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SPÓJRZ NA NAS, BOŻE, NASZ OBROŃCO,  I WEJRZYJ NA OBLICZE 

TWEGO POMAZAŃCA.  JEDEN DZIEŃ W PRZYBYTKACH TWOICH   

JEST LEPSZY NIŻ INNYCH TYSIĄCE. 

LITURGIA I SŁOWO BOŻE NA NIEDZIELĘ 

1. czytanie (Jr 38, 4-6. 8-10) 

Czytanie z Księgi proroka 
Jeremiasza 

W czasie oblężenia Jerozolimy 

przywódcy, którzy trzymali 

Jeremiasza w więzieniu, powiedzieli 

do króla: „Niech umrze ten człowiek, 

bo naprawdę obezwładnia on ręce 

żołnierzy, którzy pozostali w tym 

mieście, i ręce całego ludu, gdy mówi 

do nich podobne słowa. Człowiek ten 

nie szuka przecież pomyślności dla 

tego ludu, lecz nieszczęścia!” 

Król Sedecjasz odrzekł: „Oto jest w 

waszych rękach!” Nie mógł bowiem 

król nic uczynić przeciw nim. Wzięli 

więc Jeremiasza i wtrącili go, 

spuszczając na linach, do cysterny 

Malkiasza, syna królewskiego, która 

się znajdowała na dziedzińcu 

wartowni. W cysternie zaś nie było 

wody, lecz błoto; zanurzył się więc 

Jeremiasz w błocie. 

Ebedmelek wyszedł z domu 

królewskiego i rzekł do króla: „Panie 

mój, królu! Ci ludzie postąpili źle we 

wszystkim, co uczynili prorokowi 

Jeremiaszowi, wrzucając go do 

cysterny. Przecież umrze z głodu w 

tym miejscu, zwłaszcza że, nie ma 

już chleba w mieście!” 

Rozkazał król Ruszycie 

Ebedmelekowi: „Weź sobie stąd 

trzech ludzi i wyciągnij proroka 

Jeremiasza z cysterny, zanim umrze!” 
 
Psalm (Ps 40, 2-3. 4. 18) 

Panie, mój Boże, pośpiesz mi z 

pomocą 

Z nadzieją czekałem na Pana, 

a On się pochylił nade mną 

i wysłuchał mego wołania. 

Wydobył mnie z dołu zagłady, z 

błotnego grzęzawiska, 

stopy moje postawił na skale 

i umocnił moje kroki. 



Panie, mój Boże, pośpiesz mi z 

pomocą 

Włożył mi w usta pieśń nową, 

śpiew dla naszego Boga. 

Wielu to ujrzy i przejmie ich 

trwoga, 

i zaufają Panu. 

Panie, mój Boże, pośpiesz mi z 

pomocą 

Ja zaś jestem ubogi i nędzny, 

ale Pan troszczy się o mnie. 

Tyś moim wspomożycielem  

i wybawcą, 

Boże mój, nie zwlekaj. 

Panie, mój Boże, pośpiesz mi z 

pomocą 

2. czytanie (Hbr 12, 1-4) 

Czytanie z Listu do Hebrajczyków 

Bracia: 

Mając dokoła siebie takie mnóstwo 

świadków, odłożywszy wszelki ciężar, 

a przede wszystkim grzech, który nas 

łatwo zwodzi, winniśmy wytrwale 

biec w wyznaczonych nam zawodach. 

Patrzmy na Jezusa, który nam w 

wierze przewodzi i ją wydoskonala. 

On to zamiast radości, którą Mu 

obiecywano, przecierpiał krzyż, nie 

bacząc na jego hańbę, i zasiadł po 

prawicy tronu Boga. 

Zastanawiajcie się więc nad Tym, 

który ze strony grzeszników taką 

wielką wycierpiał wrogość przeciw 

sobie, abyście nie ustawali, złamani na 

duchu. Jeszcze nie opieraliście się aż 

do przelewu krwi, walcząc przeciw 

grzechowi. 
 
Alleluja, alleluja, alleluja 

Moje owce słuchają mojego głosu, 

Ja znam je, a one idą za Mną. 

Alleluja, alleluja, alleluja 

Ewangelia (Łk 12, 49-53) 

Słowa Ewangelii według Świętego 
Łukasza 

Jezus powiedział do swoich uczniów: 

„Przyszedłem ogień rzucić na ziemię i 

jakże bardzo pragnę, żeby on już 

zapłonął. Chrzest mam przyjąć i jakiej 

doznaję udręki, aż się to stanie. 

Czy myślicie, że przyszedłem dać 

ziemi pokój? Nie, powiadani wam, 

lecz rozłam. Odtąd bowiem pięcioro 

będzie rozdwojonych w jednym domu: 

troje stanie przeciw dwojgu, a dwoje 

przeciw trojgu; ojciec przeciw synowi, 

a syn przeciw ojcu; matka przeciw 

córce, a córka przeciw matce; teściowa 

przeciw synowej, a synowa przeciw 

teściowej”. 
 

HOMILIA PAPIEŻA FRANCISZKA  

Drodzy Bracia i Siostry! 

Ewangelia dzisiejszej niedzieli należy do nauczania Jezusa skierowanego do 

uczniów podczas Jego wejścia do Jerozolimy, gdzie czeka na Niego śmierć 

krzyżowa. Aby wskazać cel swojej misji, posługuje się On trzema obrazami: 

ognia, chrztu i rozłamu. Dziś chciałbym mówić o pierwszym obrazie, ogniu. 



 

Jezus wyraża to słowami: „Przyszedłem rzucić ogień na ziemię i jakże bardzo 

pragnę, żeby on już zapłonął!”. Ogień, o którym mówi Jezus jest ogniem Ducha 

Świętego, obecności żywej i działającej w nas od dnia naszego chrztu. Jest on, 

ogień, siłą twórczą, która oczyszcza i odnawia, wypala wszelką ludzką nędzę, 

wszelki egoizm, wszelki grzech, przemienia nas od wewnątrz, odradza nas i czyni 

zdolnymi do miłowania. Jezus pragnie, aby Duch Święty zapłonął w naszych 

sercach jak ogień, bo tylko począwszy od serca - zwróćcie na to uwagę: tylko 

począwszy od serca - pożar miłości może się rozszerzać i sprawiać rozwój 

królestwa Bożego. Nie zaczyna się w głowie, ale wychodzi z serca. Dlatego Jezus 

pragnie, aby ten ogień wszedł do naszego serca. 

Jeśli otworzymy się w pełni na działanie Ducha Świętego, to obdarzy nas On 

śmiałością i zapałem do głoszenia wszystkim Jezusa i Jego pocieszającego orędzia 

miłosierdzia i zbawienia, wypływając na pełne morze, bez lęku. Ten ogień 

rozpoczyna się w sercu. 

Kościół, czyli my wszyscy, wypełniając swoją misję w świecie potrzebuje pomocy 

Ducha Świętego, aby nie powstrzymywały go strach i wyrachowanie, aby nie 

przyzwyczaić się do chodzenia w obrębie bezpiecznych granic. Te dwie postawy 

prowadzą Kościół do tego, że jest On Kościołem funkcjonalnym, który nigdy nie 

podejmuje ryzyka. Natomiast odwaga apostolska, jaką Duch Święty rozpala w nas 

jak ogień, pomaga nam pokonać mury i przeszkody, czyni nas kreatywnymi i 

pobudza nas do wyruszenia, abyśmy podążali także drogami niezbadanymi lub 

niewygodnymi, dając nadzieję tym, których spotykamy. 

Z tym ogniem Ducha Świętego jesteśmy wezwani, aby stawać się coraz bardziej 

wspólnotą ludzi prowadzonych i przekształcanych przez Ducha Świętego, pełnych 

zrozumienia, o sercu poszerzonym i radosnym obliczu. Bardziej niż kiedykolwiek 

potrzebujemy kapłanów, osób konsekrowanych i wiernych świeckich o uważnym 

spojrzeniu apostoła, aby wzruszać się i zatrzymywać przy trudnościach oraz nędzy 

materialnej i duchowej, nadając w ten sposób charakterystyczny rys drodze 

ewangelizacji i misji uzdrawiającym rytmem bliskości. To właśnie ogień Ducha 

Świętego prowadzi nas do stawania się bliskimi wobec innych, osób cierpiących, 

potrzebujących, wielu ludzkich bied, wielu problemów, uchodźców, imigrantów, 

tych, którzy cierpią. Ten ogień pochodzący z serca. Ogień. 

W tej chwili myślę z podziwem przede wszystkim o licznych księżach, 

zakonnikach i osobach świeckich, którzy na całym świecie poświęcają się 

głoszeniu Ewangelii z wielką miłością i wiernością, nierzadko także za cenę życia. 

Ich przykładne świadectwo przypomina nam, że Kościół nie potrzebuje 

biurokratów i pracowitych funkcjonariuszy, ale misjonarzy pełnych pasji, 

pochłoniętych żarliwością, by wszystkim zanieść pocieszające słowo Jezusa i Jego 



łaski. To jest ogień Ducha Świętego. Jeśli Kościół nie otrzymuje tego ognia lub 

nie pozwala, aby wszedł do jego wnętrza, to staje się Kościołem zimnym lub tylko 

letnim, niezdolnym do dawania życia, bo budują go chrześcijanie zimni lub letni. 

Warto, byśmy poświęcili dziś pięć minut i aby każdy z nas zadał sobie pytanie: 

jak to jest z moim sercem, czy jest ono zimne, 

czy też letnie, czy też może zdolne, by przyjąć 

ten ogień? Poświęćmy na to pięć minut. Dobrze 

to zrobi nam wszystkim. 

Prosimy Maryję Pannę, by modliła wraz z nami 

i za nas do Ojca niebieskiego, aby zesłał na 

wszystkich wierzących Ducha Świętego, Boski 

ogień, który rozpala serca i pomaga nam być 

solidarnymi z radościami i cierpieniami naszych 

braci. Niech podtrzymuje nas na naszej drodze 

przykład św. Maksymiliana Kolbe, męczennika 

miłości, którego dziś przypada święto: niech on 

nas nauczy żyć ogniem miłości dla Boga i 

bliźniego”. 

 
   

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

1. Jutro Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Msze święte 

w naszym kościele o godz. 7:00, 8:30, 10:00, 11:30, 13:00, 17:00, 19:00. 

Na Mszach świętych błogosławienie ziół i kwiatów. Jest to święto 

obowiązkowe.     

2. We wtorek – Wspomnienie św. Stefana Węgierskiego, króla; we środę – 

Święto św. Jacka, kapłana, patrona Archidiecezji Krakowskiej; w piątek – 

Wspomnienie św. Jana Eudesa, kapłana, w sobotę – św. Bernarda, opata i 

doktora Kościoła.  

3. W trzeci wtorek miesiąca o godz. 18:00 Msza św. za Zmarłych 

wypominanych w naszym kościele. Pół godziny przed Mszą św. różaniec 

w ich intencji.  
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