
  

  

  

LITURGIA I SŁOWO BOŻE NA NIEDZIELĘ 

PIERWSZE CZYTANIE 
Bóg jest jeden (Pwt 4, 32-34. 39-40) 

Czytanie z Księgi Powtórzonego 
Prawa 
Mojżesz tak powiedział do ludu: „Zapytaj 
dawnych czasów, które były przed tobą od 
dnia, gdy Bóg stworzył na ziemi 
człowieka, czy zaszedł taki wypadek od 
jednego krańca niebios do drugiego jak ten 
lub czy słyszano o czymś podobnym? Czy 
słyszał jakiś naród głos Boży z ognia, jak 
ty słyszałeś, i pozostał żywym? Czy 
usiłował Bóg przyjść i wybrać sobie jeden 
naród spośród innych narodów przez 
doświadczenia, znaki, cuda i wojny, ręką 
mocną i wyciągniętym ramieniem, 
dziełami przerażającymi, jak to wszystko, 
co tobie uczynił twój Pan Bóg w Egipcie 
na twoich oczach? Poznaj dzisiaj i rozważ 
w swym sercu, że Pan jest Bogiem, a na 
niebie wysoko i na ziemi nisko nie ma 
innego. Strzeż Jego praw i nakazów, które 
ja dziś polecam tobie pełnić, by dobrze ci 
się wiodło i twym synom po tobie; byś 
przedłużył swe dni na ziemi, którą na 
zawsze daje ci Pan, twój Bóg”. 

Oto Słowo Boże.  

 
PSALM RESPONSORYJNY 
Szczęśliwy naród wybrany przez Pana 

Słowo Pana jest prawe, 
a każde Jego dzieło godne zaufania. 
On miłuje prawo i sprawiedliwość, 
ziemia jest pełna Jego łaski. 

Szczęśliwy naród wybrany przez Pana 

Przez słowo Pana powstały niebiosa, 
wszystkie gwiazdy przez tchnienie ust 
Jego. 
Bo przemówił i wszystko się stało, 
sam rozkazał i zaczęło istnieć. 

Szczęśliwy naród wybrany przez Pana 

Oczy Pana zwrócone na bogobojnych, 
na tych, którzy czekają na Jego łaskę, 
aby ocalił ich życie od śmierci 
i żywił ich w czasie głodu. 

Szczęśliwy naród wybrany przez Pana 

Dusza nasza oczekuje Pana, 
On jest naszą pomocą i tarczą. 
Panie, niech nas ogarnie Twoja łaska, 
według nadziei, którą pokładamy w 
Tobie. 

Szczęśliwy naród wybrany przez Pana 
    

BIULETYN 
Parafia Rzymskokatolicka  

p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego                                   
w Krakowie - Kurdwanowie 

 UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY 
NIECH BĘDZIE BŁOGOSŁAWIONY  BÓG I OJCIEC  
I JEDYNY SYN BOŻY  ORAZ DUCH ŚWIĘTY,  
BO OKAZAŁ NAM SWOJE MIŁOSIERDZIE. 

 30.05.2021 
Nr 22/92/2021 



DRUGIE CZYTANIE 

Otrzymaliśmy ducha przybrania za synów  
(Rz 8, 14-17) 

Czytanie z Listu świętego Pawła 
Apostoła do Rzymian 
Bracia: 

Wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, 
są synami Bożymi. Nie otrzymaliście 
przecież ducha niewoli, by się znowu 
pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście 
ducha przybrania za synów, w którym 
możemy wołać: „Abba, Ojcze!” Sam Duch 
wspiera swym świadectwem naszego 
ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Jeżeli 
zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami: 
dziedzicami Boga, a współdziedzicami 
Chrystusa, skoro wspólnie z Nim cierpimy 
po to, by też wspólnie mieć udział w 
chwale. 

Oto Słowo Boże.  

 
ŚPIEW  PRZED  EWANGELIĄ 
Alleluja, alleluja, alleluja 
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi 
Świętemu, 
Bogu, który jest i który był, i który 
przychodzi. 
Alleluja, alleluja, alleluja 
 
EWANGELIA 
Idźcie i nauczajcie wszystkie narody (Mt 28, 16-20) 

Słowa Ewangelii według świętego 
Mateusza  
Jedenastu uczniów udało się do Galilei na 
górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go 
ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy 
jednak wątpili. 
Wtedy Jezus zbliżył się do nich i 
przemówił tymi słowami: «Dana Mi jest 
wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie 
więc i nauczajcie wszystkie narody, 
udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i 
Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać 
wszystko, co wam przykazałem. 
A oto Ja jestem z wami przez wszystkie 
dni, aż do skończenia świata». 

Oto Słowo Pańskie. 
 

HOMILIA  BENEDYKTA XVI 

W drugim dzisiejszym czytaniu apostoł Paweł przypomniał nam, że w chrzcie otrzymaliśmy 
Ducha Świętego, który jednoczy nas z Chrystusem jako braci oraz wiąże nas z Ojcem jako 
dzieci, toteż możemy wołać «Abba! Ojcze!» . Otrzymaliśmy wówczas zalążek nowego, 
Bożego życia, które ma wzrastać aż do ostatecznego spełnienia w chwale nieba. Staliśmy 
się członkami Kościoła, «ludem zjednoczonym jednością Ojca i Syna, i Ducha Świętego. 
Obchodzona dziś uroczystość liturgiczna Trójcy Przenajświętszej zaprasza nas do 
kontemplowania tej tajemnicy, ale pobudza nas także do wysiłku, byśmy wzorowali nasze 
życie w komunii z Bogiem i między nami na komunii trynitarnej. Jesteśmy wezwani do 
zgodnego przyjęcia i przekazywania prawd wiary; do życia we wzajemnej miłości i w 
miłości do wszystkich, do dzielenia radości i cierpień, do uczenia się, jak prosić o 
przebaczenie i przebaczać, do wykorzystywania różnych charyzmatów pod 
przewodnictwem pasterzy. Jednym słowem, jest nam powierzone zadanie budowania 
wspólnot kościelnych, które mają być coraz bardziej rodzinami, zdolnymi odzwierciedlać 



piękno Trójcy Świętej i ewangelizować nie tylko słowem, ale, powiedziałbym, przez 
«promieniowanie», siłą przeżywanej miłości. 
Do tego, by być obrazem Jedynego Boga w trzech Osobach, powołany jest nie tylko 
Kościół, ale także rodzina, oparta na małżeństwie mężczyzny i kobiety. Na początku 
«Stworzył (...) Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył 
mężczyznę i niewiastę». Bóg stworzył istotę ludzką jako mężczyznę i kobietę, o równej 
godności, ale także z właściwymi im i dopełniającymi się cechami, aby oboje byli dla siebie 
darem, wzajemnie się doceniali i tworzyli wspólnotę życia i miłości. Miłość jest tym, co 
czyni z osoby ludzkiej autentyczny obraz Trójcy, obraz Boga. Drodzy małżonkowie, żyjąc 
w małżeństwie, nie obdarowujecie siebie jakąś rzeczą czy działaniem, ale całym życiem. A 
wasza miłość jest owocna przede wszystkim dla was samych, gdyż pragniecie dobra 
drugiego i je urzeczywistniacie, doświadczając radości przyjmowania i dawania. Jest też 
owocna w wielkodusznym i odpowiedzialnym przekazywaniu życia, w troskliwej opiece 
nad dziećmi oraz mądrym i starannym wychowaniu. Jest wreszcie owocna dla 
społeczeństwa, ponieważ życie rodzinne jest pierwszą i niezastąpioną szkołą cnót 
społecznych, takich jak szanowanie osób, bezinteresowność, zaufanie, odpowiedzialność, 
solidarność, współpraca.  
Plan Boga odnośnie do ludzkiej pary znajduje swoją pełnię w Jezusie Chrystusie, który 
wyniósł małżeństwo do godności sakramentu. Drodzy małżonkowie, obdarzając was 
szczególnym darem Ducha Świętego, Chrystus sprawia, że możecie uczestniczyć w Jego 
oblubieńczej miłości i stajecie się znakiem Jego miłości do Kościoła: miłości wiernej i 
całkowitej. Jeśli umiecie przyjąć ten dar, ponawiając z wiarą każdego dnia wasze «tak», 
mocą, która pochodzi z łaski sakramentu, także wasza rodzina będzie żyć miłością Boga, na 
wzór Świętej Rodziny z Nazaretu. Nie jest łatwo, zwłaszcza dziś, żyć waszym powołaniem, 
ale rzeczywistość miłości jest wspaniała, jest jedyną siłą, która może naprawdę przemienić 
kosmos, świat. Macie przed oczami świadectwo tak wielu rodzin, które wskazują drogi 
wzrastania w miłości: utrzymywanie stałej więzi z Bogiem i uczestniczenie w życiu 
kościelnym, umacnianie dialogu, szanowanie punktu widzenia drugiej osoby, gotowość do 
służby, cierpliwość dla wad drugiej osoby, przebaczanie i proszenie o przebaczenie, 
przezwyciężanie z inteligencją i pokorą ewentualnych konfliktów, uzgadnianie kierunku 
działań wychowawczych, otwarcie na inne rodziny, wrażliwość na ubogich, odpowiedzialna 
postawa społeczna. Wszystkie te elementy budują rodzinę. Żyjcie nimi odważnie i bądźcie 
pewni, że w takiej mierze, w jakiej przy wsparciu Bożej łaski będziecie żyli miłością 
wzajemną i miłością wobec wszystkich, staniecie się żywą Ewangelią, prawdziwym 
kościołem domowym.  
Ostatnia kwestia. Człowiek, jako obraz Boga, jest powołany także do odpoczynku i święta. 
Dla nas, chrześcijan, dniem świątecznym jest niedziela, dzień Pański, cotygodniowa Pascha. 
Jest to dzień Kościoła, zgromadzenie zwołane przez Pana wokół stołu Słowa i Ofiary 
eucharystycznej, tak jak to czynimy dzisiaj, aby się Nim karmić, wejść w Jego miłość i żyć 
Jego miłością. Jest to dzień człowieka i jego wartości: uczty, przyjaźni, solidarności, 
kultury, kontaktu z przyrodą, zabawy, sportu. Jest to dzień rodziny, w której wspólnie trzeba 
przeżywać święto, spotkanie, dzielenie się ze sobą, a także uczestniczyć we Mszy św. 
Drogie rodziny, niech pomimo szybkiego tempa naszych czasów Dzień Pański nie utraci 



swego znaczenia! Jest on jak oaza, w której można się zatrzymać, aby zasmakować radości 
spotkania i ugasić nasze pragnienia Boga. 
Rodzina, praca, święto: trzy dary Boże, trzy wymiary naszej egzystencji, które muszą 
znaleźć właściwą równowagę. Niech zawsze na pierwszym miejscu będzie «być» przed 
logiką «mieć»: pierwsza z nich buduje, druga prowadzi do destrukcji. Trzeba, przede 
wszystkim w rodzinie, wychowywać się do wiary w autentyczną miłość, tę, która pochodzi 
od Boga i łączy nas z Nim, i właśnie z tego względu «przekształca nas w «my», które 
przezwycięża nasze podziały i sprawia, że stajemy się jednym, tak że ostatecznie Bóg jest 
‘wszystkim we wszystkich’. Amen.   

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. Kalendarz liturgiczny: 
 Poniedziałek – Święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny 
 Wtorek – Wspomnienie św. Justyna, męczennika 
 Czwartek – Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa 
 Piątek – I piątek miesiąca, wspomnienie bł. Michała Giedroycia, zakonnika 
 Sobota – I sobota miesiąca, wspomnienie św. Bonifacego, biskupa. 

2. W poniedziałek nabożeństwo majowe, a od wtorku – nabożeństwa ku czci 
Najświętszego Serca Pana Jezusa. Nabożeństwa w niedzielę i Boże Ciało o godz. 
18:30, a w dni powszednie po Mszy św. wieczornej. 

3. W Uroczystość Bożego Ciała Msze św. będą jak w każdą niedzielę 
z jedną zmianą: zamiast Mszy św. o godz. 17:00 będzie Msza św. o godz. 16:00, a po 
niej wyruszy procesja do 4 ołtarzy.  Prosimy o przygotowanie ołtarzy: I Żywy 
Różaniec, II Domowy Kościół, III Neokatechumenat, IV Grupa modlitewna 
rodziców (wcześniej proszę ustalić w zakrystii lokalizację ołtarzy). Na tę Mszę św. 
zapraszamy rodziców i dzieci przeżywające w tym roku rocznicę I Komunii św. (w 
strojach). Zapraszamy dzieci do sypania kwiatów 
i dzwoneczków. Prosimy osoby do feretronów (wcześniej należy zapisać się na listę 
w zakrystii).  

4. W oktawie Bożego Ciała procesje będą po Mszy św. wieczornej wokół kościoła. 
Zapraszamy do udziału i upiększenia tych procesji. 

5. W tym tygodniu przypadają dni eucharystyczne: pierwszy czwartek 
i pierwszy piątek miesiąca. W środę dodatkowa spowiedź od godz. 17:00 – 18:00. 

6. W I piątek miesiąca dodatkowa spowiedź od godz. 16:00 – 18:00; 
z przerwą od godz. 16:45-17:15. W ten dzień będzie także Msza św. 
o godz. 16:30.  

7. W pierwszy piątek miesiąca i sobotę księża odwiedzą swoich chorych. Zapisy 
dodatkowych chorych pragnących się wyspowiadać i przyjąć Komunię św.  w 
kancelarii, zakrystii, telefonicznie lub przez pocztę elektroniczną. 

8. Bóg zapłać za ofiary na potrzeby naszej parafii.   
 

Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego 
w Krakowie – Kurdwanowie 
adres: ul. W. Witosa 9, 30-612 Kraków; tel. 12 6544569; 797624306  
www.parafiakurdwanow.pl 
Email: kontakt@parafiakurdwanow.pl


