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DO CIEBIE, PANIE, WZNOSZĘ MOJĄ DUSZĘ,   

TOBIE UFAM, BOŻE, NIECH ZAWÓD MNIE NIE SPOTKA.   

NIECH MOI WROGOWIE NIE TRIUMFUJĄ NADE MNĄ,   

NIKT BOWIEM, KTO CI ZAWIERZYŁ,  NIE BĘDZIE ZAWSTYDZONY. 

 LITURGIA I SŁOWO BOŻE NA NIEDZIELĘ 

1. czytanie (Iz 2, 1-5) 

Czytanie z Księgi proroka Izajasza 

Widzenie Izajasza, syna Amosa, 

dotyczące Judy i Jerozolimy: Stanie 

się na końcu czasów, że góra świątyni 

Pana stanie mocno na wierzchu gór i 

wystrzeli ponad pagórki. Wszystkie 

narody do niej popłyną, mnogie ludy 

pójdą i rzekną: ”Chodźcie, wstąpmy 

na górę Pana, do świątyni Boga 

Jakuba! Niech nas nauczy dróg 

swoich, byśmy kroczyli Jego 

ścieżkami. Bo Prawo wyjdzie z 

Syjonu i słowo Pana z Jeruzalem”. 

On będzie rozjemcą pomiędzy ludami 

i wyda wyroki dla licznych narodów. 

Wtedy swe miecze przekują na 

lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. 

Naród przeciw narodowi nie 

podniesie miecza, nie będą się więcej 

zaprawiać do wojny. 

Chodźcie, domu Jakuba, postępujmy 

w światłości Pana! 

Psalm (Ps 122, 1-2. 4-5. 6-7. 8-9)  

Ucieszyłem się, gdy mi powiedziano: 

”Pójdziemy do domu Pana”. Już stoją 

nasze stopy w twoich bramach, 

Jeruzalem. 

Idźmy z radością na spotkanie Pana 

Tam wstępują pokolenia Pańskie, 

aby zgodnie z prawem Izraela 

wielbić imię Pana. 

Tam ustawiono trony sędziowskie, 

trony domu Dawida. 

Idźmy z radością na spotkanie Pana 

Proście o pokój dla Jeruzalem: 

Niech żyją w pokoju, którzy cię 

miłują. Niech pokój panuje w twych 

murach, a pomyślność w twoich 

pałacach. 

Idźmy z radością na spotkanie Pana 

Ze względu na braci moich i 

przyjaciół będę wołał: ”Pokój z 

tobą”. Ze względu na dom Pana, 

Boga naszego,  

modlę się o dobro dla ciebie. 



2. czytanie (Rz 13, 11-14) 

Czytanie z Listu świętego Pawła 

Apostoła do Rzymian 

Bracia: Rozumiejcie chwilę obecną: 

teraz nadeszła dla was godzina 

powstania ze snu. Teraz bowiem 

zbawienie jest bliżej nas niż wtedy, 

gdyśmy uwierzyli. 

Noc się posunęła, a przybliżył się 

dzień. Odrzućmy więc uczynki 

ciemności, a przyobleczmy się w 

zbroję światła. Żyjmy przyzwoicie jak 

w jasny dzień: nie w hulankach i 

pijatykach, nie w rozpuście i 

wyuzdaniu, nie w kłótni i zazdrości. 

Ale przyobleczcie się w Pana Jezusa 

Chrystusa i nie troszczcie się zbytnio 

o ciało, dogadzając żądzom. 

 

Alleluja, alleluja, alleluja 

Okaż nam, Panie, łaskę swoją, 

i daj nam swoje zbawienie. 

Alleluja, alleluja, alleluja 

 

Ewangelia (Mt 24, 37-44) 

Słowa Ewangelii według Świętego 

Mateusza 
Jezus powiedział do swoich uczniów: 

”Jak było za dni Noego, tak będzie z 

przyjściem Syna Człowieczego. 

Albowiem jak w czasie przed potopem 

jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali 

aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki, 

i nie spostrzegli się, że przyszedł potop 

i pochłonął wszystkich, tak również 

będzie z przyjściem Syna 

Człowieczego. Wtedy dwóch będzie w 

polu: jeden będzie wzięty, drugi 

zostawiony. Dwie będą mleć na 

żarnach: jedna będzie wzięta, druga 

zostawiona. 

Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w 

którym dniu Pan wasz przyjdzie. A to 

rozumiejcie: Gdyby gospodarz wiedział, 

o której porze nocy złodziej ma przyjść, 

na pewno by czuwał i nie pozwoliłby 

włamać się do swego domu. Dlatego 

i wy bądźcie gotowi, bo w chwili, której 

się nie domyślacie, Syn Człowieczy 

przyjdzie”.  

HOMILIA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II 

«Idźmy z radością na spotkanie Pana» (ref. psalmu resp.). 

Te słowa psalmu responsoryjnego towarzyszą naszej liturgii w pierwszą 

niedzielę Adwentu — okresu liturgicznego, w którym każdego roku 

przeżywamy na nowo oczekiwanie na przyjście Chrystusa. Pójdźmy zatem z 

radością! Idźmy radośni 

i czujni, oczekując czasu, który upamiętnia przyjście Boga w ludzkim ciele, 

czasu, który się wypełnił, gdy w stajni betlejemskiej narodził się Chrystus. 

Wypełnił się wtedy czas oczekiwania. 

Przeżywając Adwent oczekujemy wydarzenia, które wpisuje się w czas i 

zarazem go przekracza. Jak co roku wydarzenie to nastąpi w noc Bożego 

Narodzenia. Pobiegną do stajenki betlejemskiej pasterze, potem przyjdą trzej 

królowie ze Wschodu. Jedni i drudzy będą symbolizować poniekąd całą ludzką 



rodzinę. Poprzez wszystkie kraje i kontynenty, wśród wszystkich ludów i 

narodów rozlega się ten głos dzisiejszej liturgii: «Idźmy z radością na spotkanie 

Pana». Głos liturgii — to znaczy głos Kościoła — rozbrzmiewa wszędzie. 

«Idźmy z radością na spotkanie Pana». Możemy się z Nim spotykać, ponieważ 

On wyszedł nam naprzeciw. Wyszedł tak, jak ów ojciec z przypowieści o synu 

marnotrawnym (por. Łk 15, 11-32), ponieważ jest bogaty w miłosierdzie, dives 

in misericordia i pragnie nas spotkać, skądkolwiek przychodzimy i 

dokądkolwiek prowadzą nasze drogi. Czyśmy Go szukali, czyśmy Go 

ignorowali, czyśmy Go wręcz unikali — On wychodzi pierwszy na nasze 

spotkanie z otwartymi ramionami jako kochający i miłosierny Ojciec. 

Jeżeli Bóg wychodzi nam naprzeciw, to czy możemy odwrócić się od Niego? 

Jednak na spotkanie z Ojcem nie możemy iść sami. Musimy połączyć się 

z wszystkimi, którzy należą do «Bożej rodziny». Musimy otworzyć się na 

przyjęcie każdego człowieka. Wszyscy są naszymi braćmi i siostrami, ponieważ 

są dziećmi tego samego Ojca niebieskiego. 

Okres Adwentu zachęca nas, byśmy oczekując Odkupiciela kontemplowali 

Maryję; niech przy Jej pomocy wszyscy staną się ofiarnymi apostołami Jej Syna 

Jezusa. 

W dzisiejszej Ewangelii usłyszeliśmy wezwanie Chrystusa do czujności: 

«Czuwajcie (...), bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie». Dalej 

Chrystus mówi: «bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn 

Człowieczy przyjdzie». To ewangeliczne wezwanie do czujności rozbrzmiewa 

wielokrotnie w liturgii, zwłaszcza w okresie Adwentu, który nie jest tylko 

przygotowaniem do Bożego Narodzenia, ale także przygotowaniem na 

ostateczne przyjście Chrystusa w chwale na końcu dziejów. Ma ono zatem 

wymowę wybitnie eschatologiczną i wzywa wierzącego, aby przeżywał każdy 

dzień i każdą chwilę w obecności Tego, «Który jest, i Który był i Który 

przychodzi». Do Niego należy przyszłość świata i człowieka. Na tym polega 

nasza chrześcijańska nadzieja! Gdybyśmy nie żyli w tej perspektywie całe nasze 

bytowanie musiałoby być wyłącznie bytowaniem ku śmierci. 

Chrystus jest naszym Odkupicielem: Redemptor mundi et Redemptor hominis 

— Odkupicielem świata i człowieka. Przyszedł na świat, ażeby pomóc nam 

przekroczyć ten próg bramy życia, «Bramy 

świętej», którą jest On sam.  

«Idźmy z radością na spotkanie Pana». 
Wierząc w Chrystusa ukrzyżowanego  

i zmartwychwstałego, wierzymy przez Niego  

w ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny. 

  



  

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

I Niedziela Adwentu 
1. Kalendarz liturgiczny: 

Środa – Święto św. Andrzeja, Apostoła 

Sobota – Wspomnienie św. Franciszka Ksawerego, kapłana 

2. W tym tygodniu przypada I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca. Spowiedź 

we czwartek od godz. 17:00 oraz w piątek od godz. 16:00.  

W I piątek miesiąca dodatkowa Msza św. o godz. 16:30. 

W I sobotę  nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu Matki 

Bożej po Mszy św. (roratach) o godz. 7:00 w kaplicy adoracji.  

3. Odwiedziny chorych z posługą sakramentalną przez kapłanów w piątek 

i sobotę od godz. 8:00. 

4. W czasie Adwentu RORATY od poniedziałku do piątku o godz. 18:00,  

a w sobotę o godz. 7:00. Zachęcamy dzieci do własnoręcznego przygotowania 

lampionu, tym samym ogłaszamy konkurs na „Najładniejszy własnoręczny 

lampion”, który rozstrzygniemy na koniec adwentu. 

5. W poniedziałek po wieczornej  Mszy św. (roratach) nabożeństwo 

do św. Charbela z błogosławieństwem świętym olejem. Intencje  do Świętego 

można składać przed Mszą św. do skrzynki intencji. 

6. Od dzisiejszej niedzieli można nabyć poświęcone w naszym kościele opłatki 

na stół Wigilijny, opłatki te znajdują się na stoliku pomiędzy obrazem św. Jana 

Pawła II, a figurą Matki Bożej Fatimskiej. Bóg zapłać za ofiary składane przy 

nabywaniu opłatków. Jednocześnie informujemy, że nie upoważniamy nikogo 

do roznoszenia opłatków po mieszkaniach. 

7. Świece „Wigilijne dzieło pomocy dzieciom” są do nabycia w zakrystii. 

Dochód przeznaczony jest na potrzeby Caritasu oraz dzieł miłosierdzia 

w naszej parafii.   

8. W czasie Adwentu nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

w środy przed Mszą Świętą wieczorną o godz. 17:45. 

9. W przyszłą, drugą niedzielę Adwentu, w ramach akcji Pomocy Kościołowi na 

Wschodzie, będziemy gościć w naszej parafii ks. Artura Zarasia proboszcza 

parafii Kapczagaj (diecezja Ałmaty w Kazachstanie). Będziemy mogli 

wesprzeć jego parafię dobrowolnymi ofiarami po Mszach świętych. 

 

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

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

http://www.parafiakurdwanow.pl/

