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Nr 48/118/2021       * I NIEDZIELA ADWENTU    *   28 Listopada 2021 
DO CIEBIE, PANIE, WZNOSZĘ MOJĄ DUSZĘ,  TOBIE UFAM, BOŻE, NIECH 

ZAWÓD MNIE NIE SPOTKA. NIECH MOI WROGOWIE  NIE TRIUMFUJĄ 

NADE MNĄ, NIKT BOWIEM, KTO CI ZAWIERZYŁ, 

NIE BĘDZIE ZAWSTYDZONY. 

LITURGIA I SŁOWO BOŻE NA NIEDZIELĘ 

1. czytanie (Jr 33, 14-16) 

Czytanie z Księgi proroka 

Jeremiasza 

Tak mówi Pan: «Oto nadchodzą dni, 
kiedy wypełnię pomyślną 
zapowiedź, jaką obwieściłem 
domowi izraelskiemu i domowi 
judzkiemu. W owych dniach i w 
owym czasie wzbudzę Dawidowi 
potomstwo sprawiedliwe; będzie 
wymierzać prawo i sprawiedliwość 
na ziemi. W owych dniach Juda 
dostąpi zbawienia, a Jerozolima 
będzie trwać bezpiecznie. To zaś jest 
imię, którym ją będą nazywać: Pan 
naszą sprawiedliwością». 

 

Psalm (Ps 25 (24), 4-5. 8-9. 10 i 14  

Do Ciebie, Panie, wznoszę moją duszę 

Daj mi poznać Twoje drogi, Panie, * 
naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami. 
Prowadź mnie w prawdzie według 
swych pouczeń, * 
Boże i zbawco, w Tobie mam nadzieję. 

Do Ciebie, Panie, wznoszę moją duszę 

Dobry jest Pan i łaskawy, * 
dlatego wskazuje drogę grzesznikom. 
Pomaga pokornym czynić dobrze, * 
uczy ubogich dróg swoich. 

Do Ciebie, Panie, wznoszę moją duszę 

Wszystkie ścieżki Pana są pewne i 
pełne łaski * 
dla strzegących Jego praw i przymierza. 
Bóg powierza swe zamiary swoim 
czcicielom * 
i objawia im swoje przymierze. 



2. czytanie (1 Tes 3, 12 – 4, 2) 

Czytanie z Pierwszego Listu 

Świętego Pawła Apostoła do 

Tesaloniczan 

Bracia: Pan niech pomnoży was 
liczebnie i niech spotęguje miłość 
waszą nawzajem do siebie i do 
wszystkich, jaką i my mamy dla was; 
aby serca wasze utwierdzone zostały 
w nienagannej świętości wobec 
Boga, ojca naszego, na przyjście 
Pana naszego, Jezusa, wraz ze 
wszystkimi Jego świętymi. Na 
koniec, bracia, prosimy was i 
napominamy w Panu Jezusie: 
zgodnie z tym, co od nas przejęliście 
o sposobie postępowania i podobania 
się Bogu – jak już zresztą 
postępujecie – stawajcie się coraz 
doskonalszymi! Wiecie przecież, 
jakie nakazy daliśmy wam w imię 
Pana Jezusa. 

 

Alleluja, alleluja, alleluja 

Okaż nam, Panie, łaskę swoją 

i daj nam swoje zbawienie. 

Alleluja, alleluja, alleluja 

 

Ewangelia (Łk 21, 25-28. 34-36) 

Słowa Ewangelii według Świętego 

Łukasza 

Jezus powiedział do swoich uczniów: 

«Będą znaki na słońcu, księżycu i 
gwiazdach, a na ziemi trwoga 
narodów bezradnych wobec huku 
morza i jego nawałnicy. Ludzie 
mdleć będą ze strachu w oczekiwaniu 
wydarzeń zagrażających ziemi. 
Albowiem moce niebios zostaną 
wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna 
Człowieczego, nadchodzącego w 
obłoku z mocą i wielką chwałą. A 
gdy się to dziać zacznie, nabierzcie 
ducha i podnieście głowy, ponieważ 
zbliża się wasze odkupienie. 

Uważajcie na siebie, aby wasze serca 
nie były ociężałe wskutek obżarstwa, 
pijaństwa i trosk doczesnych, żeby 
ten dzień nie spadł na was znienacka 
jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na 
wszystkich, którzy mieszkają na 
całej ziemi. 

Czuwajcie więc i módlcie się w 
każdym czasie, abyście mogli 
uniknąć tego wszystkiego, co ma 
nastąpić, i stanąć przed Synem 
Człowieczym». 

HOMILIA PAPIEŻA BENEDYKTA XVI 

Na początku nowego cyklu rocznego liturgia wzywa Kościół, aby na nowo głosił 
wszystkim narodom swe przesłanie, i ujmuje je w dwóch słowach: «Bóg przychodzi». W 
tych tak bardzo zwięzłych słowach kryją się zawsze nowe myśli. Zatrzymajmy się przy 



nich na chwilę i pomyślmy: nie używa się tutaj czasu przeszłego — Bóg przyszedł, ani 
przyszłego — Bóg przyjdzie, lecz teraźniejszy: «Bóg przychodzi». Jak dobrze widać, jest 
to czas teraźniejszy ciągły, czyli czynność, która wciąż się dokonuje: już się dokonała, 
dokonuje się teraz i jeszcze się dokona. «Bóg przychodzi» w każdej chwili. Czasownik 
«przyjść» występuje tu jako słowo «teologiczne» czy wręcz «teologalne», ponieważ 
mówi nam o czymś, co dotyczy samej natury Boga. Głosić, że «Bóg przychodzi», znaczy 
więc głosić po prostu samego Boga, ukazując jedną z Jego istotnych i 
charakterystycznych cech: to, że jest On Bogiem-który-przychodzi. 

Adwent jest wezwaniem dla wierzących, aby uświadomili sobie tę prawdę i zgodnie z nią 
postępowali. Niczym zbawienne wezwanie, ponawiane w kolejnych dniach, tygodniach, 
miesiącach, rozbrzmiewają słowa: Obudź się! Pamiętaj, że Bóg przychodzi! Nie wczoraj, 
nie jutro, ale dzisiaj, teraz! Jedyny prawdziwy Bóg, «Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba», 
nie jest Bogiem, który żyje sobie w niebie i nie interesuje się nami ani naszymi dziejami, 
lecz jest Bogiem, który przychodzi. Jest Ojcem, który nigdy nie przestaje o nas myśleć i 
w pełni szanując naszą wolność, pragnie nas spotkać i nawiedzić; chce przyjść, 
zamieszkać wśród nas, pozostać z nami. Przychodzi, bo chce nas wyzwolić od zła i 
śmierci, od tego wszystkiego, co uniemożliwia nam prawdziwe szczęście. Bóg 
przychodzi, aby nas zbawić. 

Liturgia Adwentu ukazuje zatem, jak Kościół staje się wyrazicielem oczekiwania Boga, 
które jest głęboko wpisane w historię ludzkości, a które, niestety, zbyt często jest 
zakłócane lub niewłaściwie ukierunkowane. Kościół, jako Ciało mistycznie zjednoczone 
z Chrystusem Głową, jest sakramentem, czyli znakiem i skuteczną pomocą również w 
tym oczekiwaniu Boga. Wspólnota chrześcijańska może w pewnej mierze, znanej tylko 
Jemu, przyśpieszyć Jego ostateczne przyjście, pomagając ludzkości wyjść na spotkanie 
Pana, który przychodzi. Czyni to przede wszystkim, ale nie tylko, przez modlitwę. Istotne 
i nieoddzielne od modlitwy są również «dobre uczynki», o czym przypomina modlitwa z 
I Niedzieli Adwentu, w której prosimy Ojca niebieskiego, «abyśmy przez dobre uczynki 
przygotowali się na spotkanie przychodzącego Chrystusa». Tak rozumiany Adwent jest 
okresem sprzyjającym bardziej niż jakikolwiek inny, by przeżywać go w jedności ze 
wszystkimi — a dzięki Bogu jest ich wielu — którzy pragną świata bardziej 
sprawiedliwego i bardziej braterskiego. W tym działaniu na rzecz sprawiedliwości mogą 
w pewnej mierze spotkać się ludzie wszystkich narodów i kultur, wierzący i niewierzący. 
Wszyscy bowiem, choć kierują się różnymi racjami, pragną tego samego celu, a 
mianowicie przyszłości, w której będzie sprawiedliwość i pokój. 

Pokój jest celem, do którego dąży cała ludzkość! Dla wierzących «pokój» jest jednym z 
najpiękniejszych imion Boga. Rozpocznijmy zatem ten nowy Adwent  rozbudzając w 
naszych sercach oczekiwanie na Boga, który przychodzi oraz nadzieję na to, że święcić 
się będzie Jego imię, że przyjdzie Jego Królestwo sprawiedliwości i pokoju, że wypełni 
się Jego wola jako w niebie, tak i na ziemi. 



W tym oczekiwaniu pozwólmy się prowadzić Maryi Pannie, Matce Boga, który 
przychodzi, Matce nadziei. Niech Ona, którą za kilka dni będziemy czcić jako 
Niepokalaną, wyjedna nam, byśmy okazali się święci i nieskalani w miłości, kiedy 
przyjdzie Pan nasz Jezus Chrystus, który wraz z Ojcem i Duchem Świętym niech będzie 
uwielbiony i pochwalony na wieki wieków. Amen. 

 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

1. Kalendarz liturgiczny: 

Wtorek – Święto św. Andrzeja, apostoła  

Piątek – Wspomnienie św. Franciszka Ksawerego, kapłana 

Sobota – Wspomnienie św. Barbary, dziewicy i męczennicy 

2. W poniedziałek 29.11 po wieczornej Mszy św. nabożeństwo do św. 
Cherbela. Prośby i podziękowania do tego świętego można składać do 
skrzynki intencji.  

3. W tym tygodniu przypadają dni eucharystyczne: pierwszy  czwartek,  
pierwszy piątek oraz pierwsza sobota miesiąca. Dodatkowa spowiedź we 
czwartek od godz. 17:00, oraz w piątek od godz. 16:00. W I piątek miesiąca 
dodatkowa Msza św. o godz. 16:30.   

4. Ruszyły spotkania Oazy Dzieci Bożych, które odbywają się co 2 tygodnie w 
sobotę w godz. 9:00 – 13:00 w salce parafialnej, szczegóły na plakatach. 

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

6. W czasie Adwentu roraty od poniedziałku do piątku o godz. 18:00,  
a w sobotę o godz. 7:00.  

7. Rozpoczynamy adwentową zbiórkę długoterminowej żywności i środków 
chemicznych. Zebrane rzeczy trafią do najbardziej potrzebujących oraz do 
Przytuliska św. Brata Alberta.  

 
 

 

adres: ul. W. Witosa 9, 30-612 Kraków; tel. 12 6544569; 797624306  

www.parafiakurdwanow.pl;       Email: kontakt@parafiakurdwanow.pl 


