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PANIE, NIECH DOTRZE DO CIEBIE MOJA MODLITWA,  

NAKŁOŃ UCHO NA MOJE WOŁANIE. 

LITURGIA I SŁOWO BOŻE NA NIEDZIELĘ 

1. czytanie (2 Mch 7, 1-2. 9-14) 

Czytanie z Drugiej Księgi 

Machabejskiej  

Zdarzyło się, że siedmiu braci razem 

z matką zostało schwytanych. Bito ich 

biczami i rzemieniami, gdyż król 

chciał ich zmusić, aby skosztowali 

wieprzowiny zakazanej przez Prawo. 

Jeden z nich, przemawiając w imieniu 

wszystkich, tak powiedział: ”O co 

pragniesz zapytać i czego dowiedzieć 

się od nas? Jesteśmy bowiem gotowi 

raczej zginąć, aniżeli przekroczyć 

ojczyste prawa”. Drugi zaś brat, w 

chwili gdy oddawał ostatnie 

tchnienie, powiedział: ”Ty 

zbrodniarzu, odbierasz nam to obecne 

życie. Król świata jednak nas, którzy 

umieramy za Jego prawa, wskrzesi i 

ożywi do życia wiecznego”. Po nim 

był męczony trzeci. Na żądanie 

natychmiast wysunął język, a ręce 

wyciągnął bez obawy i mężnie 

powiedział: ”Z nieba je otrzymałem, 

ale dla Jego praw nimi gardzę, a 

spodziewam się, że od Niego 

ponownie je otrzymam”. Nawet sam 

król i całe jego otoczenie zdumiewało 

się odwagą młodzieńca, jak za nic 

miał cierpienia. Gdy ten już 

zakończył życie, takim samym 

katuszom poddano czwartego. 

Konając, tak powiedział: ”Lepiej jest 

nam, którzy giniemy z ludzkich rąk, a 

którzy w Bogu pokładamy nadzieję, 

że znowu przez Niego będziemy 

wskrzeszeni. Dla ciebie bowiem nie 

ma wskrzeszenia do życia”. 
 
Psalm (Ps 17, 1. 5-6. 8 i 15)  

Gdy zmartwychwstanę, będę 

widział Boga 

Rozważ, Panie, moją słuszną sprawę, 

usłysz moje wołanie, 

wysłuchaj modlitwy 

moich warg nieobłudnych. 

Gdy zmartwychwstanę, będę 

widział Boga 
Moje kroki mocno trzymały się 

Twoich ścieżek, 

nie zachwiały się moje stopy. 



Wołam do Ciebie, bo Ty mnie, 

Boże, wysłuchasz; 

nakłoń ku mnie Twe ucho, usłysz 

moje słowo. 

Gdy zmartwychwstanę, będę 

widział Boga 
Strzeż mnie jak źrenicy oka, 

ukryj mnie w cieniu Twych 

skrzydeł. 

A ja w sprawiedliwości ujrzę Twe 

oblicze, 

ze snu wstając nasycę się Twym 

widokiem. 

2. czytanie (2 Tes 2, 16 – 3, 5) 

Czytanie z Drugiego Listu św. 

Pawła Apostoła do Tesaloniczan 

Bracia: Sam Pan nasz Jezus Chrystus 

i Bóg, Ojciec nasz, który nas 

umiłował i przez łaskę udzielił nam 

niekończącego się pocieszenia i 

dobrej nadziei, niech pocieszy serca 

wasze i niech utwierdzi we wszelkim 

czynie i dobrej mowie. Poza tym, 

bracia, módlcie się za nas, aby słowo 

Pańskie rozszerzało się i rozsławiało, 

podobnie jak to jest pośród was, 

abyśmy byli wybawieni od ludzi 

przewrotnych i złych, albowiem nie 

wszyscy mają wiarę. Wierny jest Pan, 

który umocni was i ustrzeże od złego. 

Co do was, ufamy w Panu, że to, co 

nakazujemy, czynicie i będziecie 

czynić. Niechaj Pan skieruje serca 

wasze ku miłości Bożej i cierpliwości 

Chrystusowej. 

 

 

 

Alleluja, alleluja, alleluja 

Jezus Chrystus jest pierworodnym 

spośród umarłych, 

Jemu chwała i moc na wieki 

wieków. Amen. 

Ewangelia (Łk 20, 27-38) 

Słowa Ewangelii według Świętego 

Łukasza 

Podeszło do Jezusa kilku saduceuszów, 

którzy twierdzą, że nie ma 

zmartwychwstania, i zagadnęli Go w ten 

sposób: ”Nauczycielu, Mojżesz tak nam 

przepisał: »Jeśli umrze czyjś brat, który 

miał żonę, a był bezdzietny, niech jego 

brat weźmie wdowę i niech wzbudzi 

potomstwo swemu bratu«. Otóż było 

siedmiu braci. Pierwszy wziął żonę i 

umarł bezdzietnie. Wziął ją drugi, a 

potem trzeci, i tak wszyscy pomarli, nie 

zostawiwszy dzieci. W końcu umarła ta 

kobieta. Przy zmartwychwstaniu więc 

którego z nich będzie żoną? Wszyscy 

siedmiu bowiem mieli ją za żonę”. Jezus 

im odpowiedział: ”Dzieci tego świata 

żenią się i za mąż wychodzą. Lecz ci, 

którzy uznani są za godnych udziału w 

świecie przyszłym i w powstaniu z 

martwych, ani się żenić nie będą, ani za 

mąż wychodzić. Już bowiem umrzeć nie 

mogą, gdyż są równi aniołom i są 

dziećmi Bożymi, będąc uczestnikami 

zmartwychwstania. A że umarli 

zmartwychwstają, to i Mojżesz 

zaznaczył tam, gdzie jest mowa o 

krzaku, gdy Pana nazywa »Bogiem 

Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem 

Jakuba«. Bóg nie jest Bogiem umarłych, 

lecz żywych; wszyscy bowiem dla 

Niego żyją”.  



HOMILIA  

Troska o życie wieczne odgrywa w życiu dzisiejszego człowieka rolę drugorzędną, 

a niekiedy jest uważana za coś wprost staromodnego, a zatem i wstydliwego. Karl 

Rahner, wybitny teolog i uważny obserwator świadomości religijnej ludzi XX wieku, 

zauważa ciekawą prawidłowość: „Są chrześcijanie, którzy są pewni istnienia Boga 

(...), ale nie uważają za konieczne, by troszczyć się w jakiś szczególny sposób o 

kwestię życia wiecznego”. Wielu ludzi próbuje też przykładać ziemską miarę, by 

oceniać rzeczywistość nadprzyrodzoną. A ta rzeczywistość okazuje się jakże różna od 

naszych wyobrażeń. 

Na tym samym polegał błąd saduceuszów z dzisiejszej Ewangelii. Przykład o 

siedmiu mężach jednej żony miał być dowodem przeciwko zmartwychwstaniu i życiu 

wiecznemu, w które saduceusze nie wierzyli. Jezus udziela im jednak odpowiedzi na 

trapiące ich wątpliwości, z którymi sami nie są sobie w stanie poradzić. Ci, którzy 

zostaną uznani za godnych udziału w świecie przyszłym, „ani się żenić nie będą, ani 

za mąż wychodzić”. 

W myśleniu o rzeczach ostatecznych, jak niebo, piekło, czyściec czy oglądanie 

Boga twarzą w twarz trudno nie uciekać się do wyobraźni. Bo przecież „ani oko nie 

widziało, ani ucho nie słyszało, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go 

miłują”. Zatem nasze poszukiwania życia wiecznego to wyraz odwagi wiary, która 

poważnie traktuje zachęty do odkrywania Boga jako pełni szczęścia. Dzieje się to 

zgodnie z pragnieniem, które Bóg zapisał w ludzkim sercu. Obrazuje to historia 

prześladowań rodu Machabeuszów, męczeństwo braci w obronie wiary i wierności 

Bogu i Jego przykazaniom staje się obrazem bohaterstwa naszych przodków. 

Determinacja i odwaga udręczonych braci oraz pewność, że są w rękach Stwórcy daje 

im ogromną siłę znoszenia największych męczarni. Wobec oprawców przyjmują 

postawę pełną godności. Gdy zbliża się koniec życia, powierzają się Bogu zdążając 

przez śmierć męczeńską do niebieskiej ojczyny. W Bogu pokładają swoją nadzieję, 

mając świadomość, że „Król świata jednak [tych], którzy umieramy za Jego prawa, 

wskrzesi i ożywi do życia wiecznego”. 

Jeśli chcemy zbliżyć się do zrozumienia, czym jest i będzie dla nas niebo, musimy 

uświadomić sobie podstawowe prawdy, które należą do naszego dziedzictwa wiary, 

a więc potrzebę miłości. „Kto nie miłuje, trwa w śmierci”. To miłość pozwala czynić 

dobro i w ten sposób świadczyć o przynależności do Chrystusa, który jest 

niekończącym się życiem. A miłość, z racji na swoją naturę, jest wieczna, sięga poza 

doczesność. 

Niebo to wieczna wspólnota miłości, komunia z Bogiem, oglądanie Boga „twarzą 

w twarz”. Z chrześcijańskiego punktu widzenia troszczyć się z zapałem o życie 

wieczne oznacza troszczyć się wprost o Boga i wiarę w Niego. Za chwilę, kiedy 



wyznamy naszą wiarę, będzie okazja, aby jeszcze bardziej uświadomić sobie prawdę 

o życiu, które się nie kończy, ale dopełnia przez nasze spotkanie w domu Ojca. 

Prawdę o chwale, której przedsmakiem jest Eucharystia, w której uczestniczymy. 

Ks. Leszek Smoliński 

Modlitwa z dzienniczka Św. Faustyny o dobrą śmierć 

O Jezu miłosierny, rozciągnięty na krzyżu, wspomnij  

na naszą godzinę śmierci!  

O najmiłosierniejsze Serce Jezusa, otwarte włócznią, ukryj mnie w ostatnią 

śmierci godzinę!  

O Krwi i Wodo, która wytrysłaś z Serca Jezusowego jako zdrój niezgłębionego 

miłosierdzia dla mnie  

w mojej śmierci godzinie!  

Jezu konający, zakładzie miłosierdzia, złagódź gniew Boży w mojej śmierci 

godzinie (Dz. 813). 

 
  

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

1. Dziś z racji I niedzieli miesiąca po Mszy św. adoracja Najświętszego 

Sakramentu. 

2.  Kalendarz liturgiczny: 

 Środa – święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej, 

 Czwartek – Wspomnienie św. Leona Wielkiego, papieża i doktora Kościoła 

 Piątek – Wspomnienie św. Marcina z Tours, biskupa 

 Sobota – Wspomnienie św. Jozafata Kuncewicza, biskupa i męczennika. 

3. W ramach przygotowania do Sakramentu Bierzmowania w dniach 

7-9 listopada 2022 r. w naszej parafii odbędzie się Triduum przed przyjęciem 

Sakramentu Dojrzałości Chrześcijańskiej. W te dni zapraszamy młodzież 

kl. 1 ponadpodstawowych wraz z rodzicami na Eucharystię o godz. 18.00 

Bierzmowanie młodzieży zaplanowane jest na czwartek. Otoczmy ich naszą 

serdeczną modlitwą. 

4. We wtorek – katecheza przed chrztem świętym dla rodziców i chrzestnych 

o godz. 19:00 w sali obok kancelarii. 

5. W piątek, z racji Święta Narodowego, nie obowiązuje abstynencja 

od pokarmów mięsnych. 

6. Zapraszamy na pielgrzymkę do Ziemi Świętej, zapisy do przyszłej niedzieli.  

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

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

http://www.parafiakurdwanow.pl/

