
  

  

  

LITURGIA I SŁOWO BOŻE NA NIEDZIELĘ 

PIERWSZE CZYTANIE 
Misja  proroka (Am 7, 12-15) 

Czytanie z Księgi proroka Amosa 
Amazjasz, kapłan w Betel, rzekł do Amosa: 
„«Widzący», idź, uciekaj sobie do ziemi 
Judy. I tam jedz chleb, i tam prorokuj. A w 
Betel więcej nie prorokuj, bo jest ono 
królewską świątynią i królewską budowlą”. 
I odpowiedział Amos Amazjaszowi: „Nie 
jestem ja prorokiem ani nie jestem uczniem 
proroków, gdyż jestem pasterzem i tym, 
który nacina sykomory. Od trzody bowiem 
wziął mnie Pan i Pan rzekł do mnie: «Idź, 
prorokuj do narodu mego, izraelskiego»”. 

Oto Słowo Boże.  
 
PSALM RESPONSORYJNY 
Okaż swą łaskę i daj nam zbawienie 
 
Będę słuchał tego, co mówi Pan Bóg: 

oto ogłasza pokój ludowi i świętym 
swoim. 

Zaprawdę bliskie jest Jego zbawienie 

dla tych, którzy Mu cześć oddają, 

i chwała zamieszka w naszej ziemi. 
 
Okaż swą łaskę i daj nam zbawienie 
 

Łaska i wierność spotkają się ze sobą, 

ucałują się sprawiedliwość i pokój. 

Wierność z ziemi wyrośnie, 

a sprawiedliwość spojrzy z nieba. 
 
Okaż swą łaskę i daj nam zbawienie 
 
Pan sam obdarza szczęściem, 

a nasza ziemia wyda swój owoc. 

Przed Nim będzie kroczyć 
sprawiedliwość, 

a śladami Jego kroków zbawienie. 
 
Okaż swą łaskę i daj nam zbawienie   
DRUGIE CZYTANIE 
Bóg wybrał nas w Chrystusie (Ef 1, 3-14) 

Czytanie z Listu świętego Pawła 
Apostoła do Efezjan 
Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec 
naszego Pana Jezusa Chrystusa, który 
napełnił nas wszelkim błogosławieństwem 
duchowym na wyżynach niebieskich w 
Chrystusie. W Nim bowiem wybrał nas 
przed założeniem świata, abyśmy byli 
świeci i nieskalani przed Jego obliczem. Z 
miłości przeznaczył nas dla siebie jako 
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przybranych synów przez Jezusa Chrystusa, 
według postanowienia swej woli, ku chwale 
majestatu swej łaski, którą obdarzył nas w 
Umiłowanym. W Nim mamy odkupienie 
przez Jego krew, odpuszczenie występków 
według bogactwa Jego łaski. Szczodrze ją 
na nas wylał w postaci wszelkiej mądrości i 
zrozumienia, przez to, że nam oznajmił 
tajemnicę swej woli według swego 
postanowienia, które przedtem w Nim 
powziął dla dokonania pełni czasów, aby 
wszystko na nowo zjednoczyć w Chrystusie 
jako Głowie: to, co w niebiosach, i to, co na 
ziemi. W Nim dostąpiliśmy udziału my 
również, z góry przeznaczeni zamiarem 
Tego, który dokonuje wszystkiego zgodnie 
z zamysłem swej woli, po to, byśmy istnieli 
ku chwale Jego majestatu, my, którzyśmy 
już przedtem nadzieję złożyli w Chrystusie. 
W Nim także wy usłyszeliście słowo 
prawdy, Dobrą Nowinę o waszym 
zbawieniu. W Nim również uwierzyliście i 
zostaliście naznaczeni pieczęcią Ducha 
Świętego, który był obiecany. On jest 
zadatkiem naszego dziedzictwa w 
oczekiwaniu na ostateczne odkupienie, 
które nas uczyni własnością Boga ku 
chwale Jego majestatu. 

Oto Słowo Boże.  

ŚPIEW  PRZED  EWANGELIĄ 
Alleluja, alleluja, alleluja 
Niech Ojciec naszego Pana Jezusa 
Chrystusa 
przeniknie nasze serca swoim 
światłem, 
abyśmy wiedzieli, czym jest nadzieja 
naszego powołania. 
Alleluja, alleluja, alleluja 
 
EWANGELIA 
Rozesłanie Apostołów (Mk 6, 7-13) 

Słowa Ewangelii według świętego 
Marka 
Jezus przywołał do siebie Dwunastu i zaczął 
rozsyłać ich po dwóch. Dał im też władzę 
nad duchami nieczystymi. I przykazał im, 
żeby nic z sobą nie brali na drogę prócz 
laski: ani chleba, ani torby, ani pieniędzy w 
trzosie. „Ale idźcie obuci w sandały i nie 
wdziewajcie dwóch sukien”. I mówił do 
nich: „Gdy do jakiego domu wejdziecie, 
zostańcie tam, aż stamtąd wyjdziecie. Jeśli 
w jakim miejscu was nie przyjmą i nie będą 
was słuchać, wychodząc stamtąd 
strząśnijcie proch z nóg waszych na 
świadectwo dla nich”. Oni więc wyszli i 
wzywali do nawrócenia. Wyrzucali też 
wiele złych duchów oraz wielu chorych 
namaszczali olejem i uzdrawiali. 

Oto Słowo Pańskie. 
 

HOMILIA BENEDYKTA  XVI

Drodzy Bracia i Siostry! 

W Ewangelii dzisiejszej niedzieli Jezus postanawia posłać dwunastu apostołów z misją 
(por. Mk 6, 7-13). W istocie, słowo «apostołowie» oznacza właśnie «posłani, wysłani». 
Ich posłanie będzie się realizowało w sposób pełny po zmartwychwstaniu Chrystusa, 
dzięki darowi Ducha Świętego i Pięćdziesiątnicy. Jednakże jest bardzo ważne, że od 
samego początku Jezus chce włączyć Dwunastu w swoją działalność: ma to być swego 
rodzaju «praktyka» przygotowująca do wielkiej odpowiedzialności, jaka ich czeka. To, 
że Jezus powołuje niektórych uczniów, aby byli bezpośrednimi współpracownikami w 



Jego misji, ukazuje pewien aspekt Jego miłości: oznacza, że nie gardzi pomocą, jaką inni 
ludzie mogą świadczyć w Jego dziele; zna ich ograniczenia, ich słabości, ale nie pogardza 
nimi, przeciwnie, przyznaje im godność bycia Jego posłańcami. Jezus rozsyła ich po 
dwóch i daje im instrukcje, które Ewangelista syntetyzuje w nielicznych zdaniach. 
Pierwsza dotyczy ducha oderwania od dóbr: apostołowie nie powinni przywiązywać wagi 
do pieniędzy i wygód. Jezus przestrzega następnie uczniów, że nie zawsze będą chętnie 
przyjmowani: niekiedy zostaną odrzuceni, a wręcz mogą być nawet prześladowani. To 
nie powinno ich jednak zrażać: mają mówić w imieniu Jezusa i głosić królestwo Boże nie 
zważając na to, czy osiągną sukces. Sukces. Sukces pozostawią Bogu. 

Pierwsze czytanie przedstawia nam tę samą perspektywę, ukazując, że posłańcy Boga 
często nie są dobrze przyjmowani. Tak było w przypadku proroka Amosa, wysłanego 
przez Boga, by przepowiadał w sanktuarium w Betel, w sanktuarium królestwa Izraela 
(por. Am 7, 12-15). Amos z wielką energią występuje przeciwko niesprawiedliwościom, 
oskarżając przede wszystkim króla i notabli o nadużycia, o wyrządzanie krzywd, które 
obrażają Pana i czynią daremnymi akty kultu. Dlatego kapłan z Betel, Amazjasz, 
rozkazuje Amosowi, aby odszedł, lecz on odpowiada, że nie wybrał sobie tej misji, ale 
Pan uczynił go prorokiem i posłał właśnie tam, do królestwa Izraela. Zatem niezależnie 
od tego, czy zostanie zaakceptowany, czy nie, będzie nadal przepowiadał, głosząc to, co 
Bóg mówi, a nie to, co chcieliby usłyszeć ludzie. Taka właśnie jest misja Kościoła: on 
nie głosi tego, co chcą usłyszeć możni. Kieruje się kryterium prawdy i sprawiedliwości, 
nawet jeśli to nie spotyka się z poklaskiem i przeciwstawia się ludzkiej władzy. 

Podobnie w Ewangelii, Jezus przestrzega uczniów, że może się zdarzyć, iż w którejś 
miejscowości nie zostaną przyjęci. W takim wypadku powinni udać się gdzie indziej, ale 
wcześniej muszą publicznie uczynić gest strząśnięcia prochu z nóg, na znak podwójnego 
dystansu: dystansu moralnego — jakby mówiąc: przekazaliśmy wam orędzie, ale wy go 
nie przyjęliście; i dystansu materialnego — niczego nie chcieliśmy i nie chcemy dla siebie 
(por. Mk 6, 11). W tym fragmencie Ewangelii znajduje się inna bardzo ważna 
wskazówka, że Dwunastu nie może się zadowolić głoszeniem nawrócenia: 
przepowiadaniu musi towarzyszyć, zgodnie z instrukcją i przykładem Jezusa, opieka nad 
chorymi. Fizyczna i duchowa opieka nad chorymi. Ewangelia mówi o konkretnym 
uzdrawianiu z chorób, mówi o wypędzaniu demonów, to znaczy o oczyszczaniu 
ludzkiego umysłu, o oczyszczaniu oczu duszy, które zaciemnione są przez ideologie i 
dlatego nie mogą zobaczyć Boga, nie mogą dostrzec prawdy i sprawiedliwości. To 
dwojakie uzdrowienie, fizyczne i duchowe, jest stałym zadaniem uczniów Chrystusa. 
Zatem misja apostolska musi zawsze uwzględniać dwa aspekty: głoszenie Słowa Bożego 
i ukazywanie Jego dobroci poprzez gesty miłosierdzia, służby i oddania. 

Pan powołuje wszystkich, rozdając im różnorodne dary, by mogli wypełniać w Kościele 
różne zadania. Powołuje do kapłaństwa i do życia konsekrowanego, powołuje do 
małżeństwa i do angażowania się jako świeccy w Kościele i społeczeństwie. Ważne jest 
to, żeby bogactwo darów było w pełni przyjęte, zwłaszcza przez młodych; żeby można 
było odczuwać radość z odpowiedzi Bogu danej całym sobą, obdarowując nią innych na 
drodze kapłaństwa i życia zakonnego lub na drodze małżeńskiej — dwóch 
uzupełniających się drogach, wzajemnie się oświecających, wzajemnie się 



wzbogacających i razem ubogacających wspólnotę. Zarówno dziewictwo ze względu na 
królestwo Boże, jak i małżeństwo są powołaniami, wezwaniami Boga, na które trzeba 
odpowiedzieć życiem i na całe życie. Bóg powołuje: trzeba więc słuchać, przyjąć, 
odpowiedzieć. Jak Maryja: «Oto ja, niech mi się stanie według słowa twego» . 

Drodzy bracia i siostry! Bądźcie zjednoczeni ze sobą i 
jednocześnie otwarci na innych, misyjni. Pozostańcie 
mocni w wierze, zakorzenieni w Chrystusie przez 
Słowo i Eucharystię; bądźcie ludem, który się modli, 
by zawsze zachowywać więź z Chrystusem, jak latorośl 
z winnym krzewem, a jednocześnie idźcie, nieście 
orędzie wszystkim, szczególnie maluczkim, ubogim, 
cierpiącym. Darzcie się wzajemną miłością w każdej 
wspólnocie, nie bądźcie podzieleni, ale żyjcie jak 
bracia, aby świat uwierzył, że Jezus żyje w swoim 
Kościele i że królestwo Boże jest blisko. Amen!  
  

 
OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. Kalendarz liturgiczny: 
Poniedziałek – Wspomnienie św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu, biskupa i 
męczennika  
Wtorek – Wspomnienie świętych pustelników Andrzeja, Świerada i Benedykta 
Środa – Wspomnienie św. Kamila de Lellis, prezbitera 
Czwartek – Wspomnienie św. Bonawentury, biskupa i doktora Kościoła 
Piątek – Wspomnienie Matki Bożej Szkaplerznej. 
2. We wtorek nabożeństwo Fatimskie Pokutne. Rozpocznie się Mszą św. o godz. 
18:00. Prośby i podziękowania do  Matki Bożej będzie można składać do skrzynki 
intencji. 
3. Spotkanie przed chrztem świętym dla rodziców i chrzestnych  wyjątkowo w 
poniedziałek 12 lipca  (a nie we wtorek – ze względu na nabożeństwo fatimskie) 
o godz. 19:00 w kościele. 

Bóg zapłać za Wasz dar serca dla chorych,  na rzecz pogorzelców 
oraz na misje w Kamerunie. Pielęgnujmy w sobie wrażliwość na widok 

potrzebujących i śpieszmy im z prawdziwą pomocą. 

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