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RADUJCIE SIĘ ZAWSZE W PANU,   

RAZ JESZCZE POWIADAM: RADUJCIE SIĘ!  PAN JEST BLISKO. 

LITURGIA I SŁOWO BOŻE NA NIEDZIELĘ 

1. czytanie ((Iz 35, 1-6a. 10) 

Czytanie z Księgi proroka Izajasza 

Niech się rozweselą pustynia i 

spieczona ziemia, niech się raduje 

step i niech rozkwitnie! 

Niech wyda kwiaty jak lilie polne, 

niech się rozraduje, także skacząc i 

wykrzykując z uciechy. 

Chwałą Libanu ją obdarzono, ozdobą 

Karmelu i Saronu. 

Oni zobaczą chwałę Pana, 

wspaniałość naszego Boga. 

Pokrzepcie ręce osłabłe, wzmocnijcie 

kolana omdlałe! 

Powiedzcie małodusznym: „Odwagi! 

Nie bójcie się! Oto wasz Bóg, oto 

pomsta; przychodzi Boża odpłata; On 

sam przychodzi, aby was zbawić”. 

Wtedy przejrzą oczy niewidomych i 

uszy głuchych się otworzą. 

Wtedy chromy wyskoczy jak jeleń i 

język niemych wesoło krzyknie. I 

odkupieni przez Pana powrócą. 

Przybędą na Syjon z radosnym 

śpiewem, ze szczęściem wiecznym 

na twarzach. 

Osiągną radość i szczęście, ustąpi 

smutek i wzdychanie. 
 
Psalm (Ps 146, 7.8-9a. 9bc-10)  

Przybądź, o Panie, aby nas wybawić 

Bóg dochowuje wierności na wieki, 

uciśnionym wymierza 

sprawiedliwość, 

Chlebem karmi głodnych, 

wypuszcza na wolność więźniów. 

Przybądź, o Panie, aby nas wybawić 

Pan przywraca wzrok ociemniałym, 

Pan dźwiga poniżonych. 

Pan kocha sprawiedliwych, 

Pan strzeże przybyszów. 

Przybądź, o Panie, aby nas wybawić 

Ochrania sierotę i wdowę, 

lecz występnych kieruje na bezdroża. 

Pan króluje na wieki, 

Bóg twój, Syjonie, przez pokolenia. 

Przybądź, o Panie, aby nas wybawić 



2. czytanie (Jk 5, 7-10) 

Czytanie z Listu świętego Jakuba 

Apostoła  

Trwajcie cierpliwie, bracia, aż do 

przyjścia Pana. Oto rolnik czeka 

wytrwale na cenny plon ziemi, dopóki 

nie spadnie deszcz wczesny i późny. 

Tak i wy bądźcie cierpliwi i 

umacniajcie serca wasze, bo przyjście 

Pana jest już bliskie. 

Nie uskarżajcie się, bracia, jeden na 

drugiego, byście nie popadli pod sąd. 

Oto sędzia stoi przed drzwiami. Za 

przykład wytrwałości i cierpliwości 

weźcie, bracia, proroków, którzy 

przemawiali w imię Pańskie. 

Alleluja, alleluja, alleluja 

Duch Pański nade mną, 

posłał mnie głosić dobrą nowinę 

ubogim. 

Ewangelia (Mt 11, 2-11) 

Słowa Ewangelii według Świętego 

Mateusza 

Gdy Jan usłyszał w więzieniu o czynach 

Chrystusa, posłał swoich uczniów z 

zapytaniem: „Czy Ty jesteś Tym, który 

ma przyjść, czy też innego mamy 

oczekiwać?”. Jezus im odpowiedział: 

„Idźcie i oznajmijcie Janowi to, co 

słyszycie i na co patrzycie: niewidomi 

wzrok odzyskują, chromi chodzą, 

trędowaci doznają oczyszczenia, głusi 

słyszą, umarli zmartwychwstają, 

ubogim głosi się Ewangelię. A 

błogosławiony jest ten, kto we Mnie nie 

zwątpi”. 

Gdy oni odchodzili, Jezus zaczął mówić 

do tłumów o Janie: „Coście wyszli 

oglądać na pustyni? Trzcinę kołyszącą 

się na wietrze? Ale coście wyszli 

zobaczyć? Człowieka w miękkie szaty 

ubranego? Oto w domach królewskich 

są ci, którzy miękkie szaty noszą. Po 

coście więc wyszli? Proroka zobaczyć? 

Tak, powiadam wam, nawet więcej niż 

proroka. On jest tym, o którym 

napisano: Oto Ja posyłam mego 

wysłańca przed Tobą, aby Ci 

przygotował drogę. Zaprawdę 

powiadam wam: Między narodzonymi z 

niewiast nie powstał większy od Jana 

Chrzciciela. Lecz najmniejszy w 

królestwie niebieskim większy jest niż 

on”. 
  

HOMILIA KS. DR ADAMA DYNAKA 

Jan Chrzciciel przebywał w więzieniu. Uwięziony przez Heroda Antypasa był 

przetrzymywany w twierdzy Macheront, na wschód od Morza Martwego. 

Wszystko wskazuje na to, że Jan miał możliwość kontaktu ze swoimi uczniami, 

skoro posłał ich do Jezusa. Ewangelista Marek przekazał, że Herod liczył się 

z Janem, uważał za człowieka sprawiedliwego i świętego, brał 

go w obronę, chętnie go słuchał (Mk 6, 20). Z tych informacji może wynikać, 

że warunki więzienne nie były dla Jana zbyt surowe, dlatego zachował 

pewien  kontakt z otoczeniem. 

Może zastanawiać reakcja Jana na działalność Jezusa. Dlaczego ten, który był 

prorokiem i z woli Bożej miał przygotować drogę Mesjaszowi, który ochrzcił 

Jezusa w Jordanie, dając przy tym świadectwo rozumienia osoby i misji Jezusa, 



stawia tak dziwne pytania?  Czyżby zwątpił? A jeżeli tak, to w jaki sposób 

zwątpienie znalazło drogę do takiego ascety, proroka, prawdziwego sługi Bożego? 

Wydaje się, że chcąc wyjaśnić ten kazus, należy uwzględnić fakt, iż Jan – 

niezależnie od tego, że był człowiekiem posłanym przez Boga – pozostawał 

dzieckiem swojej epoki i narodu, z jego religią i tradycjami. W te ostatnie 

wpisywały się oczekiwania mesjańskie nacechowane dosyć jasno określoną wizją 

Mesjasza. Ten, którego głosili prorocy, i którego z tęsknotą oczekiwano, miał być 

wybawcą Izraela, narodu umiłowanego przez Boga. Tego rodzaju wizje 

mesjanizmu, z różnymi akcentami i odcieniami, panowały na przełomie starej 

i nowej ery, dlatego wolno zakładać, że Jan Chrzciciel w podobny sposób 

pojmował  ideę  mesjanizmu. Do tego dochodzi atmosfera więzienia, która mogła 

sprzyjać zniecierpliwieniu, czy nawet czysto ludzkiemu duchowemu podłamaniu. 

Jan nie mógł spotkać się z Jezusem, osobiście przekonać się o celowości Jego 

postępowania. 

Jezus od samego początku zdecydowanie odciął się od wizji mesjanizmu 

pielęgnowanej przez współczesnych Mu Żydów. Jego misja miała charakter 

zbawczy. Celem Jego nauczania, a następnie śmierci krzyżowej 

i zmartwychwstania było pojednać grzeszną ludzkość z Ojcem w niebie. 

Jakiekolwiek tendencje nacjonalistyczne czy militarne były Mu zupełnie obce. 

Dał temu wyraz już w sposobie przyjścia na świat. Konkretnie oznajmił swoją 

relację do Boga, a przez to i stosunek do świata, odpierając pokusy szatana 

na pustyni,  Jego mowy natomiast, zwłaszcza Kazanie na Górze, stanowią pełną 

wykładnię zbawczej misji Syna Bożego na ziemi. 

Odpowiadając posłańcom Jana Chrzciciela, Jezus nie stosuje jakiejś wyszukanej, 

uporczywej apologii. W swojej odpowiedzi odwołuje się do tekstu Pisma 

Świętego, konkretnie do proroctw Izajasza. Nie pierwszy raz, ani też 

nie ostatni,  Jezus postępuje w ten sposób. Cytatami biblijnymi odpowiadał 

kusicielowi na pustyni i podobnie będzie rozmawiał ze swoimi oskarżycielami, 

zarówno w licznych dysputach, jak i w czasie procesu przed śmiercią. Po raz 

kolejny też Jezus zwraca uwagę na wiarę ludzi słuchających Jego nauki i będących 

świadkami Jego czynów. Na nic nie zda się przekonywanie czy udowodnianie 

boskiego pochodzenia. Jego osobę i głoszoną Ewangelię można przyjąć 

tylko przez wiarę. Wszystkich, którzy potrafią zdobyć się na to, Jezus obdarza 

błogosławieństwem, czyni szczęśliwymi. 

Nawet tak świętego człowieka, jakim był Jan Chrzciciel, nachodziły wątpliwości. 

Nie należy się temu dziwić. Warto zwrócić uwagę na to, że prorok w swoim 

trudnym położeniu, zarówno zewnętrznym, jak i duchowym, podjął trud 

poszukiwania prawdy. Dla czytelników Ewangelii jest świadkiem nadziei 

w każdej życiowej sytuacji. 

Obyście tylko trwali w wierze, pewni, mocni i niezachwiani w nadziei Ewangelii, 

którą usłyszeliście (Kol 1, 23). 



OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

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

1. Kalendarz liturgiczny: 

poniedziałek -  wspomnienie Najświętszej Maryi Panny  z Guadelupe, 

wtorek – wspomnienie św. Łucji, dziewicy i męczennicy; środa – wspomnienie 

św. Jana od Krzyża, kapłana. 

2. W czasie Adwentu roraty od poniedziałku do piątku o godz. 18:00 a w sobotę 

o godz. 7:00.  

3. Można nabyć poświęcone w naszym kościele opłatki na stół wigilijny. Opłatki 

te znajdują się przy figurze Matki Bożej Fatimskiej. Bóg zapłać za ofiary 

składane przy nabywaniu opłatków.  

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

przeznaczony jest na potrzeby Caritasu oraz dzieł miłosierdzia w naszej parafii.  

5. W zakrystii do nabycia prasa katolicka.  

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

przed Mszą Świętą wieczorną o godz. 17:45. 

7. Odwiedziny chorych przed Bożym Narodzeniem będzie w najbliższą sobotę od 

godz. 8:00 oraz dzień przed Wigilią Bożego Narodzenia tj. 23 grudnia od godz. 

8:00. Księża odwiedzają z posługą duszpasterską stałych chorych; zachęcamy 

pozostałych chorych i ich opiekunów o zgłoszenie takich wierzących do 

odwiedzin kapłana ze spowiedzią św., namaszczeniem chorych i Komunią św. 

Zgłoszenia przyjmujemy w kancelarii, zakrystii, za pośrednictwem poczty 

elektronicznej i przez telefon. Przypominamy, że prawdziwe święto dla 

człowieka wierzącego polega na spotkaniu z żywym Chrystusem. 

8. Pozostałych parafian, którzy mogą przystąpić do sakramentu pokuty 

zapraszamy do spowiedzi w naszym kościele. Przypominamy, że kapłani 

dyżurują w konfesjonałach w dni powszednie od godz. 6:30 do 7:15 oraz pół 

godziny przed wieczorną Mszą św, w niedziele 20 minut przed Mszą św. W 

przyszłą niedzielę, tradycyjnie,  będzie większa liczba spowiedników.   

9. Hospicjum Maryi Królowej Apostołów z naszej parafii dziękuje za wsparcie 

(kolektę po Mszach św. w listopadzie) a ks. Artur Zaraś z Kazachstanu za 

pomoc dla domu dziecka w Kazachstanie (kolekta z zeszłej niedzieli). 

10. Bóg zapłać za  Wasze dary (artykuły żywnościowe z długim terminem 

ważności) dla naszych rodaków na Ukrainie ogarniętej wojną. Zbiórka potrwa 

jeszcze do wtorku 13 grudnia.  

11. Dziś po Mszach św. młodzież rozprowadza pierniki, własnej produkcji. 

Dochód przeznaczony jest na rozwój tej grupy religijnej w naszej parafii. 
 

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

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

http://www.parafiakurdwanow.pl/

