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BÓG JEST W SWOIM ŚWIĘTYM MIESZKANIU,  

 BÓG DOM GOTUJE DLA OPUSZCZONYCH,   

ON SAM SWOJEMU LUDOWI DAJE POTĘGĘ I SIŁĘ. 

LITURGIA I SŁOWO BOŻE NA NIEDZIELĘ 

1. czytanie (Rdz 18, 20-32) 

Czytanie z Księgi Rodzaju 

Bóg rzekł do Abrahama: ”Skarga na 

Sodomę i Gomorę głośno się rozlega, bo 

występki ich mieszkańców są bardzo 

ciężkie. Chcę więc iść i zobaczyć, czy 

postępują tak, jak głosi oskarżenie, które 

do Mnie doszło, czy też nie; dowiem 

się”. Wtedy to dwaj mężowie odeszli w 

stronę Sodomy, a Abraham stał dalej 

przed Panem. Zbliżywszy się do Niego, 

Abraham rzekł: ”Czy zamierzasz 

wygubić sprawiedliwych wespół z 

bezbożnymi? Może w tym mieście jest 

pięćdziesięciu sprawiedliwych; czy 

także zniszczysz to miasto i nie 

przebaczysz mu dla owych 

pięćdziesięciu sprawiedliwych, którzy 

w nim mieszkają? O, nie dopuść do 

tego, aby zginęli sprawiedliwi z 

bezbożnymi, aby stało się 

sprawiedliwemu to samo, co 

bezbożnemu. O, nie dopuść do tego. 

Czyż Ten, który jest sędzią nad całą 

ziemią, mógłby postąpić 

niesprawiedliwie?”. Pan odpowiedział: 

”Jeżeli znajdę w Sodomie 

pięćdziesięciu sprawiedliwych, 

przebaczę całemu miastu dla nich”. 

Rzekł znowu Abraham: ”Pozwól, o 

Panie, że jeszcze ośmielę się mówić do 

Ciebie, choć jestem pyłem i prochem. 

Gdyby wśród tych pięćdziesięciu 

sprawiedliwych zabrakło pięciu, czy dla 

braku tych pięciu zniszczysz całe 

miasto?”. Pan rzekł: ”Nie zniszczę, jeśli 

znajdę tam czterdziestu pięciu”. 

Abraham znów odezwał się tymi 

słowami: ”A może znalazłoby się tam 

czterdziestu?”. Pan rzekł: ”Nie 

dokonam zniszczenia przez wzgląd na 

tych czterdziestu”. Wtedy Abraham 

powiedział: ”Niech się nie gniewa Pan, 

jeśli rzeknę: może znalazłoby się tam 

trzydziestu!”. A na to Pan: ”Nie 

dokonam zniszczenia, jeśli znajdę tam 

trzydziestu”. Rzekł Abraham: ”Pozwól, 

o Panie, że ośmielę się zapytać: gdyby 



znalazło się tam dwudziestu?”. Pan 

odpowiedział: ”Nie zniszczę przez 

wzgląd na tych dwudziestu”. Na to 

Abraham: ”O, racz się nie gniewać, 

Panie, jeśli raz jeszcze zapytam: gdyby 

znalazło się tam dziesięciu?”. 

Odpowiedział Pan: ”Nie zniszczę przez 

wzgląd na tych dziesięciu”. 
 
Psalm  

(Ps 138, 1-2a. 2bc-3. 6-7ab. 7c-8) 

Pan mnie wysłuchał, kiedy Go 

wzywałem 

Będę Cię sławił, Panie, z całego serca, 

bo usłyszałeś słowa ust moich. 

Będę śpiewał Ci psalm wobec 

aniołów, 

pokłon Ci oddam w Twoim świętym 

przybytku. 

Pan mnie wysłuchał, kiedy Go 

wzywałem 

Będę sławił Twe imię 

za łaskę Twoją i wierność. 

Wysłuchałeś mnie, kiedy Cię 

wzywałem, 

pomnożyłeś moc mojej duszy. 

Pan mnie wysłuchał, kiedy Go 

wzywałem 

Pan, który jest wysoko, patrzy 

łaskawie na pokornego, 

pyszałka zaś dostrzega z daleka. 

Gdy chodzę wśród utrapienia, Ty 

podtrzymujesz me życie, 

wyciągasz swoją rękę przeciwko 

gniewowi mych wrogów. 

Pan mnie wysłuchał, kiedy Go 

wzywałem 

Wybawia mnie Twoja prawica. 

Pan za mnie wszystkiego dokona. 

Panie, Twa łaska trwa na wieki, 

nie porzucaj dzieła rąk Twoich. 

Pan mnie wysłuchał, kiedy Go 

wzywałem 
 

2. czytanie (Kol 2, 12-14) 

Czytanie z Listu świętego Pawła 

Apostoła do Kolosan 

Bracia: Z Chrystusem pogrzebani 

jesteście w chrzcie, z Nim też razem 

zostaliście wskrzeszeni przez wiarę w 

moc Boga, który Go wskrzesił. I was, 

umarłych na skutek występków i 

”nieobrzezania” waszego ciała, razem 

z Chrystusem Bóg przywrócił do 

życia. Darował nam wszystkie 

występki, skreślił zapis dłużny, 

obciążający nas nakazami, usunął go z 

drogi, przygwoździwszy do krzyża. 

Alleluja, alleluja, alleluja 

Otrzymaliście Ducha przybrania za 

synów, 

w którym wołamy: Abba, Ojcze. 

Alleluja, alleluja, alleluja 

Ewangelia (Łk 11, 1-13) 

Słowa Ewangelii według świętego 

Łukasza 
 
Gdy Jezus przebywał w jakimś 

miejscu na modlitwie i skończył ją, 

rzekł jeden z uczniów do Niego: 

„Panie, naucz nas się modlić, jak i Jan 

nauczył swoich uczniów”. A On rzekł 

do nich: „Kiedy się modlicie, mówcie: 

Ojcze, niech się święci Twoje imię; 

niech przyjdzie Twoje królestwo. 

Naszego chleba powszedniego dawaj 

nam na każdy dzień, i przebacz nam 

nasze grzechy, bo i my przebaczymy 



każdemu, kto nam zawini; i nie 

dopuść, byśmy ulegli pokusie”. Dalej 

mówił do nich: „Ktoś z was, mając 

przyjaciela, pójdzie do niego o 

północy i powie mu: »Przyjacielu, 

użycz mi trzech chlebów, bo mój 

przyjaciel przybył do mnie z drogi, a 

nie mam co mu podać«. Lecz tamten 

odpowie z wewnątrz: »Nie 

naprzykrzaj mi się! Drzwi są już 

zamknięte i moje dzieci leżą ze mną w 

łóżku. Nie mogę wstać i dać tobie«. 

Mówię wam: Chociażby nie wstał i nie 

dał z tego powodu, że jest jego 

przyjacielem, to z powodu jego 

natręctwa wstanie i da mu, ile 

potrzebuje. I Ja wam powiadam: 

Proście, a będzie wam dane; szukajcie, 

a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą 

wam. Każdy bowiem, kto prosi, 

otrzymuje; kto szuka, znajduje; a 

kołaczącemu otworzą. Jeżeli którego z 

was, ojców, syn poprosi o chleb, czy 

poda mu kamień? Lub też gdy prosi o 

jajko, czy poda mu skorpiona? Jeśli 

więc wy, choć źli jesteście, umiecie 

dawać dobre dary swoim dzieciom, o 

ileż bardziej Ojciec z nieba da Ducha 

Świętego tym, którzy Go proszą”. 
 

 

HOMILIA BENEDYKTA XVI 
  

Drodzy bracia i siostry! 
 
Ewangelia dzisiejszej niedzieli mówi nam o Jezusie, który oddalił się od 

uczniów, by się modlić. A kiedy skończył, jeden z uczniów rzekł do Niego: 

«Panie, naucz nas modlić się». Jezus nie sprzeciwił się, nie wypowiedział też 

dziwnych lub tajemnych formułek, lecz z wielką prostotą powiedział: «Kiedy 

będziecie się modlić, mówcie: Ojcze», i nauczył ich Ojcze nasz, słów, którymi 

sam zwracał się w modlitwie do Boga, swojego Ojca. Wersja Ojcze nasz podana 

przez św. Łukasza jest krótsza od wersji z Ewangelii św. Mateusza, którą 

posługujemy się na co dzień. Są to pierwsze słowa Pisma Świętego, których 

uczymy się od dziecka. Zapadają nam w pamięć, kształtują nasze życie i 

towarzyszą nam aż po ostatnie tchnienie. One objawiają nam, że «nie jesteśmy 

jeszcze w pełni dziećmi Boga, lecz przez naszą coraz głębszą wspólnotę z Jezusem 

mamy się nimi stawać i być. Dziecięctwo utożsamia się z naśladowaniem 

Chrystusa» (Benedykt XVI, Jezus z Nazaretu). 
 
Ta modlitwa obejmuje i wyraża także materialne i duchowe potrzeby 

człowieka: «Naszego chleba powszedniego dawaj nam na każdy dzień i przebacz 

nam nasze grzechy». Właśnie ze względu na potrzeby i codzienne trudności Jezus 

poucza z mocą: «Ja wam powiadam: Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a 

znajdziecie; kołaczcie, a zostanie wam otworzone». Nie jest to prośba o spełnienie 

własnych zachcianek, lecz raczej o podtrzymywanie żywej przyjaźni z Bogiem, 



który — jak mówi Ewangelia — «udzieli Ducha Świętego tym, którzy Go proszą». 

Doświadczyli tego już starożytni «ojcowie pustyni» i mistycy wszystkich czasów, 

którzy dzięki modlitwie stali się przyjaciółmi Boga, podobnie jak Abraham, 

błagający Pana, by zachował nielicznych sprawiedliwych od zagłady Sodomy. 

Św. Teresa z Avili w ten sposób zachęcała swoje współsiostry: «Musimy prosić 

Boga, aby uwolnił nas raz na zawsze od wszelkiego niebezpieczeństwa i uchronił 

od wszelkiego zła. I jakkolwiek niedoskonałe byłoby nasze pragnienie, starajmy 

się wytrwać w tej prośbie. Co nas kosztuje prosić o wiele, skoro zwracamy się do 

Wszechmogącego?» (Cammino, 60 [34], 4, w Opere complete, Milano 1998, s. 

846). Za każdym razem, gdy odmawiamy Ojcze nasz, nasz głos łączy się z głosem 

Kościoła, albowiem ten, kto się modli, nie jest nigdy sam. «Każdy [wierny] 

powinien odnaleźć w różnorodności i bogactwie modlitwy chrześcijańskiej, której 

uczy Kościół, własną drogę, własny sposób modlitwy, (...) niech (...) pozwoli się 

prowadzić (...) Duchowi Świętemu, który przez Chrystusa wiedzie nas do Ojca» 

(Kongregacja Nauki Wiary, List o niektórych aspektach medytacji 

chrześcijańskiej). 
  

 
OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

1. W tym tygodniu wspominamy:  

 poniedziałek – Święto św. Jakuba apostoła;  

 wtorek – św. Joachima i Anny, rodziców Najświętszej Maryi 

Panny;  

 czwartek – św. Szarbela, kapłana;  

 piątek –św. Marty, Marii i Łazarza;  

 sobota – św. Piotra Chryzologa, biskupa i doktora Kościoła 

2. We czwartek nabożeństwo do św. Szarbela z błogosławieństwem olejem 

św. Szarbela. Prośby do Świętego można będzie składać w formie 

pisemnej do skrzynki intencji. 

3. Dziś po Mszach św. błogosławienie kierowców i środków transportu na 

parkingach. Poświęcimy te środki transportu przy który będą obecni 

kierowcy.   
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