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Nr 4/126/2022    *   III NIEDZIELA ZWYKŁA *   23  stycznia 2022 

ŚPIEWAJCIE PANU PIEŚŃ NOWĄ, ŚPIEWAJ PANU, ZIEMIO CAŁA.   
PRZED NIM KROCZĄ MAJESTAT I PIĘKNO, A POTĘGA I BLASK W JEGO 

ŚWIĄTYNI. 

LITURGIA I SŁOWO BOŻE NA NIEDZIELĘ 

1. czytanie (Ne 8, 1-4a. 5-6. 8-10) 

Czytanie z Księgi Nehemiasza 

Gdy Izraelici mieszkali już w swoich 
miastach, wtedy zgromadził się cały 
lud jak jeden mąż na placu przed 
Bramą Wodną. I domagali się od 
pisarza Ezdrasza, by przyniósł księgę 
Prawa Mojżeszowego, które Pan 
nadał Izraelowi. Kapłan Ezdrasz 
przyniósł Prawo przed zgroma-
dzenie, w którym uczestniczyli nie 
tylko mężczyźni, lecz także kobiety 
oraz wszyscy inni, którzy byli zdolni 
słuchać. I czytał z tej księgi na placu 
przed Bramą Wodną od rana aż do 
południa w obecności mężczyzn, 
kobiet i tych, którzy rozumieli; a uszy 
całego ludu były zwrócone ku 
księdze Prawa. Pisarz Ezdrasz stanął 
na drewnianym podwyższeniu, które 
zrobiono w tym celu. Ezdrasz 
otworzył księgę przed oczyma całego 
ludu, znajdował się bowiem wyżej 
niż cały lud; a gdy ją otworzył, cały 

lud się podniósł. I Ezdrasz 
błogosławił wielkiego Pana Boga; a 
cały lud podnosząc ręce 
odpowiedział: „Amen! Amen!”. 
Potem pokłonili się i upadli przed 
Panem na kolana, twarzą dotykając 
ziemi. Czytano więc z tej księgi, 
księgi Prawa Bożego, dobitnie, z 
dodaniem objaśnienia, tak że lud 
rozumiał czytanie. Wtedy 
Nehemiasz, to jest namiestnik, oraz 
kapłan-pisarz Ezdrasz, jak i lewici, 
którzy pouczali lud, rzekli do całego 
ludu: „Ten dzień jest poświęcony 
Bogu waszemu, Panu. Nie bądźcie 
smutni i nie płaczcie!”. Cały lud 
bowiem płakał, gdy usłyszał te słowa 
Prawa. I rzekł im Nehemiasz: 
„Idźcie, spożywajcie potrawy 
świąteczne i pijcie napoje słodkie, 
poślijcie też porcje temu, który nic 
gotowego nie ma: albowiem 
poświęcony jest ten dzień Panu 
naszemu. A nie bądźcie 



przygnębieni, gdyż radość w Panu 
jest ostoją waszą”. 
 
Psalm (Ps 19, 8-9. 10 i 15) 

Słowa Twe, Panie, są duchem  
i życiem 
Prawo Pańskie jest doskonałe i 
pokrzepia duszę, 
świadectwo Pana niezawodne, uczy 
prostaczka mądrości. 
Jego słuszne nakazy radują serce, 
jaśnieje przykazanie Pana i olśniewa 
oczy. 

Słowa Twe, Panie, są duchem  
i życiem 
Bojaźń Pana jest szczera i trwa na 
wieki, 
sądy Pana prawdziwe, a wszystkie 
razem słuszne. 
Niech znajdą uznanie przed Tobą 
słowa ust moich i myśli mego serca, 
Panie, moja Opoko i mój Zbawicielu. 

Słowa Twe, Panie, są duchem  
i życiem 

2. czytanie (1 Kor 12, 12-14. 27) 

Czytanie z Pierwszego Listu 
świętego Pawła Apostoła do 
Koryntian 

Bracia: 
Podobnie jak jedno jest ciało, choć 
składa się z wielu członków, a 
wszystkie członki ciała, mimo iż są 
liczne, stanowią jedno ciało, tak też 
jest i z Chrystusem. Wszyscyśmy 
bowiem w jednym Duchu zostali 
ochrzczeni, aby stanowić jedno ciało: 
czy to Żydzi, czy Grecy, czy to 
niewolnicy, czy wolni. 

Wszyscyśmy też zostali napojeni 
jednym Duchem. Ciało bowiem to nie 
jeden członek, lecz liczne członki. Wy 
przeto jesteście Ciałem Chrystusa i 
poszczególnymi członkami. 
 
Alleluja, alleluja, alleluja 

Pan mnie posłał, abym ubogim 
głosił dobrą nowinę, 
więźniom głosił wolność 

Alleluja, alleluja, alleluja 

Ewangelia (Łk 1, 1-4; 4, 14-21) 

Początek Ewangelii według 
Świętego Łukasza 

Wielu już starało się ułożyć 
opowiadanie o zdarzeniach, które się 
dokonały pośród nas, tak jak je 
przekazali ci, którzy od początku byli 
naocznymi świadkami i sługami 
słowa. Postanowiłem więc i ja zbadać 
dokładnie wszystko od pierwszych 
chwil i opisać ci po kolei, dostojny 
Teofilu, abyś się mógł przekonać o 
całkowitej pewności nauk, których ci 
udzielono. W owym czasie: Jezus 
powrócił w mocy Ducha do Galilei, a 
wieść o Nim rozeszła się po całej 
okolicy. On zaś nauczał w ich 
synagogach, wysławiany przez 
wszystkich. Przyszedł również do 
Nazaretu, gdzie się wychował. W 
dzień szabatu udał się swoim 
zwyczajem do synagogi i powstał, 
aby czytać. Podano Mu księgę 
proroka Izajasza. Rozwinąwszy 
księgę natrafił na miejsce, gdzie było 
napisane: „Duch Pański spoczywa na 
Mnie, ponieważ Mnie namaścił i 
posłał Mnie, abym ubogim niósł 



dobrą nowinę, więźniom głosił 
wolność, a niewidomym przejrzenie; 
abym uciśnionych odsyłał wolnych, 
abym obwoływał rok łaski od Pana”. 

Zwinąwszy księgę oddał słudze i 
usiadł; a oczy wszystkich w synagodze 
były w Nim utkwione. Począł więc 
mówić do nich: „Dziś spełniły się te 
słowa Pisma, któreście słyszeli”. 
 

HOMILIA BENEDYKTA XVI  
Drodzy Bracia i Siostry! 
Dzisiejsza liturgia przedstawia nam połączone ze sobą dwa odrębne fragmenty Ewangelii 
św. Łukasza. Pierwszy to prolog — słowa skierowane do niejakiego «Teofila»; ponieważ 
imię to w języku greckim znaczy «przyjaciel Boga», możemy w nim widzieć każdego 
człowieka wierzącego, który otwiera się na Boga i chce poznać Ewangelię. Drugi 
fragment natomiast przedstawia nam Jezusa, który «mocą Ducha» udał się w szabat do 
synagogi w Nazarecie. Pan, jako zachowujący przepisy Prawa, nie odstępuje od 
tygodniowego rytmu liturgicznego i dołącza do zgromadzenia swoich rodaków, by 
modlić się i słuchać Pisma Świętego. Obrzęd przewidywał odczytanie tekstu Tory lub 
Proroków, po czym następował komentarz. Tego dnia Jezus powstał, aby czytać, i znalazł 
fragment z proroka Izajasza, który tak się rozpoczyna: «Duch Pana Boga nade mną, / bo 
Pan mnie namaścił. / Posłał mnie, abym głosił dobrą nowinę ubogim» (61, 1-2). Orygenes 
tak to komentuje: «Nieprzypadkowo rozwinął tę księgę i znalazł lekcję, która zawierała 
proroctwo o Nim: stało się to za sprawą Bożej Opatrzności» (Homilie o Ewangelii św. 
Łukasza, Pisma starochrześcijańskich pisarzy, Warszawa 1986). Rzeczywiście Jezus po 
odczytaniu, w pełnej skupienia ciszy, powiedział: «Dziś spełniły się te słowa Pisma, 
któreście słyszeli» (Łk 4, 21). Św. Cyryl Aleksandryjski mówi, że «dziś», znajdujące się 
pomiędzy pierwszym a ostatnim przyjściem Chrystusa, jest związane ze zdolnością 
człowieka wierzącego do słuchania i nawrócenia się (por. PG 69, 1241). Ale w jeszcze 
bardziej radykalnym sensie to sam Jezus jest «dziś» zbawienia w dziejach, ponieważ 
prowadzi do realizacji pełni odkupienia. Słowo «dzisiaj», odsyła nas do tytułu 
chrystologicznego, który często występuje u tego Ewangelisty, a mianowicie «zbawiciel» 
(soter). Już w opowiadaniach o dzieciństwie Jezusa występuje on w słowach anioła do 
pasterzy: «Dziś bowiem w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest 
Mesjasz, Pan» (Łk 2, 11). 
 
Drodzy przyjaciele, ten fragment «dzisiaj» przemawia także do nas. Przede wszystkim 
każe nam zastanowić się nad tym, jak przeżywamy niedzielę — dzień poświęcony 
odpoczynkowi i rodzinie, ale nade wszystko dzień, który należy poświęcić Panu, 
uczestnicząc w Eucharystii, podczas której karmimy się Ciałem i Krwią Chrystusa, i Jego 
Słowem życia. Po drugie, w naszych czasach, pełnych rozproszenia i nieuwagi, Ewangelia 
ta zachęca nas do postawienia sobie pytanie, czy potrafimy słuchać. Zanim będziemy 
mogli mówić o Bogu i z Bogiem, trzeba Go wysłuchać, a liturgia Kościoła jest «szkołą» 
tego słuchania Pana, który do nas mówi. Na koniec tekst mówi nam, że każda chwila 
może stać się «dziś», sprzyjającym naszemu nawróceniu. Każdy dzień może stać się 
zbawczym dziś, ponieważ zbawienie jest historią, która trwa dla Kościoła i każdego 
ucznia Chrystusa. Taki jest chrześcijański sens carpe diem: żyj chwilą, w której Bóg cię 
wzywa, by dać ci zbawienie! 



   
OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

 
1. Kalendarz liturgiczny: 

poniedziałek – Wspomnienie św. Franciszka Salezego, biskupa i doktora Kościoła 
wtorek – Święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła 
środa – Wspomnienie św. Tymoteusza i Tytusa, biskupów 
czwartek – Wspomnienie św. Anieli Merici, dziewicy 
piątek – Wspomnienie św. Tomasza z Akwinu, kapłana i doktora Kościoła 

2. W poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek o godz. 18:00 kontynuujemy 
modlitwę kolędową za rodziny naszej parafii. W czasie Mszy św. i 
nabożeństwa będziemy prosić o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, 
zdrowie dla chorych i wszelkie potrzebne łaski dla naszych rodzin. Dziękujemy 
za Waszą obecność w kościele na nabożeństwach, wspólną modlitwę, ofiary 
kolędowe oraz zaproszenia indywidualne na poświęcenie mieszkań. 

 24.01.22 Poniedziałek Halszki 28, Łowienicka 4, Łowienicka 6, Łowienicka 8, 
Turniejowa 70, Wysłouchów 22, Wysłouchów 22 B,  Wysłouchów 29, Wysłouchów 
49,  Wysłouchów 49 A 

 25.01.22  Wtorek Bojki 10, Halszki 7, Kordiana 56, Stojałowskiego 39,  
Turniejowa 59 A, Turniejowa 59 B, Turniejowa 73, Turniejowa 73 B, Turniejowa 
73 C, Turniejowa 73 D 

 27.01.22  Czwartek Halszki 1, Halszki 50, Halszki 52, Halszki 54, Turniejowa 65, 
Turniejowa 69, Turniejowa 73 E, Wysłouchów 12,  Wysłouchów 13,  Wysłouchów 
20, Wysłouchów 24, Wysłouchów 31  

 28.01.22 Piątek Bujaka 4, Stojałowskiego 3, Stojałowskiego 5, Stojałowskiego 7, 
Stojałowskiego 9, Stojałowskiego 11, Turniejowa 73 F,  Witosa 19, Witosa 33 

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

4. W sobotę 29 stycznia po wieczornej Mszy św. nabożeństwo do 
św. Charbela, z błogosławieństwem indywidualnym. Prośby do tego 
świętego można składać przed Mszą św. do skrzynki intencji.  

 

W czasie ferii kancelaria parafialna będzie czynna w poniedziałek i czwartek od 
godz. 9:00 do 10:00 oraz od 16:00 do 17:30. Sprawy nagłe można zgłaszać w 

zakrystii po Mszy św. lub telefonicznie (797624306). 
  

adres: ul. W. Witosa 9, 30-612 Kraków; tel. 12 6544569; 797624306  
www.parafiakurdwanow.pl;       Email: kontakt@parafiakurdwanow.pl 


