
  

  

  

LITURGIA I SŁOWO BOŻE NA NIEDZIELĘ 

PIERWSZE CZYTANIE 

Elizeusz rozmnaża chleb (2 Krl 4, 42-44) 

Czytanie z Drugiej Księgi Królewskiej 

Pewien człowiek przyszedł z Baal-Szalisza, 

przynosząc mężowi Bożemu, Elizeuszowi, 

chleba z pierwocin, dziesięć chlebów 

jęczmiennych i świeżego zboża w worku. 

On zaś rozkazał: „Podaj ludziom i niech 

jedzą”. Lecz sługa jego odrzekł: „Jakże to 

rozdzielę między stu ludzi?” 

A on odpowiedział: „Podaj ludziom i niech 

jedzą, bo tak mówi Pan: «Nasycą się i 

pozostawią resztki»”. Położył więc to przed 

nimi, a ci jedli i pozostawili resztki, według 

słowa Pańskiego. 

Oto Słowo Boże.  
 
PSALM RESPONSORYJNY 
 

Otwierasz rękę, karmisz nas do syta 

Niech Cię wielbią, Panie, wszystkie 

Twoje dzieła 

i niech Cię błogosławią Twoi święci. 

Niech mówią o chwale Twojego 

królestwa 

i niech głoszą Twoją potęgę. 
 

Otwierasz rękę, karmisz nas do syta 

Oczy wszystkich zwracają się ku Tobie, 

a Ty karmisz ich we właściwym czasie. 

Ty otwierasz swą rękę 

i karmisz do syta wszystko, co żyje. 

Otwierasz rękę, karmisz nas do syta 

Pan jest sprawiedliwy na wszystkich 

swych drogach 

i łaskawy we wszystkich swoich 

dziełach. 

Pan jest blisko wszystkich, którzy Go 

wzywają, 

wszystkich wzywających Go szczerze. 

Otwierasz rękę, karmisz nas do syta   
DRUGIE CZYTANIE 

Usiłujcie zachować jedność ducha (Ef 4, 1-6) 

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła 
do Efezjan 

Bracia: 

Zachęcam was ja, więzień w Panu, abyście 

postępowali w sposób godny powołania, 

jakim zostaliście wezwani, z całą pokorą i 

cichością, z cierpliwością, znosząc siebie 

nawzajem w miłości. Usiłujcie zachować 

jedność Ducha dzięki więzi, jaką jest pokój. 
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Jedno jest Ciało i jeden Duch, bo też 

zostaliście wezwani w jednej nadziei, jaką 

daje wasze powołanie. Jeden jest Pan, jedna 

wiara, jeden chrzest. Jeden jest Bóg i Ojciec 

wszystkich, który jest i działa ponad 

wszystkimi, przez wszystkich i we 

wszystkich. 

Oto Słowo Boże. 
 
ŚPIEW  PRZED  EWANGELIĄ 

Alleluja, alleluja, alleluja 

Wielki prorok powstał między nami 

i Bóg nawiedził lud swój. 

Alleluja, alleluja, alleluja 
 
EWANGELIA 

Rozmnożenie chleba (J 6, 1-15) 

Słowa Ewangelii według świętego Jana 

Jezus udał się za Jezioro Galilejskie, czyli 

Tyberiadzkie. Szedł za Nim wielki tłum, bo 

widziano znaki, jakie czynił na tych, którzy 

chorowali. 

Jezus wszedł na wzgórze i usiadł tam ze 

swoimi uczniami. A zbliżało się święto 

żydowskie, Pascha. 

Kiedy więc Jezus podniósł oczy i ujrzał, że 

liczne tłumy schodzą się do Niego, rzekł do 

Filipa: „Skąd kupimy chleba, aby oni się 

posilili?” A mówił to wystawiając go na 

próbę. Wiedział bowiem, co miał czynić. 

Odpowiedział Mu Filip: „Za dwieście 

denarów nie wystarczy chleba, aby każdy z 

nich mógł choć trochę otrzymać”. 

Jeden z uczniów Jego, Andrzej, brat 

Szymona Piotra, rzekł do Niego: „Jest tu 

jeden chłopiec, który ma pięć chlebów 

jęczmiennych i dwie ryby, lecz cóż to jest 

dla tak wielu?” 

Jezus zatem rzekł: „Każcie ludziom usiąść”. 

A w miejscu tym było wiele trawy. Usiedli 

więc mężczyźni, a liczba ich dochodziła do 

pięciu tysięcy. 

Jezus więc wziął chleby i odmówiwszy 

dziękczynienie, rozdał siedzącym; 

podobnie uczynił i z rybami rozdając tyle, 

ile kto chciał. A gdy się nasycili, rzekł do 

uczniów: „Zbierzcie pozostałe ułomki, aby 

nic nie zginęło”. Zebrali więc i ułomkami z 

pięciu chlebów jęczmiennych, które zostały 

po spożywających, napełnili dwanaście 

koszów. 

A kiedy ci ludzie spostrzegli, jaki cud 

uczynił Jezus, mówili: „Ten prawdziwie jest 

prorokiem, który miał przyjść na świat”. 

Gdy więc Jezus poznał, że mieli przyjść i 

porwać Go, aby Go obwołać królem, sam 

usunął się znów na górę. 

Oto Słowo Pańskie. 

 

HOMILIA BENEDYKTA XVI
 

Bóg jest On przede wszystkim ojcem, «podtrzymującym wszystkich, którzy 

upadają», i podnoszącym tych, którzy pogrążyli się w prochach upokorzenia (por. w. 14). 

Dlatego też żywe istoty zwracają się do Pana niczym wygłodzeni żebracy, a On — jak 

troskliwy rodzic — daje im pokarm konieczny do życia (por. w. 15). 

W tym momencie na ustach modlącego się człowieka pojawia się wyznanie wiary, 

sławiące dwa wybitnie Boskie przymioty: sprawiedliwość i świętość. «Pan jest 

sprawiedliwy na wszystkich swoich drogach i święty we wszystkich swoich dziełach». 

W języku hebrajskim istnieją dwa typowe przymiotniki, charakteryzujące przymierze 

między Bogiem i Jego ludem: saddik oraz chasid. Wyrażają one sprawiedliwość, 

pragnącą zbawić i wyzwolić od zła, oraz wierność, będącą znakiem wielkiej miłości Pana. 



Psalmista staje po stronie obdarowanych, którzy określeni są za pomocą różnych 

wyrażeń. Pojęcia te w praktyce tworzą wizerunek człowieka prawdziwie wierzącego. 

«Wzywa» on Pana w ufnej modlitwie, «szczerze» «szuka» Go w życiu, «boi» się swego 

Boga, szanuje Jego wolę i jest posłuszny Jego słowu, ale przede wszystkim «miłuje» Go, 

zachowując pewność, że znajduje się pod płaszczem Jego opieki i bliskości. 

Ostatnim słowem Psalmisty jest zatem słowo, którym rozpoczął swój hymn — zachęta 

do wychwalania i błogosławienia Pana i Jego «imienia», czyli Jego żywej i świętej 

Osoby, która działa i zbawia w świecie i na przestrzeni dziejów. Co więcej, nawołuje on, 

by do modlitewnego wielbienia ze strony wiernego przyłączyło się wszelkie stworzenie, 

które otrzymało dar życia: «wszystko, co żyje, niech wielbi Jego święte imię». Jest to 

jakby nieustanna pieśń, która powinna wznosić się z ziemi ku niebu, oraz wspólnotowe 

sławienie uniwersalnej miłości Boga, źródła pokoju, radości i zbawienia. 

Kończąc naszą refleksję, powracamy do napawającego otuchą wersetu: «Pan jest 

blisko wszystkich, którzy Go wzywają, wszystkich wzywających Go szczerze» (w. 18). 

Te słowa były szczególnie drogie Barsanufiuszowi z Gazy, ascecie zmarłemu ok. połowy 

VI w., do którego często zwracali się po radę mnisi, duchowni i świeccy, z racji mądrości 

jego rozeznania. 

I tak, na przykład, jednemu z uczniów, który wyraził pragnienie, by «dociekać 

przyczyn różnych pokus, których doświadczał», Barsanufiusz odpowiedział: «Bracie 

Janie, nie bój się pokus, które pojawiły się przed tobą, aby cię wypróbować, ponieważ 

Pan nie pozostawi cię na ich pastwę. Tak więc, gdy pojawi się któraś z tych pokus, nie 

trudź się nad tym, by zbadać, o co chodzi, lecz wzywaj głośno imienia Jezus: 'Jezu, pomóż 

mi'. A On cię wysłucha, ponieważ 'jest blisko wszystkich, którzy Go wzywają'. Nie trać 

odwagi, lecz biegnij z zapałem, a osiągniesz metę w Chrystusie Jezusie, Panu naszym» . 

Powyższe słowa starożytnego Ojca są aktualne również dla nas. W naszych trudnościach, 

problemach i pokusach nie powinniśmy po prostu teoretycznie rozważać — skąd to się 

bierze? — lecz powinniśmy reagować pozytywnie: wzywać Pana, utrzymywać z Nim 

żywy kontakt. Co więcej, powinniśmy głośno wypowiadać imię Jezus: «Jezu, pomóż 

mi!» I możemy być pewni, że On nas wysłucha, ponieważ jest blisko tych, którzy Go 

wzywają. Nie zniechęcajmy się, lecz biegnijmy z zapałem — jak mówi wspomniany 

przez nas Ojciec — a również i my osiągniemy cel życia, Jezusa, Pana. 
 

W dzisiejszą niedzielę rozpoczęliśmy czytanie 6. rozdziału Ewangelii św. Jana. 

Rozdział ten rozpoczyna się sceną rozmnożenia chlebów, którą później Jezus komentuje 

w synagodze w Kafarnaum, mówiąc, że to On jest «chlebem», który daje życie. Gesty, 

jakie wykonuje Jezus, są analogiczne do tego, co czyni podczas Ostatniej Wieczerzy. 

Ewangelia (J 6, 11) mówi: «Wziął chleby i odmówiwszy dziękczynienie, rozdał 

siedzącym». Położenie akcentu na motyw «chleba», który jest dzielony, i na 

dziękczynienie przywołuje na myśl Eucharystię, Ofiarę Chrystusa za zbawienie świata. 

Ewangelista zauważa, że święto Paschy jest już bliskie (por. w. 4). Spojrzenie kieruje się 

ku krzyżowi, który jest darem miłości, i ku Eucharystii, będącej uwieńczeniem tego daru: 

Chrystus staje się chlebem życia dla ludzi. Św. Augustyn komentuje to w następujący 

sposób: «Kto, jeśli nie Chrystus, jest chlebem z nieba? A żeby człowiek mógł jeść chleb 

aniołów, Pan aniołów stał się człowiekiem. Gdyby nim się nie stał, nie mielibyśmy Jego 



ciała; a nie mając właśnie Jego ciała, nie spożywalibyśmy chleba ołtarza» (Kazanie 130, 

2). Eucharystia jest nieustannym wielkim spotkaniem człowieka z Bogiem, w którym Pan 

staje się naszym pokarmem, daje samego siebie, aby nas w siebie przemienić. 

W scenie rozmnożenia jest też wzmianka o chłopcu, który w obliczu problemu 

nakarmienia tak wielkiej rzeszy ludzi oddaje na wspólny użytek to — niewiele — co ma: 

pięć chlebów i dwie ryby (por. J 6, 8). Cud nie dokonuje się z niczego, ale jest wynikiem 

pierwszego skromnego podziału tego, co miał ze sobą prosty chłopiec. Jezus nie prosi nas 

o to, czego nie mamy, ale pokazuje nam, że jeżeli każdy ofiaruje to niewiele, czym 

dysponuje, może wciąż na nowo dokonywać się cud: Bóg potrafi pomnożyć nasz mały 

gest miłości i dać nam udział w swoim darze. Tłum jest pod wrażeniem cudu: widzi w 

Jezusie nowego Mojżesza, godnego władzy, a w nowej mannie — zapewnioną 

przyszłość, ale koncentruje się tylko na elemencie materialnym, na tym, co zjadł, a Pan, 

gdy «poznał, że mieli przyjść i porwać Go, aby Go obwołać królem, sam usunął się znów 

na górę». Jezus nie jest królem ziemskim, który sprawuje władzę, ale królem, który służy, 

który pochyla się nad człowiekiem, aby zaspokoić nie tylko głód materialny, ale przede 

wszystkim głębszy głód, pragnienie ukierunkowania, sensu, prawdy, głód Boga. 

Drodzy bracia i siostry, prośmy Pana, abyśmy mogli na nowo odkryć, jak ważne jest 

karmienie się nie tylko chlebem, ale prawdą, miłością, Chrystusem, ciałem Chrystusa, 

uczestniczenie wiernie i bardzo świadomie w Eucharystii, abyśmy byli coraz ściślej z 

Nim zjednoczeni. «W rzeczywistości to nie pokarm eucharystyczny przemienia się w nas, 

ale my w sposób tajemniczy jesteśmy przez niego przemienieni. Chrystus karmi nas, 

jednocząc ze sobą: 'On nas przyjmuje i przyciąga do siebie'. Módlmy się jednocześnie, 

aby nikomu nigdy nie brakowało chleba niezbędnego do godnego życia i aby zostały 

pokonane nierówności — nie bronią przemocy, ale poprzez dzielenie się i miłość. 
 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

1. Kalendarz liturgiczny: 

Poniedziałek – Wspomnienie św. Joachima i Anny, rodziców NMP 

Środa – Wspomnienie św. Charbela, kapłana 

Czwartek – Wspomnienie św. Marty 

Sobota – wspomnienie św. Ignacego z Loyoli 

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

w kościele. 

3. We środę nabożeństwo do św. Charbela po Mszy św. wieczornej. Prośby do tego 

świętego można składać do skrzynki intencji. Po nabożeństwie będzie można 

nabyć świece św. Charbela.  

Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego 

w Krakowie – Kurdwanowie 

 

adres: ul. W. Witosa 9, 30-612 Kraków; tel. 12 6544569; 797624306  

www.parafiakurdwanow.pl 

 

http://www.parafiakurdwanow.pl/

