
  

  

  

LITURGIA I SŁOWO BOŻE NA NIEDZIELĘ 
PIERWSZE CZYTANIE 
Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym 
(Dz 2, 1-11) 

Czytanie z Dziejów Apostolskich  

Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, 
znajdowali się wszyscy razem na tym 
samym miejscu. Nagle spadł z nieba szum, 
jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i 
napełnił cały dom, w którym przebywali. 
Ukazały się im też języki jakby z ognia, 
które się rozdzieliły, i na każdym z nich 
spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni 
Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi 
językami, tak jak im Duch pozwalał 
mówić. Przebywali wtedy w Jerozolimie 
pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod 
słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, 
zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy 
słyszał, jak przemawiali w jego własnym 
języku. Pełni zdumienia i podziwu mówili: 
«Czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie 
są Galilejczykami? Jakżeż więc każdy z 
nas słyszy swój własny język ojczysty? – 
Partowie i Medowie, i Elamici, i 
mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz 
Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii oraz 
Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które 
leżą blisko Cyreny, i przybysze z Rzymu, 

Żydzi oraz prozelici, Kreteńczycy i 
Arabowie – słyszymy ich głoszących w 
naszych językach wielkie dzieła Boże». 

Oto Słowo Boże.  
 
PSALM RESPONSORYJNY 
Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię  

Błogosław, duszo moja, Pana,  
o Boże mój, Panie, Ty jesteś bardzo 
wielki. 
Jak liczne są dzieła Twoje, Panie,  
ziemia jest pełna Twoich stworzeń. 

Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię 
Gdy odbierasz im oddech, marnieją  
i w proch się obracają. 
Stwarzasz je napełniając swym duchem  
i odnawiasz oblicze ziemi. 

Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię 
Niech chwała Pana trwa na wieki,  
niech Pan się raduje z dzieł swoich. 
Niech miła Mu będzie pieśń moja,  
będę radował się w Panu. 

Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię 

 
 

BIULETYN 
Parafia Rzymskokatolicka  

p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego                                   
w Krakowie - Kurdwanowie 

 NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO 
MIŁOŚĆ BOŻA ROZLANA JEST W NASZYCH 
SERCACH PRZEZ DUCHA ŚWIĘTEGO,  
KTÓRY W NAS MIESZKA. ALLELUJA. 

  23.05.2021 
Nr 21/91/2021 



DRUGIE CZYTANIE 

Duch Święty źródłem jedności chrześcijan 
 (1 Kor 12, 3b-7. 12-13) 

Czytanie z Pierwszego Listu świętego 
Pawła Apostoła do Koryntian 
Bracia: 

Nikt nie może powiedzieć bez pomocy 
Ducha Świętego: ”Panem jest Jezus”. 

Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch; 
różne też są rodzaje posługiwania, ale 
jeden Pan; różne są wreszcie działania, lecz 
ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we 
wszystkich. Wszystkim zaś objawia się 
Duch dla wspólnego dobra. 

Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa 
się z wielu członków, a wszystkie członki 
ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno 
ciało, tak też jest i z Chrystusem. 
Wszyscyśmy bowiem w jednym Duchu 
zostali ochrzczeni, aby stanowić jedno 
ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy to 
niewolnicy, czy wolni. Wszyscyśmy też 
zostali napojeni jednym Duchem. 

Oto Słowo Boże. 
  

ŚPIEW  PRZED  EWANGELIĄ 
Alleluja, alleluja, alleluja 

Przyjdź, Duchu Święty, 
napełnij serca swoich wiernych 
i zapal w nich ogień swojej miłości. 

Alleluja, alleluja, alleluja 
 
EWANGELIA 
Jezus daje Ducha Świętego  (J  J 20, 19-23) 

Słowa Ewangelii według świętego Jana  

Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam 
gdzie przebywali uczniowie, drzwi były 
zamknięte z obawy przed Żydami. 
Przyszedł Jezus, 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 rzeki 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”. 

Oto Słowo Pańskie. 

HOMILIA PAPIEŻA FRANCISZKA

Dobiega dziś końca okres wielkanocny, pięćdziesiąt dni od Zmartwychwstania 
Jezusa do Pięćdziesiątnicy, naznaczonych w sposób szczególny obecnością Ducha 
Świętego. 

To On jest w istocie darem paschalnym w pełnym tego słowa znaczeniu.  Jest to Duch 
Stworzyciel, który zawsze dokonuje rzeczy nowych. W dzisiejszych czytaniach są nam 
ukazane dwie nowości: w pierwszym Duch czyni z uczniów nowy lud; a w Ewangelii 
stwarza w uczniach nowe serce. 

Nowy lud. W dniu Pięćdziesiątnicy Duch zstąpił z nieba w postaci „języków jakby z 
ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali 
napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami” (Dz 2, 3-4). Słowo 
Boże opisuje w ten sposób działanie Ducha, który najpierw spoczywa na każdym, a 
następnie wszystkich łączy. Każdemu daje dar i wszystkich gromadzi w jedności. 
Innymi słowy, ten sam Duch tworzy różnorodność i jedność, kształtując w ten sposób 



lud nowy, zróżnicowany i zjednoczony: Kościół powszechny. Najpierw z wyobraźnią i 
nieprzewidywalnością tworzy różnorodność. W każdym czasie sprawia rzeczywiście 
rozkwit nowych i różnych charyzmatów. Następnie ten sam Duch dokonuje jedności: 
łączy, zbiera, na nowo tworzy harmonię: „Swoją obecnością i swoim działaniem łączy 
w jedności duchy, różne i odrębne między sobą” (Cyryl Aleksandryjski, Komentarz do 
Ewangelii świętego Jana XI, 11). Tak aby była jedność prawdziwa, według Boga, która 
nie oznacza jednolitości, ale jedność w różnicy. 

Aby tego dokonać warto, byśmy starali się wystrzegać dwóch często powtarzających 
się pokus. Pierwszą nich jest do dążenie do różnorodności bez jedności. Dzieje się tak, 
kiedy chcemy się wyróżnić, kiedy tworzone są koalicje i partie, gdy dochodzi do 
usztywnienia stanowisk wykluczających, do zamknięcia się w swoich 
partykularyzmach, być może uważając siebie za lepszych, lub tych, którzy zawsze mają 
rację. Wówczas wybiera się część, a nie całość, przynależność do tego czy innego 
kręgu, bardziej niż przynależność do Kościoła. Stajemy się „fanami” danej części, 
zamiast być braćmi i siostrami w tym samym Duchu; bardziej chrześcijanami 
„prawicowymi lub lewicowymi”, niż Jezusa; nieugiętymi stróżami przeszłości lub 
awangardystami przyszłości bardziej, niż pokornymi i wdzięcznymi dziećmi Kościoła. 
W ten sposób mamy do czynienia z różnorodnością bez jedności. Przeciwną pokusą jest 
natomiast dążenie do jedności bez różnorodności. Jednak w ten sposób jedność staje się 
jednolitością, obowiązkiem czynienia wszystkiego razem i wszystkiego w ten sam 
sposób, myśląc wszyscy zawsze w ten sam sposób. Tak jedność staje się w końcu 
uniformizacją i nie ma już wolności. Ale, jak mówi Paweł, „gdzie jest Duch Pański – 
tam wolność” (2 Kor 3,17). 

Nasza modlitwa do Ducha Świętego jest zatem prośbą o łaskę przyjęcia Jego jedności, 
spojrzenia obejmującego i miłującego niezależnie od preferencji osobistych, Jego 
Kościoła, naszego Kościoła; zatroszczenia się o jedność pośród wszystkich, aby 
wyeliminować trujące plotki siejące niezgodę i zazdrość, ponieważ bycie ludźmi 
Kościoła oznacza bycie ludźmi komunii; to także prośba o serce odczuwające, że 
Kościół jest naszą matkę i naszym domem: domem gościnnym i otwartym, gdzie 
dzielimy się wielopostaciową radością Ducha Świętego. 

Przechodzimy zatem do drugiej nowości: nowe serce. Zmartwychwstały Jezus, 
ukazując się po raz pierwszy swoim uczniom, mówi: „Weźmijcie Ducha Świętego! 
Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im 
zatrzymane” (J 20,22-23). Jezus nie potępia swoich uczniów, który Go opuścili i zaparli 
się podczas Męki, ale daje im Ducha przebaczenia. Duch jest pierwszym darem 
Zmartwychwstałego i zostaje dany przede wszystkim po to, aby przebaczać grzechy. 
Oto początek Kościoła, to jest spoiwo, które nas zespala, cement jednoczący cegły 
domu: przebaczenie. Bo przebaczenie jest darem do n-tej potęgi, jest największą 
miłością, tą, która zespala mimo wszystko, która powstrzymuje upadek, która umacnia i 
utwierdza. Przebaczenie wyzwala serce i pozwala, by rozpocząć na nowo: przebaczenie 
daje nadzieję, bez przebaczenia nie można budować Kościoła. 



Duch przebaczenia, które rozwiązuje wszystko w zgodzie pobudza nas do odrzucenia 
innych dróg: tych dróg pochopności ludzi osądzających, tych dróg bez odwrotu ludzi 
zamykających wszelkie drzwi, dróg jednokierunkowych ludzi krytykujących inne 
osoby. Natomiast Duch zachęca nas do drogi dwukierunkowej przebaczenia 
otrzymanego i darowanego, drogi Bożego miłosierdzia, które staje się umiłowaniem 
bliźniego, miłości jako „jedynego kryterium według którego wszystko należy czynić, 
albo nie czynić, zmieniać, albo też nie zmieniać” (Izaak, Opat Klasztoru 
STELLA, Kazanie 31). Prośmy o łaskę czynienia coraz piękniejszym oblicza naszej 
Matki Kościoła, odnawiając się poprzez przebaczenie i poprawiając samych siebie: 
tylko wtedy będziemy mogli poprawiać innych w miłości. 

Prośmy o to Ducha Świętego, będącego ogniem miłości, który płonie w Kościele i w 
nas samych, chociaż często przykrywamy Go popiołem naszych win: „Duchu Boży, 
Panie, który jesteś w moim sercu i w sercu Kościoła, Ty, który prowadzisz Kościół 
naprzód, kształtując go w różnorodności, przyjdź. Potrzebujemy Ciebie jak wody, aby 
żyć: zstąp na nas ponownie i naucz nas jedności, odnów nasze serca i naucz nas kochać 
tak, jak Ty nas kochasz, przebaczać, jak Ty nam przebaczasz. Amen”. 

    
OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. Dziś kończy się okres wielkanocny. 
 poniedziałek – Święto Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła; 

 środę – Wspomnienie św. Filipa Nereusza, kapłana;  

 czwartek – Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana;  

 sobotę – Wspomnienie św. Urszuli Ledóchowskiej, dziewicy.  

2. Katecheza przed chrztem świętym dla rodziców i chrzestnych we wtorek o 
godz. 19:00 w kościele. 

3. W sobotę po wieczornej Mszy św. nabożeństwo do św. Charbela z 
błogosławieństwem indywidualnym. Prośby do tego świętego można składać 
przed Mszą św. do skrzynki intencji.  

4. Nabożeństwa majowe w naszym kościele w niedziele o godz. 18:30 a w dni 
powszednie po wieczornej Mszy św.  

5. Dziś po Mszach świętych wolontariusze zbierają podpisy pod projektem „Stop 
aborcji”. Celem projektu jest zapewnienie każdemu człowiekowi prawa do życia.  
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