
  

  

  

LITURGIA I SŁOWO BOŻE NA NIEDZIELĘ 

PIERWSZE CZYTANIE 

Życie pierwszych chrześcijan (Dz 4, 32-35) 

Czytanie z Dziejów Apostolskich  

Jeden duch i jedno serce ożywiały 

wszystkich wierzących. Żaden nie nazywał 

swoim tego, co posiadał, ale wszystko 

mieli wspólne. 

Apostołowie z wielką mocą świadczyli o 

zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wszyscy 

oni mieli wielką łaskę. Nikt z nich nie 

cierpiał niedostatku, bo właściciele pól albo 

domów sprzedawali je i przynosili 

pieniądze uzyskane ze sprzedaży, i składali 

je u stóp Apostołów. Każdemu też 

rozdzielano według potrzeby. 

Oto Słowo Boże.  

PSALM RESPONSORYJNY 

Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny 

Dziękujcie Panu, bo jest dobry, 

bo Jego łaska trwa na wieki. 

Niech bojący się Pana głoszą: 

„Jego łaska na wieki”. 

Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny 

Uderzono mnie i pchnięto, bym upadł, 

lecz Pan mnie podtrzymał. 

Pan moją mocą i pieśnią, 

On stał się moim Zbawcą. 

Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny 

Kamień odrzucony przez budujących 

stał się kamieniem węgielnym. 

Oto dzień, który Pan uczynił, 

radujmy się w nim i weselmy. 

Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny 
 

DRUGIE CZYTANIE 

Naszą siła jest nasza wiara  (1 J  5, 1-6) 

Czytanie z Listu świętego Jana Apostoła  

Najmilsi: 

Każdy, kto wierzy, że Jezus jest 

Mesjaszem, z Boga się narodził i każdy 

miłujący Tego, który dał życie, miłuje 

również tego, który życie od Niego 

otrzymał. Po tym poznajemy, że miłujemy 

dzieci Boże, gdy miłujemy Boga i 

wypełniamy Jego przykazania, albowiem 

miłość względem Boga polega na 

spełnianiu Jego przykazań, a przykazania 

Jego nie są ciężkie. Wszystko bowiem, co 

z Boga zrodzone, zwycięża świat, tym 

właśnie zwycięstwem, które zwyciężyło 

świat, jest nasza wiara. A kto zwycięża 

świat, jeśli nie ten, kto wierzy, że Jezus jest 

Synem Bożym? 

BIULETYN 
Parafia Rzymskokatolicka  

p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego                                   
w Krakowie - Kurdwanowie 

 II NIEDZIELA WIELKANOCNA  
CZYLI MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 
RADUJCIE SIĘ I DZIĘKUJCIE BOGU, KTÓRY WAS WEZWAŁ  
DO KRÓLESTWA  NIEBIESKIEGO. ALLELUJA. 

  11.04.2021 
Nr 15/85/2021 



Jezus Chrystus jest Tym, który przyszedł 

przez wodę i krew, i Ducha, nie tylko w 

wodzie, lecz w wodzie i we krwi. Duch 

daje świadectwo: bo Duch jest prawdą. 

Oto Słowo Boże. 
 
 
ŚPIEW  PRZED  EWANGELIĄ 

Alleluja, alleluja, alleluja 

Uwierzyłeś Tomaszu, bo Mnie ujrzałeś; 

błogosławieni, którzy nie widzieli,  

a uwierzyli. 

Alleluja, alleluja, alleluja 
 
EWANGELIA 

Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli   

(J 20, 19-31) 

Słowa Ewangelii według świętego Jana  

Było to wieczorem owego pierwszego dnia 

tygodnia. Tam, gdzie przebywali 

uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy 

przed Żydami. Jezus wszedł, stanął 

pośrodku i rzekł do nich: ”Pokój wam!”. A 

to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. 

Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy 

Pana. 

A Jezus znowu rzekł do nich: ”Pokój wam! 

Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was 

posyłam”. Po tych słowach tchnął na nich i 

powiedział im: ”Weźmijcie Ducha 

Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są 

im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są 

im zatrzymane”. 

Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany 

Didymos, nie był razem z nimi, kiedy 

przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie 

mówili do niego: ”Widzieliśmy Pana!”. 

Ale on rzekł do nich: ”Jeżeli na rękach 

Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę 

palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę 

ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę”. 

A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego 

byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z 

nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi 

zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: 

”Pokój wam!”. Następnie rzekł do 

Tomasza: ”Podnieś tutaj swój palec i 

zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż ją do 

mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz 

wierzącym”. 

Tomasz Mu odpowiedział: ”Pan mój i Bóg 

mój!”. 

Powiedział mu Jezus: ”Uwierzyłeś, bo 

Mnie ujrzałeś; błogosławieni, którzy nie 

widzieli, a uwierzyli”. 

I wiele innych znaków, których nie 

zapisano w tej księdze, uczynił Jezus 

wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście 

wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem 

Bożym, i abyście wierząc, mieli życie w 

imię Jego. 

Oto Słowo Pańskie.  

HOMILIA PAPIEŻA FRANCISZKA

«Święty Jan, który był obecny w Wieczerniku z innymi uczniami wieczorem 

pierwszego dnia tygodnia opowiada, że Jezus stanął pośród nich i rzekł: „Pokój wam!” 

oraz „pokazał im ręce i bok” (J 20, 19-20), ukazał swoje rany. W ten sposób poznali, że 

nie był On jakąś zjawą, ale że był to właśnie On, Pan, i byli pełni radości. 

Osiem dni później Jezus przyszedł znów do Wieczernika i pokazał rany Tomaszowi, 

aby ich dotknął, tak jak tego oczekiwał, aby móc uwierzyć i stać się także świadkiem 

zmartwychwstania. 



Również nam dzisiaj, w tę niedzielę, którą święty Jan Paweł II zechciał poświęcić 

Bożemu Miłosierdziu, Pan ukazuje za pośrednictwem Ewangelii swoje rany. Są 

one ranami miłosierdzia. To prawda, rany Jezusa są ranami miłosierdzia. 

Jezus zachęca nas, abyśmy spojrzeli na te rany, zachęca nas, abyśmy ich dotknęli, tak 

jak to zrobił z Tomaszem, aby uzdrowić naszą niewiarę. Zachęca nas przede wszystkim, 

abyśmy weszli w tajemnicę tych ran, która jest tajemnicą Jego miłości miłosiernej. 

Poprzez nie, jak przez świetlistą szczelinę możemy postrzegać całą tajemnicę Chrystusa 

i Boga: Jego mękę, Jego życie na ziemi – pełne współczucia dla maluczkich i chorych – 

Jego wcielenie w łonie Maryi. Możemy ponownie prześledzić całą historię zbawienia: 

proroctwa – zwłaszcza, to mówiące o Słudze Jahwe – Psalmy, Prawo i Przymierze aż do 

wyzwolenia z Egiptu, do pierwszej paschy i krwi baranków złożonych w ofierze; a 

nawet do patriarchów aż po Abrahama, a następnie w nocy czasów do Abla i jego krwi 

wołającej z ziemi. Wszystko to możemy zobaczyć poprzez rany Jezusa Ukrzyżowanego 

i Zmartwychwstałego, jak i Maryja w Magnificat możemy rozpoznać, że „Jego 

miłosierdzie rozciąga się z pokolenia na pokolenie” (por. Łk 1, 50). 

W obliczu tragicznych wydarzeń w historii ludzkości stajemy niekiedy jakby powaleni i 

pytamy „dlaczego?”. Ludzka niegodziwość może otworzyć w świecie jakby przepaści, 

wielką pustkę: brak miłości, brak dobra, pustkę życia. Tak więc stawiamy sobie pytanie: 

w jaki sposób możemy wypełnić te przepaści? Dla nas jest to niemożliwe; tylko Bóg 

może wypełnić te puste przestrzenie, jakie zło otwiera w naszych sercach i w naszej 

historii. To Jezus, który stał się człowiekiem i umarł na krzyżu wypełnia otchłań 

grzechu otchłanią swego miłosierdzia. 

Święty Bernard, w jednym ze swoich komentarzy do Pieśni nad Pieśniami (Kazanie 61, 

3-5; Opera omnia 2, 150-151), zastanawia się właśnie nad tajemnicą ran Pana, 

posługując się wyrażeniami mocnymi, śmiałymi, które warto, abyśmy dziś podjęli. 

Mówi, że „poprzez otwarte rany objawia się tajemnica Serca [Chrystusa], jaśnieje 

wielki znak dobroci, ukazuje się «serdeczna litość naszego Boga»”. 

Oto bracia i siostry, droga, jaką Bóg nam otworzył, aby wreszcie wyjść z niewoli zła i 

śmierci i wejść do krainy życia i pokoju. Tą drogą jest On, Jezus, ukrzyżowany i 

zmartwychwstały oraz są nią szczególnie Jego rany pełne miłosierdzia. 

Święci uczą nas, że świat się zmienia począwszy od nawrócenia własnego serca, a 

dzieje się to dzięki Bożemu miłosierdziu. Dlatego zarówno w obliczu moich grzechów 

jak i w obliczu wielkich tragedii świata „sumienie dręczy wprawdzie, ale nie zadręczy, 

bo wspomnę na rany Zbawiciela. Oto «zraniony jest za nasze winy (Iz 53, 5)». Jakaż to 

musiałaby być śmierć, z której nie mogłaby wyzwolić śmierć Chrystusa?” (tamże). 

Kierując spojrzenie na rany zmartwychwstałego Jezusa, możemy wraz z Kościołem 

śpiewać: „Łaska Jego na wieki” (Ps 118 [117], 2); Jego miłosierdzie trwa na wieki. I z 

tymi słowami wyrytymi w sercu idźmy drogami dziejów, ręka w rękę z naszym Panem  

i Zbawicielem, naszym życiem i naszą nadzieją. 

12 kwietnia 2015 
 



  

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

Niedziela Miłosierdzia Bożego 

1. Dziś przeżywamy Święto Miłosierdzia Bożego. Związane są z nim wielkie 

obietnice Pana Jezusa. Zachęcamy do odmawiania Koronki do 

Miłosierdzia Bożego.  

2. We wtorek wspominamy św. Marcina, papieża i męczennika. We wtorek 

katecheza przed chrztem dla rodziców i chrzestnych w kościele o godz. 

19:00. 

3. Polecamy modlitwie parafian dzieci przygotowujące się do I spowiedzi i 

Komunii św. oraz kandydatów do bierzmowania.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dusze, które szerzą cześć miłosierdzia Mojego osłaniam je przez całe 

życie, jak czuła matka swe niemowlę, a w godzinę śmierci nie będę 

im Sędzią, ale miłosiernym Zbawicielem. W tej ostatniej godzinie nic 

dusza nie ma na swą obronę, prócz miłosierdzia Mojego, szczęśliwa 

dusza, która przez życie zanurzała się w zdroju Miłosierdzia, bo nie 

dosięgnie jej sprawiedliwość./Dz. 1075/ 
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