
 

  

  

LITURGIA I SŁOWO BOŻE NA NIEDZIELĘ 

PIERWSZE CZYTANIE 

Pan czuwa nad sprawiedliwym (Jr 20, 10-13) 

Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza 

Rzekł Jeremiasz: «Słyszałem 
oszczerstwo wielu: „Trwoga dokoła! 
Donieście, donieśmy na niego!” 
Wszyscy zaprzyjaźnieni ze mną 
wypatrują mojego upadku: „Może on da 
się zwieść, tak że go zwyciężymy i 
wywrzemy pomstę na nim!” Ale Pan jest 
przy mnie jako potężny mocarz; dlatego 
moi prześladowcy ustaną i nie zwyciężą. 
Będą bardzo zawstydzeni swoją porażką, 
okryci wieczną i niezapomnianą hańbą. 
Panie Zastępów, Ty, który doświadczasz 
sprawiedliwego i który patrzysz na nerki 
i serce, dozwól, bym zobaczył Twoją 
pomstę na nich. Tobie bowiem 
powierzyłem swą sprawę. Śpiewajcie 
Panu, wysławiajcie Pana! Uratował 
bowiem życie ubogiego z ręki 
złoczyńców». 

Oto Słowo Boże. 

PSALM RESPONSORYJNY 

W Twojej dobroci wysłuchaj mnie, Panie 

Dla Ciebie znoszę urąganie, hańba twarz 
mi okrywa, † 
dla braci moich stałem się obcym  
i cudzoziemcem dla synów mej matki. 
Bo gorliwość o dom Twój mnie pożera  
i spadły na mnie obelgi złorzeczących 
Tobie. 

W Twojej dobroci wysłuchaj mnie, Panie 

Panie, modlę się do Ciebie  
w czas łaski, o Boże. 
Wysłuchaj mnie w Twojej wielkiej 
dobroci,  
w Twojej zbawczej wierności. 

W Twojej dobroci wysłuchaj mnie, Panie 

Wysłuchaj mnie, Panie, † 
bo miłość Twoja jest łaskawa,  
spójrz na mnie w ogromie swego 
miłosierdzia. 
Patrzcie i cieszcie się, ubodzy,  
niech ożyje serce szukających Boga. 

W Twojej dobroci wysłuchaj mnie, Panie 

BIULETYN 
Parafia Rzymskokatolicka  

p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego                  
w Krakowie - Kurdwanowie 

XII  NIEDZIELA ZWYKŁA 
PAN JEST MOCĄ DLA SWOJEGO LUDU,  
TWIERDZĄ ZBAWIENIA DLA SWOJEGO POMAZAŃCA.  
OCAL SWÓJ LUD, PANIE, I BŁOGOSŁAW SWOJEMU 

DZIEDZICTWU,  WEŹ ICH W OPIEKĘ NA WIEKI. 

  21.06.2020 
Nr 25/43/2020 



Bo Pan wysłuchuje biednych  
i swoimi więźniami nie gardzi. 
Niechaj Go chwalą niebiosa i ziemi, 
morze i wszystko, co w nim żyje. 

W Twojej dobroci wysłuchaj mnie, Panie 

DRUGIE CZYTANIE 
 
Adam jest typem Chrystus (Rz 5, 12-15) 

Czytanie z Listu Świętego Pawła 
Apostoła do Rzymian 
Bracia: Przez jednego człowieka grzech 
wszedł do świata, a przez grzech 
śmierć, i w ten sposób śmierć przeszła 
na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy 
zgrzeszyli. Bo i przed Prawem grzech 
był na świecie, grzechu się jednak nie 
poczytuje, gdy nie ma Prawa. A 
przecież śmierć rozpanoszyła się od 
Adama do Mojżesza nawet nad tymi, 
którzy nie zgrzeszyli przestępstwem na 
wzór Adama. On to jest typem Tego, 
który miał przyjść. Ale nie tak samo ma 
się rzecz z przestępstwem, jak z darem 
łaski. Jeżeli bowiem przestępstwo 
jednego sprowadziło na wszystkich 
śmierć, to o ileż obficiej spłynęła na nich 
wszystkich łaska i dar Boży, łaskawie 
udzielony przez jednego Człowieka, 
Jezusa Chrystusa. 
 
 Oto Słowo Boże. 

 
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 

Alleluja, alleluja, alleluja 
Świadectwo o Mnie da Duch Prawdy 
i wy także świadczyć będziecie. 

Alleluja, alleluja, alleluja 

EWANGELIA 
 
Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało 
 (Mt 10, 26 – 33) 

Słowa Ewangelii według Świętego 
Mateusza 
Jezus powiedział do swoich apostołów: 
«Nie bójcie się ludzi! Nie ma bowiem nic 
skrytego, co by nie miało być wyjawione, 
ani nic tajemnego, o czym by się nie 
miano dowiedzieć. Co mówię wam w 
ciemności, powtarzajcie w świetle, a co 
słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na 
dachach. Nie bójcie się tych, którzy 
zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. 
Bójcie się raczej Tego, który duszę i 
ciało może zatracić w piekle. Czyż nie 
sprzedają dwóch wróbli za asa? A 
przecież bez woli Ojca waszego żaden z 
nich nie spadnie na ziemię. U was zaś 
policzone są nawet wszystkie włosy na 
głowie. Dlatego nie bójcie się: jesteście 
ważniejsi niż wiele wróbli. Do każdego 
więc, kto się przyzna do Mnie przed 
ludźmi, przyznam się i Ja przed moim 
Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się 
Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się 
i Ja przed moim Ojcem, który jest w 
niebie». 
  
Oto Słowo Pańskie.  

HOMILIA OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA
 
W dzisiejszej Ewangelii (por. Mt 10, 26-33) Pan Jezus, po powołaniu i posłaniu swych 
uczniów na misję, poucza ich i przygotowuje do stawienia czoła próbom i 
prześladowaniom, które będą musieli napotkać. Misja nie jest uprawianiem turystyki, i 
Jezus przestrzega swoich: «Doznacie prześladowań». Tak ich zachęca: «Nie bójcie się 



ludzi. Nie ma bowiem nic skrytego, co by nie miało być wyjawione (...). Co mówię 
wam w ciemności, powtarzajcie w świetle (...). Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, 
lecz duszy zabić nie mogą» (por. ww. 26-28). Mogą jedynie zabić ciało, ale nie mają 
mocy, aby zabić duszę: tych się nie lękajcie. Posłanie przez Jezusa na misję nie 
gwarantuje uczniom sukcesu, podobnie jak nie chroni ich przed porażkami 
i cierpieniami. Muszą liczyć się zarówno z możliwością odrzucenia, jak 
i prześladowania. To trochę budzi lęk, ale taka jest prawda. 

Uczeń jest powołany do tego, by upodobnił swoje życie do Chrystusa, który był 
prześladowany przez ludzi, zaznał odrzucenia, opuszczenia i śmierci na krzyżu. Nie 
istnieje misja chrześcijańska pod znakiem spokoju! Trudności i udręki są częścią dzieła 
ewangelizacji, a my jesteśmy wezwani do tego, by w nich znajdować okazję do 
zweryfikowania autentyczności naszej wiary i naszej relacji z Jezusem. Musimy uznać 
te trudności za możliwość, by być jeszcze bardziej misjonarzami i by pogłębiać ufność 
w stosunku do Boga, naszego Ojca, który nie opuszcza swoich dzieci w godzinie próby. 
W trudnościach, jakie napotyka dawanie chrześcijańskiego świadectwa w świecie, 
nigdy nie jesteśmy zapomniani, ale zawsze wspierani gorliwą troską Ojca. Dlatego 
w dzisiejszej Ewangelii trzykrotnie Jezus uspokaja uczniów, mówiąc: «Nie bójcie się!». 

Prześladowanie chrześcijan, bracia i siostry, występuje również w naszych czasach. My 
modlimy się za naszych braci i siostry, którzy są prześladowani, i chwalimy Boga, 
ponieważ, pomimo tego, wciąż z odwagą i wiernością składają świadectwo o swojej 
wierze. Ich przykład pomaga nam bez wahania opowiadać się po stronie Chrystusa, 
świadcząc o Nim mężnie w sytuacjach dnia powszedniego, nawet w środowiskach 
pozornie spokojnych. W istocie pewną formą próby może być także brak wrogości 
i udręk. Także w naszych czasach Pan posyła nas nie tylko jak «owce między wilki», 
ale także jak strażników pośród ludzi, którzy nie chcą być przebudzeni ze światowego 
odrętwienia, którzy ignorują słowa ewangelicznej prawdy, tworząc własne ulotne 
prawdy. A kiedy do tych środowisk wchodzimy lub w nich żyjemy i głosimy słowa 
Ewangelii, drażni ich to, i nieżyczliwie na nas patrzą. 

Ale pośród tego wszystkiego Pan nadal nam mówi, tak jak mówił uczniom swoich 
czasów: «Nie bójcie się!». Nie zapominajmy tych słów: zawsze, gdy mamy jakieś 
zmartwienie, jakąś udrękę, coś, co sprawia, że cierpimy, posłuchajmy w sercu głosu 
Jezusa: «Nie bójcie się! Nie lękaj się, idź naprzód! Ja jestem z tobą!». Nie bójcie się 
tego, kto was wyśmiewa i źle traktuje, i nie bójcie się tego, kto was ignoruje lub kto «z 
pozoru» was szanuje, a «za plecami» zwalcza Ewangelię. Wielu jest takich, którzy «w 
oczy» się do nas uśmiechają, a za plecami zwalczają Ewangelię. Wszyscy ich znamy. 
Jezus nie zostawia nas samych, ponieważ dla Niego jesteśmy cenni. Dlatego nie 
zostawia nas samych, bo każdy z nas jest cenny dla Jezusa, i On nam towarzyszy. 

Niech Maryja Panna, pokorny i odważny wzór posłuszeństwa Słowu Bożemu, pomoże 
nam zrozumieć, że w dawaniu świadectwa wierze nie liczą się sukcesy, ale wierność, 
wierność Chrystusowi, rozpoznawanie w każdej sytuacji, nawet najbardziej 
problematycznej, bezcennego daru bycia jego uczniami-misjonarzami. 

 



 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

XII NIEDZIELA ZWYKŁA 
 

21 CZERWCA 2020  
1. Kalendarz liturgiczny: 

Środa – Uroczystość Narodzenia Św. Jana Chrzciciela (dzień Patrona naszego 

ks. Prałata Jana Mrowcy) 

Piątek – Wspomnienie św. Zygmunta Gorazdowskiego, kapłana  

2. W najbliższy piątek 26 czerwca przypada zakończenie roku szkolnego. 

Zapraszamy dzieci, rodziców i nauczycieli, aby wspólnie podziękować Bogu za 

wszystkie dary i łaski jakimi nas obdarza, szczególnie w tym ostatnim czasie. 

Msza św. szkolna za zakończenie roku szkolnego o godz. 10:00 – Szkoła Sióstr 

Nazaretanek  i o godz. 16.30  

3.  W poniedziałek 22 czerwca po wieczornej Mszy św. nabożeństwo do św. Rity, a 

w sobotę 27 czerwca do św. Charbela. Prośby do tych świętych można składać 

do skrzynki za ławkami.  

4. Katecheza przed chrztem dla rodziców i rodziców chrzestnych we wtorek o 

19:00 

5. We środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy rozpocznie się o godz. 

17:45. 

6. W sobotę 20 czerwca o godz. 10:00, 11:30, 13:00 odbędzie się uroczystość I 

Komunii św. dla kolejnych grup dzieci szkół naszej parafii.  

7. Spowiedź św. przed I Komunią św.  

 dla Rodziców we czwartek od godz. 17:30. 

  Dzieci zapraszamy w piątek o godz. 19:00. 
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