
 

  

  

 

LITURGIA I SŁOWO BOŻE NA NIEDZIELĘ 

PIERWSZE CZYTANIE 

Sprawiedliwy sąd Boży 

Czytanie z Księgi proroka Malachiasza 

Oto nadchodzi dzień palący jak piec, a 
wszyscy pyszni i wszyscy wyrządzający 
krzywdę będą słomą, więc spali ich ten 
nadchodzący dzień, mówi Pan 
Zastępów, tak że nie pozostawi po nich 
ani korzenia, ani gałązki. A dla was, 
czczących moje imię, wzejdzie słońce 
sprawiedliwości i uzdrowienie w jego 
promieniach. 

Oto Słowo Boże. 

PSALM RESPONSORYJNY 

Pan będzie sądził ludy sprawiedliwie 

Śpiewajcie Panu przy wtórze cytry 
przy wtórze cytry i przy dźwięku 
harfy, 
przy trąbach i przy dźwięku rogu, 
na oczach Pana, Króla, się radujcie. Ref 

Niech szumi morze i wszystko, co w 
nim żyje, 
krąg ziemi i jego mieszkańcy. 
Rzeki niech klaszczą w dłonie, 
góry niech razem wołają z radości. Ref 

W obliczu Pana, który nadchodzi, 
bo przychodzi osądzić ziemię. 
On będzie sądził świat sprawiedliwie 
i ludy według słuszności. Ref 

DRUGIE CZYTANIE 

Kto nie chce pracować, niech też nie je 

Czytanie z Drugiego Listu świętego 
Pawła Apostoła do Tesaloniczan 

Bracia: Sami wiecie, jak należy nas 
naśladować, bo nie wzbudzaliśmy 
wśród was niepokoju ani u nikogo nie 
jedliśmy za darmo chleba, ale 
pracowaliśmy w trudzie i zmęczeniu, we 
dnie i w nocy, aby dla nikogo z was nie 
być ciężarem. Nie jakobyśmy nie mieli 
do tego prawa, lecz po to, aby dać wam 
samych siebie za przykład do 
naśladowania. Albowiem gdy byliśmy u 

BIULETYN 
Parafia Rzymskokatolicka  

p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego 
w Krakowie - Kurdwanowie 

33 NIEDZIELA ZWYKŁA 
WZYWAĆ MNIE BĘDZIECIE A JA WAS WYSŁUCHAM 
I SPROWADZĘ DO DOMU ZE WSZYSTKICH KRAJÓW 

WASZEGO WYGNANIA 

17.11.2019 
Nr 12/12/2019 



was, nakazywaliśmy wam tak: kto nie 
chce pracować, niech też nie je. 
Słyszymy bowiem, że niektórzy wśród 
was postępują wbrew porządkowi: 
wcale nie pracują, lecz zajmują się 
rzeczami niepotrzebnymi. Tym przeto 
nakazujemy i napominamy ich w Panu 
Jezusie Chrystusie, aby pracując ze 
spokojem, własny chleb jedli. 

Oto Słowo Boże. 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 

Alleluja, alleluja, alleluja 

Nabierzcie ducha i podnieście głowy, 
ponieważ zbliża się wasze odkupienie. 

Alleluja, alleluja, alleluja 

EWANGELIA 

Jezus zapowiada prześladowania swoich wyznawców 
(Łk 21, 5-19) 

Słowa Ewangelii według świętego 
Łukasza 

Gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest 
przyozdobiona pięknymi kamieniami i 
darami, Jezus powiedział: ”Przyjdzie 
czas, kiedy z tego, na co patrzycie, nie 
zostanie kamień na kamieniu, który by 
nie był zwalony”. Zapytali Go: 
”Nauczycielu, kiedy to nastąpi? I jaki 
będzie znak, gdy się to dziać zacznie?”. 
Jezus odpowiedział: ”Strzeżcie się, żeby 
was nie zwiedziono. Wielu bowiem 
przyjdzie pod moim imieniem i będą 
mówić: »Ja jestem« oraz »nadszedł 
czas«. Nie chodźcie za nimi. I nie 
trwóżcie się, gdy posłyszycie o wojnach 
i przewrotach. To najpierw musi się 
stać, ale nie zaraz nastąpi koniec”. 
Wtedy mówił do nich: ”Powstanie naród 
przeciw narodowi i królestwo przeciw 

królestwu. Będą silne trzęsienia ziemi, a 
miejscami głód i zaraza; ukażą się 
straszne zjawiska i wielkie znaki na 
niebie. Lecz przed tym wszystkim 
podniosą na was ręce i będą was 
prześladować. Wydadzą was do 
synagog i do więzień oraz z powodu 
mojego imienia wlec was będą do 
królów i namiestników. Będzie to dla 
was sposobność do składania 
świadectwa. Postanówcie sobie w sercu 
nie obmyślać naprzód swej obrony. Ja 
bowiem dam wam wymowę i mądrość, 
której żaden z waszych prześladowców 
nie będzie się mógł oprzeć ani się 
sprzeciwić. A wydawać was będą nawet 
rodzice i bracia, krewni i przyjaciele i 
niektórych z was o śmierć przyprawią. I 
z powodu mojego imienia będziecie w 
nienawiści u wszystkich. Ale włos z 
głowy wam nie zginie. Przez swoją 
wytrwałość ocalicie wasze życie”. 

Oto Słowo Pańskie. 

Z „DZIENNICZKA”  
ŚW. SIOSTRY FAUSTYNY 

83.Napisz to: Nim przyjdę jako Sędzia 
sprawiedliwy, przychodzę wpierw jako 
Król miłosierdzia. Nim nadejdzie dzień 
sprawiedliwy, będzie dany ludziom 
znak na niebie taki. Zgaśnie wszelkie 
światło na niebie i będzie wielka 
ciemność po całej ziemi. Wtenczas 
ukaże się znak krzyża na niebie, a z 
otworów, gdzie były ręce i nogi przebite 
Zbawiciela, będą wychodziły wielkie 
światła, które przez jakiś czas będą 
oświecać ziemię. Będzie to na krótki 
czas przed dniem ostatecznym. 
82.Nie pozwolę się tak pochłonąć 
wirom pracy, aby zapomnieć o Bogu. 
Wszystkie wolne chwile spędzę u stóp 



Mistrza utajonego w Najświętszym 
Sakramencie. On mnie uczy od 
najmłodszych lat. 
686 + Wrzesień. Pierwszy piątek. 
Wieczorem ujrzałam Matkę Bożą, 
rzewnymi łzami płaczącą, i zasłaniała 
nas przed straszną karą Bożą. Bóg chce 
nas dotknąć straszną karą, ale nie może, 
bo nas zasłania Matka Boża. Lęk 
straszny przeszedł przez moją duszę, 
modlę się nieustannie za Polskę, drogą 
mi Polskę, która jest tak mało wdzięczna 
Matce Bożej. Gdyby nie Matka Boża, na 
mało by się przydały nasze zabiegi. 
687 W pewnej chwili, kiedy 
przechodziłam korytarzem do kuchni, 
usłyszałam w duszy te słowa: Odmawiaj 
nieustannie tę koronką, której cię 
nauczyłem. Ktokolwiek będzie ją 
odmawiał, dostąpi wielkiego 
miłosierdzia w godzinę śmierci. Kapłani 
będą podawać grzesznikom jako 
ostatnią deskę ratunku; chociażby był 
grzesznik najzatwardzialszy, jeżeli raz 
tylko zmówi tę koronkę, dostąpi łaski z 
nieskończonego miłosierdzia Mojego. 
Pragnę, aby poznał świat cały 
miłosierdzie Moje. Niepojętych łask 
pragnę udzielać duszom, które ufają 
Mojemu miłosierdziu. 
699 W pewnej chwili usłyszałam te 
słowa: Córko moja, mów światu całemu 
o niepojętym miłosierdziu Moim. 
Pragnę, aby święto Miłosierdzia było 
ucieczką i schronieniem dla wszystkich 
dusz, a szczególnie dla biednych 
grzeszników. W dniu tym otwarte są 
wnętrzności miłosierdzia Mego, 
wylewam całe morze łask na dusze, 
które się zbliżą do źródła miłosierdzia 
Mojego; która dusza przystąpi do 
spowiedzi i Komunii św., dostąpi 

zupełnego odpuszczenia win i kar; w 
dniu tym otwarte są wszystkie upusty 
Boże, przez które płyną łaski; niech się 
nie lęka zbliżyć do mnie żadna dusza, 
chociażby grzechy jej były jako szkarłat. 
Miłosierdzie Moje jest tak wielkie, że 
przez cala wieczność nie zgłębi go 
żaden umysł, ani ludzki, ani anielski. 
Wszystko, co istnieje, wyszło z 
wnętrzności miłosierdzia Mego. Każda 
dusza w stosunku do Mnie rozważać 
będzie przez wieczność całą miłość i 
miłosierdzie Moje. Święto Miłosierdzia 
wyszło z wnętrzności moich, pragnę, 
aby uroczyście obchodzone było w 
pierwszą niedzielę po Wielkanocy. Nie 
zazna ludzkość spokoju, dopokąd nie 
zwróci się do źródła miłosierdzia 
Mojego. 
848 Wtem usłyszałam glos podczas 
odmawiania tej koronki: O, jak wielkich 
łask udzielę duszom, które odmawiać 
będą tę koronkę, wnętrzności 
miłosierdzia Mego poruszone są dla 
odmawiających tę koronkę. Zapisz te 
słowa, córko moja, mów światu o Moim 
miłosierdziu, niech pozna cała ludzkość 
niezgłębione miłosierdzie Moje. Jest to 
znak na czasy ostateczne, po nim 
nadejdzie dzień sprawiedliwy. Póki 
czas, niech uciekają się do źródła 
miłosierdzia Mojego, niech korzystają z 
krwi i wody, która dla nich wytrysła. O 
dusze ludzkie, gdzie się schronicie w 
dzień gniewu Bożego? 
1731 (93) Dziś zbudziła mnie wielka 
burza, wicher szalał i deszcz, jakoby 
chmura była oberwana, co chwila 
uderzały pioruny. Zaczęłam się modlić, 
aby burza nie wyrządziła żadnej szkody; 
wtem usłyszałam te słowa: Odmów tę 
koronkę, której cię nauczyłem, a burza 



ustanie. Zaraz zaczęłam odmawiać tę 
koroneczkę i nawet jej nie skończyłam, 
a burza nagle ustała i usłyszałam słowa: 
Przez nią uprosisz wszystko, jeżeli to, o 
co prosisz, będzie zgodne z wolą moją. 
1732. Gdy się modliłam za Polskę, 
usłyszałam te słowa: Polskę szczególnie 
umiłowałem, a jeżeli posłuszna będzie 

woli mojej, wywyższę ją w potędze i 
świętości. Z niej wyjdzie iskra, która 
przygotuje świat na ostateczne przyjście 
Moje. 
 
 
 
 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

1. Kalendarz liturgiczny: 
 

Poniedziałek – Wspomnienie bł. Karoliny 
Kózkówny, dziewicy i męczennicy 
Wtorek – Wspomnienie bł. Salomei, 
zakonnicy 
Środa – Wspomnienie św. Rafała 
Kalinowskiego, kapłana 
Czwartek – Wspomnienie Ofiarowania 
Najświętszej Maryi Panny 
Piątek – Wspomnienie św. Cecylii, 
dziewicy i męczennicy  
 

2.W najbliższy wtorek w Kaplicy Adoracji 
przez wspólnotę Domowego Kościoła 
zostanie poprowadzona modlitwa, na którą 
zapraszamy szczególnie małżeństwa. 
Zachęcamy do przyjścia po Mszy św. 
wieczornej (ok. 18.30), aby uwielbiać Pana 
za łaski otrzymane w tym sakramencie. 
 

3.Zapraszamy nowopowstałą Różę św. Rity 
we wtorek po wieczornej Mszy św. do sali 
obok plebanii na pierwsze, organizacyjne 
spotkanie.  

4.Zapraszamy na spotkanie kręgu 
biblijnego we czwartek o godz. 19:00 do 
sali w domu parafialnym.  

 

5.W piątek – po wieczornej Mszy św. 
nabożeństwo ku czci św. Rity z 
poświęceniem róż. 

 

6.Wypominki za zmarłych wraz Koronką 
do Miłosierdzia Bożego będą odmawiane w 
dni powszednie listopada przed wieczorną 
Mszą św. 

 

7.W przyszłą niedzielę 24 listopada, po 
każdej Mszy św. wolontariusze Domowego 
Hospicjum z naszej parafii będą zbierać 
datki do puszek na dalszą działalność 
Hospicjum. 

 

8. Są jeszcze miejsca na pielgrzymkę 
autokarową do Grecji „Śladami św. Pawła” 
(od 20-29 kwietnia 2020 r.). Informacja i 

zapisy w zakrystii.  
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