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PAN MÓWI: JA JESTEM ZBAWIENIEM LUDU,   

W JAKIMKOLWIEK UCISKU WOŁAĆ BĘDĄ DO MNIE,   

JA ICH WYSŁUCHAM  I BĘDĘ IM PANEM NA WIEKI. 

LITURGIA I SŁOWO BOŻE NA NIEDZIELĘ 

1. czytanie (Am 8, 4-7) 

Słuchajcie tego wy, którzy gnębicie 
ubogiego i bezrolnego pozostawiacie 
bez pracy, którzy mówicie: „Kiedyż 
minie nów księżyca, byśmy mogli 
sprzedawać zboże? Kiedyż szabat, 
byśmy mogli otworzyć spichlerz? A 
będziemy zmniejszać efę, powiększać 
sykl i wagę podstępnie fałszować. 
Będziemy kupować biednego za 
srebro, a ubogiego za parę sandałów i 
plewy pszenicy będziemy 
sprzedawać”. 
Przysiągł Pan na dumę Jakuba: „Nie 
zapomnę nigdy wszystkich ich 
uczynków”. 
 
Psalm (Ps 113, 1-2. 4-6. 7-8) 

Pana pochwalcie, On dźwiga 

biednego 

Chwalcie słudzy Pańscy, 

chwalcie imię Pana. 

Niech imię Pana będzie 

błogosławione, 

teraz i na wieki. 

Pana pochwalcie, On dźwiga 

biednego 
Pan jest wywyższony nad wszystkie 

ludy, 

ponad niebiosa sięga Jego chwała. 

Kto jest jak nasz Pan Bóg, 

co ma siedzibę w górze, 

i w dół spogląda na niebo i na 

ziemię. 

Pana pochwalcie, On dźwiga 

biednego 

Podnosi z prochu nędzarza 

i dźwiga z gnoju ubogiego, 

by go posadzić wśród książąt, 

wśród książąt swojego ludu. 

Pana pochwalcie, On dźwiga 

biednego 

2. czytanie (1 Tm 2, 1-8) 

Czytanie z Pierwszego Listu 

świętego Pawła Apostoła do 

Tymoteusza 

Zalecam przede wszystkim, by 

prośby, modlitwy, wspólne błagania, 

dziękczynienia odprawiane były za 



wszystkich ludzi: za królów i za 

wszystkich sprawujących władzę, 

abyśmy mogli prowadzić życie ciche 

i spokojne z całą pobożnością i 

godnością. Jest to bowiem rzecz 

dobra i miła w oczach Zbawiciela 

naszego, Boga, który pragnie, by 

wszyscy ludzie zostali zbawieni i 

doszli do poznania prawdy. 

Albowiem jeden jest Bóg, jeden też 

pośrednik między Bogiem a ludźmi, 

człowiek, Chrystus Jezus, który 

wydał siebie samego na okup za 

wszystkich jako świadectwo we 

właściwym czasie. Ze względu na nie 

ja zostałem ustanowiony głosicielem i 

apostołem, mówię prawdę, nie 

kłamię, nauczycielem pogan we 

wierze i prawdzie. 

Chcę więc, by mężczyźni modlili się 

na każdym miejscu, podnosząc ręce 

czyste, bez gniewu i sporu. 

Alleluja, alleluja, alleluja 

Jezus Chrystus będąc bogaty, dla was 

stał się ubogim, 

aby was swoim ubóstwem ubogacić. 

Ewangelia (Łk 16, 1-13) 

Słowa Ewangelii według Świętego 

Łukasza 

Jezus powiedział do swoich uczniów: 

„Pewien bogaty człowiek miał rządcę, 

którego oskarżono przed nim, że trwoni 

jego majątek. Przywołał go do siebie i 

rzekł mu: «Cóż to słyszę o tobie? Zdaj 

sprawę z twego zarządu, bo już nie 

będziesz mógł być rządcą». Na to 

rządca rzekł sam do siebie: «Co ja 

pocznę, skoro mój pan pozbawia mię 

zarządu? Kopać nie mogę, żebrać się 

wstydzę. Wiem, co uczynię, żeby mię 

ludzie przyjęli do swoich domów, gdy 

będę usunięty z zarządu». Przywołał 

więc do siebie każdego z dłużników 

swego pana i zapytał pierwszego: «Ile 

jesteś winien mojemu panu?» Ten 

odpowiedział: «Sto beczek oliwy». On 

mu rzekł: «Weź swoje zobowiązanie, 

siadaj prędko i napisz pięćdziesiąt». 

Następnie pytał drugiego: «A ty ile 

jesteś winien? » Ten odrzekł: «Sto 

korcy pszenicy». Mówi mu: «Weź 

swoje zobowiązanie i napisz: 

osiemdziesiąt». Pan pochwalił 

nieuczciwego rządcę, że roztropnie 

postąpił. Bo synowie tego świata 

roztropniejsi są w stosunkach z ludźmi 

podobnymi sobie niż synowie światła. 

Ja także wam powiadam: Zyskujcie 

sobie przyjaciół niegodziwą mamoną, 

aby gdy wszystko się skończy, przyjęto 

was do wiecznych przybytków. Kto w 

drobnej rzeczy jest wierny, ten i w 

wielkiej będzie wierny; a kto w drobnej 

rzeczy jest nieuczciwy, ten i w wielkiej 

nieuczciwy będzie. Jeśli więc w 

zarządzie niegodziwą mamoną nie 

okazaliście się wierni, prawdziwe 

dobro kto wam powierzy? Jeśli w 

zarządzie cudzym dobrem nie 

okazaliście się wierni, kto wam da 

wasze? Żaden sługa nie może dwom 

panom służyć. Gdyż albo jednego 

będzie nienawidził, a drugiego 

miłował; albo z tamtym będzie trzymał, 

a tym wzgardzi. 

Nie możecie służyć Bogu i mamonie". 

 

 



KATECHEZA  BENEDYKTA XVI 

Wysłuchaliśmy prostych i pięknych słów Psalmu 113, będącego prawdziwym 

wprowadzeniem do niewielkiego zbioru Psalmów, od 113 do 118, powszechnie 

zwanego «Hallelem egipskim». To alleluja, czyli pieśń pochwalna, sławi 

wyzwolenie z niewoli faraońskiej i radość Izraela, który może służyć Panu, 

ciesząc się wolnością w ziemi obiecanej (por. Ps 114 ). 

Nie bez przyczyny tradycja żydowska włączyła tę serię Psalmów do liturgii 

paschalnej. Wydarzenie to, zgodnie ze swoim wymiarem historyczno-

społecznym, a zwłaszcza duchowym, było świętowane jako znak wyzwolenia od 

zła w jego wielorakich przejawach. 

Psalm 113 to krótka pieśń, która w oryginale hebrajskim liczy zaledwie 

sześćdziesiąt słów, wyrażających uczucia ufności, uwielbienia i radości. 

Pierwsza strofa (por. Ps 113, 1-3) sławi «imię Pańskie», które — jak wiadomo — 

w języku biblijnym oznacza osobę samego Boga, Jego żywą i czynną obecność w 

ludzkich dziejach. 

Z żarliwą natarczywością rozbrzmiewa trzykrotnie «imię Pańskie» w centrum 

modlitwy adoracyjnej. Całe stworzenie i czas — «od wschodu aż do zachodu 

słońca», jak mówi Psalmista (w. 3) — razem składają jedno dziękczynienie. Jakby 

nieustanne tchnienie wydobywało się z ziemi i wznosiło do nieba, by sławić Pana, 

Stwórcę wszechświata i Króla dziejów. 

Poprzez ten ruch ku górze Psalm prowadzi nas do tajemnicy Bożej. Druga jego 

część (por. ww. 4-6) wysławia bowiem transcendencję Pana, przedstawioną za 

pomocą obrazów wertykalnych, wychodzących poza zasięg zwykłego ludzkiego 

horyzontu. Psalm głosi, że Pan jest «wywyższony», «mieszka w górze» i nikt nie 

może Mu dorównać; musi «spoglądać w dół», również po to, żeby zobaczyć 

niebiosa, ponieważ «ponad niebiosa sięga Jego chwała» (w. 4). 

Boże spojrzenie obejmuje całą rzeczywistość, byty ziemskie i niebieskie. Nie jest 

ono jednakże wyniosłe ani obojętne, jak spojrzenie bezdusznego władcy. Pan — 

mówi Psalmista — «w dół spogląda» (w. 6). 

I tak dochodzimy do końcowej części Psalmu (ww. 7-9), w której z wyżyn 

niebieskich przenosimy uwagę ku horyzontom ziemskim. Pan pochyla się 

troskliwie nad naszą małością i ubóstwem, które sprawiają, że mamy chęć z 

lękiem się wycofać. Jego pełne miłości spojrzenie i skuteczne działanie 

skierowane są ku najmniejszym i najuboższym na świecie: «Podnosi z prochu 

nędzarza i dźwiga z gnoju ubogiego» (w. 7). 

Tak więc Bóg pochyla się nad potrzebującymi i cierpiącymi, by ich pocieszyć, a 

słowo to nabiera swego pełnego znaczenia, rzeczywistego wyrazu w chwili, gdy 

poprzez wcielenie Bóg zniża się tak dalece, że staje się jednym z nas, i to jednym 

z ubogich tego świata. Ubogiego obdarza On najwyższym zaszczytem: «posadzi 

go wśród książąt», tak, «wśród książąt swojego ludu». Samotną i bezpłodną 



kobietę, upokarzaną przez starożytne społeczeństwo, które traktowało ją niczym 

suchą i bezużyteczną gałąź, Bóg obdarza zaszczytem i radością posiadania wielu 

synów. A zatem Psalmista wychwala Boga, który różni się zasadniczo od nas przez 

swą wielkość, ale jednocześnie jest bardzo blisko swoich cierpiących stworzeń. 

W ostatnich wierszach Psalmu 113 łatwo doszukać się zapowiedzi słów Maryi 

z Magnificat, pieśni opiewającej wybory Boga, który «wejrzał na uniżenie swojej 

Służebnicy». Maryja jeszcze bardziej radykalnie niż omawiany przez nas Psalm głosi, 

że Bóg «strąca władców z tronu, a wywyższa pokornych». 

Starożytny «Hymn wieczorny», zachowany w tak zwanych Konstytucjach 

Apostolskich, powtarza i rozwija pełne radości pierwsze słowa omawianego przez nas 

Psalmu. Przytaczamy go teraz, na zakończenie naszego rozważania, by ukazać 

«chrześcijańską» interpretację Psalmów pierwotnej wspólnoty: 

 «Chwalcie, dzieci, Pana,  chwalcie imię Pańskie.   

Chwalimy Cię, śpiewamy Ci, błogosławimy Cię,   

bo wielka jest chwała Twoja.   

Panie, Królu, Ojcze Chrystusa, niepokalanego Baranka, 

który gładzi grzech świata.  

Tobie uwielbienie, Tobie pieśń, Tobie chwała,  

Bogu Ojcu przez Syna w Duchu Świętym  na wieki wieków. Amen»   

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

1. Kalendarz liturgiczny: 

Poniedziałek – Wspomnienie św. Januarego, biskupa i męczennika 

Wtorek – wspomnienie świętych męczenników Andrzeja Kim Taegon, 

kapłana, Pawła Chong Hasang i Towarzyszy 

Środa – Święto św. Mateusza, apostoła i ewangelisty  

Czwartek – Wspomnienie bł. Bernardyny Marii Jabłońskiej, dziewicy 

Piątek- Wspomnienie św. o. Pio, kapłana 

2. Zapraszamy na kurs wiary. Jest on przeznaczony dla tych, którzy chcą 

uzupełnić swoją wiedzę religijną; dla młodzieży, która z różnych powodów 

nie uczęszcza na katechizację w szkole oraz dla dorosłych. Rozpoczęcie w 

poniedziałek 19 września  o godz. 19:00 w sali obok kancelarii parafialnej. 

3. We wtorek nabożeństwo różańcowe za zmarłych wypominanych w naszym 

kościele o godz. 17:30 oraz Msza św. w ich intencji.  

4. We czwartek po wieczornej Mszy św. nabożeństwo do św. Rity z poświęceniem 

róż. Prośby do Świętej można składać przed Mszą św. do skrzynki intencji.  
5. Krąg biblijny we czwartek o godz. 19:00 w sali obok kancelarii parafialnej. 

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

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