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LUDU BOŻY, OTO PAN PRZYJDZIE, BY ZBAWIĆ NARODY;  PAN DA 

POSŁYSZEĆ SWÓJ GŁOS PEŁEN CHWAŁY  I URADUJE SIĘ WASZE SERCE. 

LITURGIA I SŁOWO BOŻE NA NIEDZIELĘ 

1. czytanie (Iz 11, 1-10) 

Czytanie z Księgi proroka Izajasza 

Wyrośnie różdżka z pnia Jessego, 

wypuści się Odrośl z jego korzeni. 

I spocznie na niej Duch Pana, duch 

mądrości i rozumu, duch rady i męstwa, 

duch wiedzy i bojaźni Pana. 

Upodoba sobie w bojaźni Pana. 

Nie będzie sądził z pozorów ni 

wyrokował według pogłosek; 

raczej rozsądzi biednych sprawiedliwie 

i pokornym w kraju wyda słuszny 

wyrok. Rózgą swoich ust uderzy 

gwałtownika, tchnieniem swoich warg 

uśmierci bezbożnego. Sprawiedliwość 

będzie mu pasem na biodrach, 

a wierność przepasaniem lędźwi. 

Wtedy wilk zamieszka wraz z 

barankiem, pantera z koźlęciem razem 

leżeć będą, cielę i lew paść się będą 

społem i mały chłopiec będzie je 

poganiał. Krowa i niedźwiedzica 

przestawać będą przyjaźnie, 

młode ich razem będą legały. 

Lew też jak wół będzie jadał słomę. 

Niemowlę igrać będzie na norze kobry, 

dziecko włoży swą rękę do kryjówki 

żmii. Zła czynić nie będą ani zgubnie 

działać po całej świętej mej górze, bo 

kraj się napełni znajomością Pana, na 

kształt wód, które przepełniają morze. 

Owego dnia to się stanie: Korzeń 

Jessego stać będzie na znak dla 

narodów. Do niego ludy przyjdą z 

modlitwą, i sławne będzie miejsce jego 

spoczynku. 
 
Psalm (Ps 72, 1-2. 7-8. 12-13. 17)  

Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie 

Boże, przekaż Twój sąd Królowi, 

a Twoją sprawiedliwość synowi 

królewskiemu. 

Aby Twoim ludem rządził 

sprawiedliwie 

i ubogimi według prawa. 

Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie 
Za dni Jego zakwitnie sprawiedliwość 

i wielki pokój, aż księżyc nie zgaśnie. 

Będzie panował od morza do morza, 

od Rzeki aż po krańce ziemi. 

Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie 



Wyzwoli bowiem biedaka, który Go 

wzywa, 

i ubogiego, co nie ma opieki. 

Zmiłuje się nad biednym i ubogim, 

nędzarza ocali od śmierci. 

Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie 
Niech Jego imię trwa na wieki, 

jak długo świeci słońce, niech trwa 

Jego imię. 

Niech Jego imieniem wzajemnie się 

błogosławią, 

niech wszystkie narody ziemi życzą 

Mu szczęścia. 

2. czytanie (Rz 15, 4-9) 

Czytanie z Listu świętego Pawła 

Apostoła do Rzymian 

Bracia: To, co niegdyś zostało 

napisane, napisane zostało dla 

naszego pouczenia, abyśmy dzięki 

cierpliwości i pociesze, jaką niosą 

Pisma, podtrzymywali nadzieję. A 

Bóg, który daje cierpliwość i 

pociechę, niech sprawi, abyście 

wzorem Chrystusa te same uczucia 

żywili do siebie i zgodnie jednymi 

ustami wielbili Boga i Ojca Pana 

naszego, Jezusa Chrystusa. 

Dlatego przygarniajcie siebie 

nawzajem, bo i Chrystus przygarnął 

was ku chwale Boga. Mówię bowiem: 

Chrystus stał się sługą obrzezanych 

dla okazania wierności Boga i 

potwierdzenia przez to obietnic 

danych ojcom oraz po to, żeby 

poganie za okazane sobie 

miłosierdzie uwielbili Boga, jak 

napisano: "Dlatego oddawać Ci będę 

cześć między poganami i śpiewać 

imieniu Twojemu”. 

 

Alleluja, alleluja, alleluja 

Przygotujcie drogę Panu, prostujcie 

ścieżki dla Niego; 

wszyscy ludzie ujrzą zbawienie 

Boże. 

Alleluja, alleluja, alleluja 

Ewangelia (3, 1-12) 

Słowa Ewangelii według Świętego 

Mateusza 
W owym czasie wystąpił Jan Chrzciciel 

i głosił na Pustyni Judzkiej te słowa: 

"Nawróćcie się, bo bliskie jest królestwo 

niebieskie”. Do niego to odnosi się 

słowo proroka Izajasza, gdy mówi: 

"Głos wołającego na pustyni: 

Przygotujcie drogę Panu, prostujcie 

ścieżki dla Niego”. Sam zaś Jan nosił 

odzienie z sierści wielbłądziej i pas 

skórzany około bioder, a jego 

pokarmem była szarańcza i miód leśny. 

Wówczas ciągnęły do niego Jerozolima 

oraz cała Judea i cała okolica nad 

Jordanem. Przyjmowano od niego 

chrzest w rzece Jordanie, wyznając przy 

tym swe grzechy. 

A gdy widział, że przychodzi do chrztu 

wielu spośród faryzeuszów i 

saduceuszów, mówił im: "Plemię 

żmijowe, kto wam pokazał, jak uciec 

przed nadchodzącym gniewem? 

Wydajcie więc godny owoc 

nawrócenia, a nie myślcie, że możecie 

sobie mówić: »Abrahama mamy za 

ojca«, bo powiadam wam, że z tych 

kamieni może Bóg wzbudzić dzieci 

Abrahamowi. Już siekiera do korzenia 

drzew jest przyłożona. Każde więc 

drzewo, które nie wydaje dobrego 

owocu, będzie wycięte i w ogień 

wrzucone. 



Ja was chrzczę wodą dla nawrócenia; 

lecz Ten, który idzie za mną, mocniejszy 

jest ode mnie; ja nie jestem godzien 

nosić Mu sandałów. On was chrzcić 

będzie Duchem Świętym i ogniem. Ma 

On wiejadło w ręku i oczyści swój 

omłot: pszenicę zbierze do spichrza, a 

plewy spali w ogniu nieugaszonym”. 
  

HOMILIA BENEDYKTA XVI 

Drodzy bracia i siostry! 

Ewangelia drugiej niedzieli Adwentu (Mt 3, 1-12) ukazuje nam postać św. Jana 

Chrzciciela, który zgodnie ze znanym proroctwem Izajasza (por. 40, 3), wyszedł 

na Pustynię Judzką, gdzie pouczał i wzywał lud do nawrócenia, by przygotował 

się na rychłe przyjście Mesjasza. Św. Grzegorz Wielki pisze, że Chrzciciel «głosi 

prawdziwą wiarę i dobre uczynki (…), aby moc łaski przeniknęła, światłość 

prawdy zabłysła, drogi do Boga prostowały się, a w duszy zrodziły się szlachetne 

myśli po wysłuchaniu Słowa, które prowadzi do dobra» (Hom. in Evangelia, XX, 

3, CCL 141, 155). Prekursor Jezusa jest między Starym i Nowym Przymierzem 

niczym gwiazda, która poprzedza wschód Słońca, Chrystusa, Tego, na którym — 

zgodnie z innym proroctwem Izajasza — spocznie «Duch Pański, duch mądrości 

i rozumu, duch rady i męstwa, duch wiedzy i bojaźni Pańskiej» (Iz 11, 2). 

W okresie Adwentu także my wezwani jesteśmy do słuchania głosu Bożego, który 

rozbrzmiewa na pustyni świata za pośrednictwem Pisma Świętego, w sposób 

szczególny, gdy jest ono głoszone z mocą Ducha Świętego. Wiara bowiem, jak 

przypomina nam apostoł Paweł, umacnia się tym bardziej, im bardziej pozwala się 

oświecić przez Słowo Boże. «Wszystko to, co niegdyś zostało napisane (…) dla 

naszego pouczenia, napisane zostało, abyśmy dzięki cierpliwości i pociesze, jaką 

niosą Pisma, podtrzymywali nadzieję» (por. Rz 15, 4). Wzorem słuchania jest 

Najświętsza Maryja Panna: «Kontemplując w Matce Bożej życie całkowicie 

uformowane przez Słowo, odkrywamy, że także naszym powołaniem jest 

wnikanie w tajemnicę wiary, dzięki której Chrystus jest obecny w naszym życiu. 

Jak przypomina nam św. Ambroży, każdy wierzący chrześcijanin w pewnym 

sensie poczyna i rodzi w sobie słowo Boże» (Verbum Domini, 28). 

Drodzy przyjaciele, «fundamentem naszego zbawienia jest nadejście». 

«Odkupiciel przybył z wolnej decyzji Boga. Zatem decyzja wiary polega na 

przyjęciu Tego, który się zbliża». «Odkupiciel przychodzi do każdego człowieka: 

w jego radościach i smutkach, w jego jasnym rozeznaniu, w jego wahaniach i 

pokusach, w tym wszystkim, co stanowi jego naturę i jego życie». 

Prośmy Maryję Pannę, w której łonie przebywał Syn Najwyższego — a którą w 

najbliższy czwartek, 8. grudnia, będziemy czcić w uroczystość Niepokalanego 

Poczęcia — aby wspierała nas na tej drodze duchowej, byśmy z wiarą i miłością 

przyjęli nadchodzącego Zbawiciela. 



   
OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

Gościmy dziś w naszej parafii ks. Artura Zarasia proboszcza parafii Kapczagaj (diecezja 

Ałmaty w Kazachstanie). Będziemy mogli wesprzeć jego parafię dobrowolnymi 

ofiarami po Mszach świętych.  

Dziś nieszpory z II Niedzieli Adwentu o godz. 18:30.  

1. Kalendarz liturgiczny:  

wtorek – wspomnienie św. Mikołaja, biskupa; 

środa – wspomnienie św. Ambrożego, biskupa;  

czwartek – Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi 

Panny w tym dniu w naszym kościele będą Msze św. o godz.: 6:30, 7:00, 12:00, 

16:00, 17:00, 18:00.  

piątek – wspomnienie św. Juana Diego (Cuahtlaotazin);  

sobota – wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Loretańskiej.  

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

a w sobotę o godz. 7:00.  

3. We wtorek 6 grudnia po wieczornej Mszy Św. zmiana tajemnic różańcowych. 

4. Rodziców dzieci pierwszokomunijnych zapraszamy na katechezę we środę o godz. 

19:00 w kościele.  

5. Godzina łaski w dniu 8 grudnia od godz. 12:00 – 13:00. Po Mszy św. 

o godz. 12:00 będzie adoracja Najświętszego Sakramentu w kościele.   

6. Dzieci z klas III otrzymają poświęcone medaliki we czwartek: 

 Szkoła Podstawowa 149 - o godz. 15:00  

 Szkoła Podstawowa 162 w czasie Mszy św. o godz. 16:00 

7. Comiesięczna Adoracja Najświętszego Sakramentu we czwartek o godz. 20.00. 

Adoracja w ciszy zakończona indywidualnym błogosławieństwem i wspólnym 

odśpiewaniem apelu Jasnogórskiego o 21.00. 

8. Można nabyć poświęcone opłatki na stół wigilijny. Znajdują się one 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. 

9. W zakrystii do nabycia prasa katolicka oraz świece „Wigilijne dzieło pomocy 

dzieciom”  Dochód ze świec przeznaczony jest na potrzeby Caritasu oraz dzieł 

miłosierdzia w naszej parafii.  

10. W czasie Adwentu nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w środy przed 

Mszą Świętą wieczorną o godz. 17:45. 

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

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

http://www.parafiakurdwanow.pl/

