Ducha Świętego. Te świątynie stoją 
dziś na wszystkich kontynentach świata. Jedna z najstarszych znajduje się  w Betlejem. 
Jest to bazylika Narodzenia Pańskiego, która pamięta  czasy   cesarza Konstantyna 
Wielkiego z IV wieku po Chrystusie. 

Świątynia to szczególny dom, gdzie oddajemy Bogu chwałę, gdzie się 
oczyszczamy z naszych grzechów, gdzie nabieramy duchowej mocy. W świątyniach 
otrzymujemy   pokarm Bożego słowa, gdyż w świątyni jest najczęściej głoszone Boże 
słowo. W świątyni sprawujemy liturgię świętych sakramentów na czele z Eucharystią. 
Podczas celebracji Mszy św. otrzymujemy nie tylko pokarm Bożego słowa, ale także 
pokarm Chleba Eucharystycznego, który daje nam moc, abyśmy w świecie, w naszym 
życiu rodzinnym, publicznym potrafili zło zwyciężać dobrem i dawać świadectwo o 
Chrystusie. Potrzebujemy tych świętych spotkań w świątyni, żebyśmy byli mocniejsi, 
abyśmy w duchu nauki Chrystusa kształtowali nasze życie rodzinne, społeczne, 
publiczne, żeby było bardziej ludzkie, bardziej chrześcijańskie.  

Oprócz świątyń materialnych mamy świątynię żywą, świątynię zbudowaną z 
żywych kamieni. Dziś apostoł Paweł powiedział: „Jesteście uprawną rolą Bożą i  Bożą 
budowlą”. Jako Kościół  Chrystusa  zbudowani jesteśmy  z żywych kamieni, z ludzi, 
którzy są ochrzczeni, którzy uwierzyli w Chrystusa, rozpoznali w nim swego Zbawiciela, 
którzy spotykają się z Nim na świętej Eucharystii, którzy przez Niego, z Nim i w Nim 
oddają cześć Wszechmogącemu Bogu. Razem z Nim składają siebie w ofierze Bogu i 
nabierają sił do czynienia dobrze, do zwyciężania zła dobrem w tym świecie. Jesteśmy 
jako wspólnota Kościoła świątynią.  Ta wspólnota  Kościoła jest  naszym domem. 
Jesteśmy żywą świątynią. Jak Apostoł przypomniał – fundamentem i kamieniem 
węgielnym tego domu jest sam Chrystus. Kościół stoi na tym mocnym fundamencie, 
który nie jest pokonany, nie może być pokonany przez nikogo, bo jest w nim 
Chrystus,  który powiedział  „Bramy piekielne go nie przemogą ”; „Miejcie odwagę, 
Jam  zwyciężył świat”. Apostoł wyraźnie dzisiaj mówi w czytanym fragmencie Listu, 
ze  jesteśmy  Bożą budowlą, której fundamentem jest Jezus Chrystus.  

Także żywą świątynią  Boga jest poszczególny ochrzczony człowiek. „Czyż nie 
wiecie, że jesteście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? Jeżeli ktoś 
zniszczy  świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest święta, a wy nią 
jesteście”. Pan Bóg nas sobie upodobał. Gdy Jezus był chrzczony to  świadkowie tego 
wydarzenia usłyszeli głos Ojca: „Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam 
upodobanie”. W każdej, w każdym z nas Bóg ma swoje upodobanie. I chce przebywać w 
naszym sercu, w naszym duchu, w tym duchu, w którym jest już  bytowo, 
egzystencjalnie  podobieństwo do Boga, obraz i podobieństwo Boże. Wszyscy ludzie 
mają być świątyniami dla Pana Boga. Wiemy, że niektórzy wypędzają Boga ze swego 
serca i na tronie w swoim sercu zamiast Pana Boga to umiejscawiają ducha złego i służą 
duchowi złemu, jego słuchają – nie Ducha Świętego, ale ducha złego. To są ci, którzy 
bluźnią Panu Bogu, którzy pana Boga lekceważą, walczą z Nim, którzy chcą Pana Boga 
usunąć z życia społecznego i w ogóle zabić w ludziach świadomość, że Bóg jest 
gospodarzem nieba i ziemi. To są ludzie, którzy zwykle później marnie kończą, bo wielki 



myśliciel chrześcijaństwa, św. Augustyn powiedział: Stworzyłeś nas Boże dla siebie i 
nasze serce jest niespokojne dopóki ciebie nie odnajdzie”. 

Drodzy bracia i siostry jesteśmy świątynią Bożą. Dzisiaj  Apostoł  przypomina 
tak ostre słowa: „Jeżeli ktoś zniszczy  świątynię Boga, tego zniszczy Bóg” (1 Kor 
3,17).  Nie wolno niszczyć tej świątyni Bożej, która ma na imię człowiek. Człowieka nie 
wolno niszczyć, nie wolno zabijać, także tego jeszcze nie narodzonego. Nie wolno też 
niszczyć Boga, który mieszka w sercu człowieka wierzącego. 

W roku 2010 papież Benedykt XVI wyniósł do chwały ołtarzy księdza Gerharda 
Hirschfeldera, który pracował w Kotlinie Kłodzkiej od roku 1932 do 1942. Dziesięć lat 
był kapłanem. W lipcu 1941 roku wypowiedział  z ambony zdecydowane, dobitne słowa: 
„Kto wyrywa wiarę w Chrystusa z serc młodzieży ten jest przestępcą”. Słowa tere 
przyczyniły się do zaaresztowania i posłania do obozu koncentracyjnego w Dachau. Tam 
zginął 1 sierpnia 1942 r., wycieńczony i schorowany odszedł do świątyni niebieskiej. Jest 
sroga kara przewidziana dla tych, którzy wyrywają Boga z ludzkich serc, czyli niszczą 
świątynię Bożą, świątynię żywą, którą jest człowiek. 

  
OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

1. Kalendarz liturgiczny: 
Poniedziałek – Uroczystość Wszystkich Świętych – Msze św. jak w niedzielę. 
Obecność na Mszy św. w tym dniu jest obowiązkowa.  
Wtorek – Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych-Dzień Zaduszny. Msze św. w 
tym dniu o godz.: 6:30; 7:00; 8:15; 16:00; 17:00; 18:00; 19:00. W Dzień Zaduszny 
będzie także różaniec za zmarłych wypominanych 
o godz. 20:00.  
Środa – Wspomnienie św. Marcina de Porres, zakonnika 
Czwartek- Wspomnienie św. Karola Boromeusza, biskupa 

2. W tym tygodniu przypadają dni eucharystyczne: pierwszy  czwartek i pierwszy  piątek 
miesiąca. Dodatkowa spowiedź we czwartek od godz. 16:45, oraz w piątek od godz. 16:00. 
W I piątek miesiąca dodatkowa Msza św. będzie o godz. 16:30. 

3. Odwiedziny chorych z posługą sakramentalną przez kapłanów w piątek i sobotę od godz. 
8:00. 

4. W listopadzie w dni powszednie w kościele o godz. 17:45 będzie Koronka do 
Miłosierdzia Bożego za zmarłych wypominanych.  

5. Przez cały listopad Adoracja Najświętszego Sakramentu w kaplicy adoracji będzie 
kończyć się o godz. 17:35. 

6. W przyszła niedzielę będzie można wspomóc misję sióstr nazaretanek w Ghanie, 
nabywając kalendarz misyjny. 

                      

Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża 
Świętego w Krakowie – Kurdwanowie 
adres: ul. W. Witosa 9, 30-612 Kraków; tel. 12 6544569; 
797624306  www.parafiakurdwanow.pl 


