
BIULETYN 

Parafia Rzymskokatolicka  p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego 

w Krakowie – Kurdwanowie 
 

Nr 13/135/2022    *   IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU *     27 marca 2022 

RADUJ SIĘ, JEROZOLIMO,  ZBIERZCIE SIĘ WSZYSCY,  

KTÓRZY JĄ KOCHACIE.  CIESZCIE SIĘ, WY, KTÓRZY BYLIŚCIE SMUTNI,  

 WESELCIE SIĘ I NASYCAJCIE U ŹRÓDŁA WASZEJ POCIECHY. 

LITURGIA I SŁOWO BOŻE NA NIEDZIELĘ 

1. czytanie (Joz 5, 9a. 10-12) 

Czytanie Księgi Jozuego 

Pan rzekł do Jozuego: 'Dziś zrzuciłem 
z was hańbę egipską'. Rozłożyli się 
obozem synowie Izraela w Gilgal i tam 
obchodzili Paschę czternastego dnia 
miesiąca wieczorem, na równinie 
Jerycha. Następnego dnia Paschy jedli 
z plonu tej krainy, chleby przaśne i 
kłosy prażone tego samego dnia. 
Manna ustała następnego dnia, gdy 
zaczęli jeść plon tej ziemi. Nie mieli 
już więcej synowie Izraela manny, 
lecz żywili się tego roku z plonów 
ziemi Kanaan. 

Psalm (Ps 34, 2-3. 4-5. 6-7) 

Skosztujcie wszyscy, jak dobry jest 

Pan Bóg 

Będę błogosławił Pana po wieczne 

czasy, 

Jego chwała będzie zawsze na moich 

ustach. 

Dusza moja chlubi się Panem, 

niech słyszą to pokorni i niech się 

weselą. 

Skosztujcie wszyscy, jak dobry jest 

Pan Bóg 

Wysławiajcie ze mną Pana, 

wspólnie wywyższajmy Jego imię. 

Szukałem pomocy u Pana, a On mnie 

wysłuchał 

i wyzwolił od wszelkiej trwogi. 

Skosztujcie wszyscy, jak dobry jest 

Pan Bóg 

Spójrzcie na Niego, a rozpromienicie 

się radością, 

oblicza wasze nie zapłoną wstydem. 

Oto zawołał biedak i Pan go usłyszał, 

i uwolnił od wszelkiego ucisku. 

Skosztujcie wszyscy, jak dobry jest 

Pan Bóg 

2. czytanie (2 Kor 5, 17-21) 

Czytanie z Drugiego Listu świętego 

Pawła Apostoła do Koryntian 
 
Bracia: Jeżeli ktoś pozostaje w 

Chrystusie, jest nowym stworzeniem. 

To, co dawne, minęło, a oto wszystko 

stało się nowe. Wszystko zaś to 



pochodzi od Boga, który pojednał nas z 

sobą przez Chrystusa i zlecił nam 

posługę jednania. Albowiem w 

Chrystusie Bóg pojednał ze sobą świat, 

nie poczytując ludziom ich grzechów, 

nam zaś przekazując słowo pojednania. 

Tak więc w imieniu Chrystusa 

spełniamy posłannictwo jakby Boga 

samego, który przez nas udziela 

napomnień. W imię Chrystusa 

prosimy: pojednajcie się z Bogiem. On 

to dla nas grzechem uczynił Tego, 

który nie znał grzechu, abyśmy się 

stali w Nim sprawiedliwością Bożą. 
 
Chwała Tobie, Królu wieków 

Powstanę i pójdę do mego ojca, i 

powiem: 

„Ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i 

względem ciebie”. 

Chwała Tobie, Królu wieków 

Ewangelia (Łk 15, 1-3. 11-32) 

Słowa Ewangelii według Świętego 

Łukasza 

W owym czasie zbliżali się do Jezusa 

wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go 

słuchać. Na to szemrali faryzeusze i 

uczeni w Piśmie: „Ten przyjmuje 

grzeszników i jada z nimi”. 

Opowiedział im wtedy następującą 

przypowieść: „Pewien człowiek miał 

dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do 

ojca: «Ojcze, daj mi część majątku, 

która na mnie przypada». Podzielił 

więc majątek między nich. Niedługo 

potem młodszy syn, zebrawszy 

wszystko, odjechał w dalekie strony i 

tam roztrwonił swój majątek, żyjąc 

rozrzutnie. A gdy wszystko wydał, 

nastał ciężki głód w owej krainie i on 

sam zaczął cierpieć niedostatek. 

Poszedł i przystał do jednego z 

obywateli owej krainy, a ten posłał go 

na swoje pola, żeby pasł świnie. 

Pragnął on napełnić swój żołądek 

strąkami, które jadały świnie, lecz nikt 

mu ich nie dawał. Wtedy zastanowił 

się i rzekł: «Iluż to najemników 

mojego ojca ma pod dostatkiem 

chleba, a ja tu z głodu ginę. Zabiorę się 

i pójdę do mego ojca, i powiem mu: 

Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i 

względem ciebie; już nie jestem 

godzien nazywać się twoim synem: 

uczyń mię choćby jednym z 

najemników». Wybrał się więc i 

poszedł do swojego ojca. A gdy był 

jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i 

wzruszył się głęboko; wybiegł 

naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję 

i ucałował go. A syn rzekł do niego: 

«Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i 

względem ciebie, już nie jestem godzien 

nazywać się twoim synem». Lecz ojciec 

rzekł do swoich sług: «Przynieście 

szybko najlepszą suknię i ubierzcie go; 

dajcie mu też pierścień na rękę i sandały 

na nogi. Przyprowadźcie utuczone cielę 

i zabijcie: będziemy ucztować i bawić 

się, ponieważ ten mój syn był umarły, a 

znów ożył; zaginął, a odnalazł się». I 

zaczęli się bawić. Tymczasem starszy 

jego syn przebywał na polu. Gdy wracał 

i był blisko domu, usłyszał muzykę i 

tańce. Przywołał jednego ze sług i pytał 

go, co to znaczy. Ten mu rzekł: «Twój 

brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić 

utuczone cielę, ponieważ odzyskał go 

zdrowego». Na to rozgniewał się i nie 

chciał wejść; wtedy ojciec jego wyszedł 

i tłumaczył mu. Lecz on odpowiedział 



ojcu: «Oto tyle lat ci służę i nigdy nie 

przekroczyłem twojego rozkazu; ale 

mnie nie dałeś nigdy koźlęcia, żebym 

się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak 

wrócił ten syn twój, który roztrwonił 

twój majątek z nierządnicami, kazałeś 

zabić dla niego utuczone cielę». 

Lecz on mu odpowiedział: «Moje 
dziecko, ty zawsze jesteś przy mnie i 
wszystko moje do ciebie należy. A 
trzeba się weselić i cieszyć z tego, że 
ten brat twój był umarły, a znów ożył; 
zaginął, a odnalazł się»”. 
  

Św. JAN PAWEŁ II: DIVES IN MISERICORDIA (fragmenty) 

Dziedzictwo, które syn otrzymał od ojca, było pewnym zasobem dóbr materialnych; 

jednakże ważniejsza od tych dóbr była godność syna w domu ojca. Sytuacja, w jakiej się 

znalazł wraz z utrata owych dóbr, musiała mu uświadomić tę właśnie utraconą godność. 

Nie myślał o tym w przeszłości, wówczas kiedy domagał się od ojca swojej część majątku, 

ażeby pójść z nią w świat. I zdaje się nie uświadamiać sobie tego nawet i teraz, kiedy 

mówi do siebie: "Iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z 

głodu ginę"! Mierzy siebie miarą tych dóbr, które utracił, których "nie ma", podczas gdy 

najemnicy w domu jego ojca "mają". Słowa te świadczą przede wszystkim o stosunku do 

dóbr materialnych. A jednak poza powierzchnią tych słów kryje się cały dramat utraconej 

godności, świadomość zmarnowanego synostwa. 

I wtedy przychodzi decyzja: "Zabiorę się i pójdę do mego ojca, i powiem mu: Ojcze, 

zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie; już nie jestem godzien nazywać się twoim 

synem, uczyń mnie choćby jednym z najemników". Te słowa odsłaniają głębiej sprawę 

najistotniejsza. W synu marnotrawnym poprzez całokształt sytuacji "materialnej", w 

jakiej się znalazł na skutek swojej lekkomyślności, na skutek grzechu, dojrzało poczucie 

utraconej godności. Kiedy decyduje się pójść z powrotem do domu rodzinnego i prosić 

ojca o przyjęcie - lecz nie na prawach syna, ale najemnika - zewnętrznie biorąc zdaje się 

działać ze względu na głód i nędzę, w jaką popadł, jednakże motyw ten jest przeniknięty 

świadomością głębszej utraty: być najemnikiem w domu własnego ojca, to z pewnością 

głębokie upokorzenie i wstyd. Uświadamia sobie, że nie ma prawa do niczego więcej, jak 

do stanu najemnika w domu swojego ojca. Decyzja jego zastaje podjęta z całym 

poczuciem tego, na co zasłużył i do czego jeszcze może mieć prawo przy zachowaniu 

ścisłej sprawiedliwości. Właśnie to rozumowanie ukazuje, iż w centrum świadomości 

syna marnotrawnego znalazło się poczucie utraconej godności, tej, która wynikała ze 

stosunku syna do ojca. I z tak podjętą decyzją wyrusza w drogę. Ten precyzyjny rysunek 

stanu duszy marnotrawnego syna pozwala nam z podobną precyzją zrozumieć, na czym 

polega miłosierdzie Boże. Nie ulega wszak wątpliwości, iż w tej prostej, a tak wnikliwej 

analogii postać ojca odsłania nam Boga, który jest Ojcem. Postępowanie tego ojca z 

przypowieści, cały sposób zachowania się, który uzewnętrznia wewnętrzną postawę, 

pozwala nam odnaleźć poszczególne wątki starotestamentalnej wizji Bożego miłosierdzia 

w zupełnie nowej syntezie, pełnej prostoty i głębi zarazem. Ojciec marnotrawnego syna 

jest wierny swojemu ojcostwu, wierny tej swojej miłości, którą obdarzał go jako syna. Ta 

wierność wyraża się w przypowieści nie tylko natychmiastową gotowością przyjęcia go 

do domu, gdy wraca roztrwoniwszy majątek. Wyraża się ona jeszcze pełniej ową radością, 

owym tak szczodrym obdarowaniem marnotrawcy po powrocie, że to aż budzi sprzeciw 



i zazdrość starszego brata, który nigdy nie odszedł od Ojca i nie porzucił jego domu. Ta 

wierność samemu sobie ze strony ojca znajduje równocześnie szczególny wyraz 

uczuciowy. Czytamy, że skoro tylko ojciec ujrzał wracającego do domu marnotrawnego 

syna, "wzruszył się głęboko, wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował 

go". Ów ojciec niewątpliwie działa pod wpływem głębokiego uczucia i tym się również 

tłumaczy jego szczodrość wobec syna, która tak oburzyła starszego brata. Jednakże 

podstaw do owego wzruszenia należy szukać głębiej. Oto ojciec jest świadom, że ocalone 

zostało zasadnicze dobro: dobro człowieczeństwa jego syna. Wprawdzie zmarnował 

majątek, ale człowieczeństwo ocalało. W tym samym rozdziale Ewangelii św. Łukasza 

czytamy przypowieść o znalezionej owcy, a z kolei o odnalezionej drachmie, i za każdym 

razem uwydatniona jest taka sama radość, jak w wypadku syna marnotrawnego. Owa 

ojcowska wierność sobie jest całkowicie skoncentrowana na człowieczeństwie 

utraconego syna, na jego godności. Tego, co się dokonało pomiędzy ojcem a synem z 

Chrystusowej przypowieści, nie sposób ocenić "od zewnątrz". Nasze uprzedzenia na 

temat miłosierdzia są najczęściej wynikiem takiej właśnie zewnętrznej tylko oceny. 

Nieraz na drodze takiej oceny dostrzegamy w miłosierdziu nade wszystko stosunek 

nierówności pomiędzy tym, kto je okazuje, a tym, który go doznaje. Przypowieść o synu 

marnotrawnym uświadamia nam, że jest inaczej: relacja miłosierdzia opiera się na 

wspólnym przeżyciu tego dobra, jakim jest człowiek, na wspólnym doświadczeniu tej 

godności, jaka jest jemu właściwa. To wspólne doświadczenie sprawia, że syn 

marnotrawny zaczyna widzieć siebie i swoje czyny w całej prawdzie (takie widzenie w 

prawdzie jest autentyczną pokorą); dla ojca zaś właśnie z tego powodu staje się on dobrem 

szczególnym: tak bardzo widzi to dobro, które się dokonało na skutek ukrytego 

promieniowania prawdy i miłości, że jak gdyby zapomina o całym złu, którego przedtem 

dopuścił się syn. 
 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
 

1. We wtorek po wieczornej Mszy św. nabożeństwo do św. Charbela, 

z błogosławieństwem indywidualnym. Prośby do tego świętego można składać przed 

Mszą św. do skrzynki intencji.  

2. W tym tygodniu przypadają dni eucharystyczne: pierwszy piątek i sobota miesiąca. 

We czwartek przed I piątkiem dodatkowa spowiedź od godz. 17:00. W piątek od 

godz. 16:00. W I piątek miesiąca będzie dodatkowa Msza św. o godz. 16:30.  

3. W piątek i sobotę księża odwiedzą chorych od godz. 8:00. Dodatkowych chorych, 

którzy pragną się wyspowiadać przed Świętami Wielkanocnymi  można zgłaszać w 

zakrystii.  

4. W I sobotę miesiąca będzie nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu 

Najświętszej Maryi Panny po Mszy św. o godz. 7:00.   

5. Nabożeństwa pasyjne w naszym kościele: Gorzkie żale w niedziele o godz. 18:00 

oraz droga krzyżowa w piątki o godz. 8:00, 16:00 (dla dzieci), 17:00 i 19:00.  
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