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ŚPIEWAJCIE PANU PIEŚŃ NOWĄ, ŚPIEWAJ PANU, ZIEMIO CAŁA. PRZED 

NIM KROCZĄ MAJESTAT I PIĘKNO, A POTĘGA I BLASK W JEGO ŚWIĄTYNI. 

LITURGIA I SŁOWO BOŻE NA NIEDZIELĘ 

1. czytanie (Iz 8, 23b – 9, 3) 

Czytanie z Księgi proroka Izajasza 

W dawniejszych czasach upokorzył 

Pan krainę Zabulona i krainę Neftalego, 

za to w przyszłości chwałą okryje drogę 

do morza wiodącą przez Jordan, krainę 

pogańską. Naród kroczący w 

ciemnościach ujrzał światłość wielką; 

nad mieszkańcami kraju mroków 

światło zabłysło. Pomnożyłeś radość, 

zwiększyłeś wesele. Rozradowali się 

przed Tobą, jak się radują we żniwa, jak 

się weselą przy podziale łupu. Bo 

złamałeś jego ciężkie jarzmo i drążek 

na jego ramieniu, pręt jego ciemięzcy 

jak w dniu porażki Madianitów. 

Psalm (Ps 27, 1. 4. 13-14)  

Pan moim światłem i zbawieniem 

moim 

Pan światłem i zbawieniem moim,  

kogo miałbym się lękać? 

Pan obroną mego życia,  

przed kim miałbym czuć trwogę? 

Pan moim światłem i zbawieniem 

moim 

O jedno tylko proszę Pana, o to 

zabiegam:  

żebym mógł zawsze przebywać w 

Jego domu  

przez wszystkie dni życia, 

abym kosztował słodyczy Pana,  

stale się radował Jego świątynią. 

Pan moim światłem i zbawieniem 

moim 

Wierzę, że będę oglądał dobra Pana  

w krainie żyjących. 

Oczekuj Pana, bądź mężny,  

nabierz odwagi i oczekuj Pana. 

Pan moim światłem i zbawieniem 

moim 

2. czytanie (1 Kor 1, 10-13. 17) 

Czytanie z Pierwszego Listu św. 

Pawła Apostoła do Koryntian 

Upominam was, bracia, w imię Pana 

naszego Jezusa Chrystusa, abyście 

byli zgodni i by nie było wśród was 

rozłamów; byście byli jednego ducha 

i jednej myśli. Doniesiono mi bowiem 

o was, bracia moi, przez ludzi Chloe, 

że zdarzają się między wami spory. 



Myślę o tym, co każdy z was mówi: 

«Ja jestem Pawła, a ja Apollosa; ja 

jestem Kefasa, a ja Chrystusa». 

Czyż Chrystus jest podzielony? Czyż 

Paweł został za was ukrzyżowany? 

Czyż w imię Pawła zostaliście 

ochrzczeni? Nie posłał mnie 

Chrystus, abym chrzcił, lecz abym 

głosił Ewangelię, i to nie w mądrości 

słowa, by nie zniweczyć 

Chrystusowego krzyża. 

Alleluja, alleluja, alleluja 

Jezus głosił Ewangelię  o królestwie 

i leczył wszelkie choroby wśród ludu 

 

Alleluja, alleluja, alleluja 

Ewangelia (Mt 4, 12-23) 

Słowa Ewangelii według Świętego 

Mateusza 

Gdy Jezus posłyszał, że Jan został 

uwięziony, usunął się do Galilei. 

Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i 

osiadł w Kafarnaum nad jeziorem, na 

pograniczu Zabulona i Neftalego. Tak 

miało się spełnić słowo proroka 

Izajasza: «Ziemia Zabulona i ziemia 

Neftalego. Droga morska, Zajordanie, 

Galilea pogan! Lud, który siedział w 

ciemności, ujrzał światło wielkie, i 

mieszkańcom cienistej krainy śmierci 

wzeszło światło». Odtąd począł Jezus 

nauczać i mówić: «Nawracajcie się, 

albowiem bliskie jest królestwo 

niebieskie». Gdy Jezus przechodził 

obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał 

dwóch braci: Szymona, zwanego 

Piotrem, i brata jego, Andrzeja, jak 

zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem 

rybakami. I rzekł do nich: «Pójdźcie za 

Mną, a uczynię was rybakami ludzi». 

Oni natychmiast zostawili sieci i poszli 

za Nim. A gdy poszedł stamtąd dalej, 

ujrzał innych dwóch braci, Jakuba, syna 

Zebedeusza, i brata jego, Jana, jak z 

ojcem swym Zebedeuszem naprawiali 

w łodzi swe sieci. Ich też powołał. A oni 

natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli 

za Nim. I obchodził Jezus całą Galileę, 

nauczając w tamtejszych synagogach, 

głosząc Ewangelię o królestwie i lecząc 

wszelkie choroby i wszelkie słabości 

wśród ludu. 
 

HOMILIA KS. WOJCIECHA WĘGRZYNIAKA 
 
Są dwie wzmianki w Ewangelii według św. Mateusza o tym, że Pan Jezus osiadł. Po 

raz pierwszy osiada, gdy razem ze swoją rodziną, jeszcze malutki, przybywa do 

Nazaretu, po raz drugi w momencie, o którym właśnie słyszeliśmy: po chrzcie nie 

wraca do Nazaretu, tylko osiada w Kafarnaum. Zostawia swoją rodzinę. 

Ciekawe jest to, że zarówno Jezus, który był jedynakiem, jak i Jan, który był 

jedynakiem, nie mieszkają ze swoimi rodzicami. W pewnym wieku nadchodzi 

moment, kiedy rozpoczynają swoją misję i zostawiają rodziców. Po to, by otoczyć się 

ludźmi, którzy są im jeszcze bliżsi albo bliżsi inaczej, albo bliżsi w nowy sposób. Jest 

taki czas w życiu, gdy człowiek musi coś za sobą zostawić. Na pewno zależy to od 

rodzaju misji, jaką ma do spełnienia. Są ludzie, których misją jest być z rodzicami aż 

do śmierci. Są ludzie, których misją jest być we własnym domu. Ale Jezus i Jan 



pokazują, że zostawienie rodziców po to, żeby wypełnić własną misję, nie jest wcale 

grzechem ani przestępstwem. 

Zaskakujące jest również to, choć zrozumiałe, że ewangelista Mateusz ciągle upiera 

się przy tym, żeby tłumaczyć każde wydarzenie z życia Jezusa Pismem. „Tak miało 

się spełnić słowo proroka Izajasza”. To proroctwo Izajasza, zacytowane w rozdziale, 

z którego pochodzi dzisiejszy fragment Ewangelii, dotyczyło Mesjasza. Dla ludzi, 

którzy czytali Ewangelię, była to jasna wskazówka, kolejny dowód na to, że Jezus jest 

obiecanym Mesjaszem. Ewangelista, sam będąc Żydem, pamięta, dla kogo pisze, 

dlatego troszczy się o narrację, uważa na argumenty, które przytacza. „Wiem, kto jest 

moim słuchaczem, i dobieram takie argumenty, które do moich słuchaczy mogą 

dotrzeć”. Gdy św. Paweł będzie rozmawiał na areopagu z filozofami greckimi, nie 

będzie wspominał o Piśmie. Nie będzie używał argumentów z pism żydowskich, lecz 

będzie się odwoływał do rozumu, do tego, co jest wspólne wszystkim ludziom. To 

myśl bardzo ważna dla nas, którzy często mówimy, wieloma sprawami się dzielimy, 

piszemy. Dzisiaj świat jest tak otwarty, że ludzie mogą pisać już nie tylko dzienniki, 

ale i blogi, i prowadzić różnego rodzaju otwartą korespondencję. To fakt – stajemy 

się otwarci, ale czy jednocześnie słuchamy ludzi, do których się zwracamy? Czy 

uważamy na to, do kogo mówimy? Czy zdajemy sobie sprawę z tego, że skuteczność 

mówienia naprawdę zależy od świadomości tego, do kogo się mówi? Czy znam 

mojego rozmówcę? Czy słucham jego argumentów? 

Kolejna interesująca rzecz w tej Ewangelii. Mateusz, cytując Izajasza, pisząc o 

„Galilei pogan”, o miejscu, które dla Żydów nie było najbardziej święte, zwraca 

uwagę na to, że Jezus nie tylko wypełnia starotestamentalną zapowiedź, ale również 

nie boi się mieszkać tam, gdzie ludzie nie są tak blisko Prawa, jak mogliby być w 

innych miejscach ówczesnej Palestyny. Nie są tak święci, jak w innych jej regionach. 

Ważne jest, byśmy otaczali się ludźmi bliskimi, dobrymi, wierzącymi, ale równie 

ważne jest, byśmy mieli świadomość, że Bóg jest z nami wszędzie i czasem posyła 

nas do ludzi trudnych, do ludzi oddalonych od Niego. Czyni tak właśnie po to, 

żebyśmy byli dla nich światłem. Bo kto ma do nich pójść, jeśli nie my, którzy jesteśmy 

światłem? Nie należy się bać pójść do drugiego człowieka. Nie zawsze wszystko 

rozumiemy, nie wszystko jest dla nas jasne. Wierzymy gorąco w to, że nasza droga 

jest drogą prawdziwą, ale to nie znaczy, że mamy się bać wyjść do tych, którzy są 

inni, których postrzegamy jako oddalonych od wartości, które sami wyznajemy. Nie 

boimy się, ponieważ gorąco w to wierzymy i jesteśmy przekonani, że w tym 

wychodzeniu do innych jest z nami Pan, który jest prawdziwym światłem. 

Ostatnia myśl, która też jest dość ciekawa: Jezus, przeprowadzając się do Kafarnaum, 

zaczyna nauczać. Co mówi? Ewangelista notuje Jego pierwsze zdanie, najważniejsze: 

„Nawracajcie się – dosłownie: «zmieńcie myślenie» – albowiem bliskie jest królestwo 

niebieskie”. Można by przetłumaczyć to jeszcze bardziej dosłownie: „Nawróćcie się, 

przybliżyło się bowiem królestwo niebieskie”. Co to znaczy? Możecie się już 

nawrócić. Możecie zawrócić, bo to, co miało przyjść, już jest. „Nawracać się” odnosi 

się zapewne do starotestamentalnego czasownika, który dosłownie oznacza „zmienić 



drogę”. Idę w jakimś kierunku, w pewnym momencie zaczynam się orientować, że 

kierunek jest niedobry, więc muszę go zmienić, albo Pan Bóg mi mówi: „Człowieku, 

dokąd idziesz? Zmień ten kierunek”. Jezus mówi więc: „Zmień kierunek. Nawróć się! 

Do tego, do czego byłeś odwrócony tyłem, teraz stań przodem. Dzięki temu, że 

królestwo niebieskie jest blisko, ty – jeśli zmienisz kierunek – będziesz je mógł 

zobaczyć i być blisko niego. Nie miałoby sensu wzywanie do nawrócenia pięć lat 

przed pojawieniem się Jezusa, gdyby Jezus jeszcze nie głosił, nie nauczał, nie 

uzdrawiał. Ludzie nawracaliby się, zwróciliby się w stronę królestwa, a Jego by 

jeszcze nie było... On byłby jeszcze daleko. 

Jest tajemnicą, kiedy człowiek się nawraca, kiedy i dlaczego decyduje się na bycie 

bliżej królestwa. Oczywiście doskonale wiemy o tym, że całe życie trzeba się 

nawracać, ale z drugiej strony mamy do czynienia z tajemnicą, o której mówi 

dzisiejsza Ewangelia. Czasem tak w życiu bywa, że najpierw musi coś nadejść, coś, 

co nie jest zależne od nas, po to, żebyśmy po odwróceniu się mogli z radością 

stwierdzić, że to już jest, żebyśmy się nie zniechęcili i nie mówili: „Ja się odwracam 

od swoich spraw, a z tej drugiej strony nic na mnie nie czeka. Odwracam się, a z 

drugiej strony nie ma nic”. Jezus mówi dzisiaj jasno i wyraźnie: „Możesz się już 

odwrócić w moją stronę. Popatrz na mnie, bo nie jestem już daleko. Jestem naprawdę 

blisko”. 
 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

 

1. Kalendarz liturgiczny:  

Wtorek – św. Franciszka Salezego, biskupa i doktora Kościoła 

Środa – Święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła 

Czwartek – świętych Tymoteusza i Tytusa, biskupów 

Piątek – św. Anieli Merici, dziewicy 

Sobota – św. Tomasza z Akwinu, kapłana i doktora Kościoła 

2. W poniedziałek po wieczornej Mszy św. nabożeństwo do św. Rity 

z poświęceniem róż. Prośby do Świętej można składać przed Mszą św. do 

skrzynki intencji.  

3. Katecheza przed chrztem dla chrzestnych i rodziców we czwartek o godz. 

19:00 w kościele. 

4. W sobotę  nabożeństwo do św. Charbela po wieczornej Mszy św. Prośby do 

tego świętego można składać do skrzynki intencji.   

5. Renowacja Misji Świętych jest zaplanowana w naszym kościele od Środy 

Popielcowej (22 lutego)  do I Niedzieli Wielkiego Postu. 

 
 

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

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

http://www.parafiakurdwanow.pl/

