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Parafia Rzymskokatolicka  p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego 
w Krakowie – Kurdwanowie 

 
Nr 15/137/2022    *   NIEDZIELA MĘKI PAŃSKIEJ *     10 kwietnia 2022 

HOSANNA SYNOWI DAWIDOWEMU!  
BŁOGOSŁAWIONY, KTÓRY IDZIE W IMIĘ PAŃSKIE.  
O, KRÓLU IZRAELSKI! HOSANNA NA WYSOKOŚCI. 

LITURGIA I SŁOWO BOŻE NA NIEDZIELĘ 

1. czytanie (Iz 50, 4-7) 
Czytanie Księgi Izajasza 
Pan Bóg mnie obdarzył językiem 
wymownym, bym umiał przyjść z 
pomocą strudzonemu przez słowo 
krzepiące. Każdego rana pobudza me 
ucho, bym słuchał jak uczniowie. Pan 
Bóg otworzył mi ucho, a ja się nie 
oparłem ani się nie cofnąłem. 
Podałem grzbiet mój bijącym i 
policzki moje rwącym mi brodę. Nie 
zasłoniłem mej twarzy przed 
zniewagami i opluciem. 
Pan Bóg mnie wspomaga, dlatego 
jestem nieczuły na obelgi, dlatego 
uczyniłem twarz moją jak głaz i wiem, 
że wstydu nie doznam. 
 
Psalm (Ps 22, 8-9. 17-18a. 19-24) 

Boże mój, Boże, czemuś mnie 
opuścił? 
Szydzą ze mnie wszyscy, którzy na 
mnie patrzą, 
wykrzywiają wargi i potrząsają 
głowami: 

„Zaufał Panu, niech go Pan wyzwoli, 
niech go ocali, jeśli go miłuje”. 

Boże mój, Boże, czemuś mnie 
opuścił? 
Sfora psów mnie opadła, 
otoczyła mnie zgraja złoczyńców 
Przebodli moje ręce i nogi, 
policzyć mogę wszystkie moje kości. 

Boże mój, Boże, czemuś mnie 
opuścił? 
Dzielą między siebie moje szaty 
i los rzucają o moją suknię. 
Ty zaś, o Panie, nie stój z daleka: 
pomocy moja śpiesz mi na ratunek. 

Boże mój, Boże, czemuś mnie 
opuścił? 
Będę głosił swym braciom Twoje 
imię 
i będę Cię chwalił w zgromadzeniu 
wiernych: 
„Chwalcie Pana, wy, którzy się Go 
boicie, 



niech się Go lęka całe potomstwo 
Izraela”. 

Boże mój, Boże, czemuś mnie 
opuścił? 
 
2. czytanie (Flp 2, 6-11) 

Czytanie z Listu świętego Pawła 
Apostoła do Filipian 

Chrystus Jezus istniejąc w postaci 
Bożej, nie skorzystał ze sposobności, 
aby na równi być z Bogiem, lecz 
ogołocił samego siebie, przyjąwszy 
postać sługi, stawszy się podobnym do 
ludzi. A w tym co zewnętrzne uznany za 
człowieka, uniżył samego siebie, 
stawszy się posłusznym aż do śmierci, i 
to śmierci krzyżowej. 

Dlatego też Bóg wywyższył Go nad 
wszystko i darował Mu imię ponad 
wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło 
się każde kolano istot niebieskich i 
ziemskich, i podziemnych, i aby wszelki 
język wyznał, że Jezus Chrystus jest 
Panem ku chwale Boga Ojca 
 
Chwała Tobie, Królu wieków 
Hosanna Synowi Dawidowemu! 
Błogosławiony, który idzie w imię 
Pańskie.  

O, Królu izraelski! Hosanna na 
wysokości. 

Ewangelia (Łk 19, 28-40) 

Słowa Ewangelii według Świętego 
Łukasza 
Jezus ruszył na przedzie zdążając do 
Jerozolimy. 
Gdy przyszedł w pobliże Betfage i 
Betanii, do góry zwanej Oliwną, wysłał 
dwóch spośród uczniów, mówiąc: 
„Idźcie do wsi, która jest naprzeciwko, a 
wchodząc do niej, znajdziecie oślę 
uwiązane, którego nikt jeszcze nie 
dosiadł. Odwiążcie je i przyprowadźcie 
tutaj. A gdyby was kto pytał, dlaczego 
odwiązujecie, tak powiecie: «Pan go 
potrzebuje»”. 
Wysłani poszli i znaleźli wszystko tak, 
jak im powiedział. A gdy odwiązywali 
oślę, zapytali ich jego właściciele: 
„Czemu odwiązujecie oślę?” 
Odpowiedzieli: „Pan go potrzebuje”. 
I przyprowadzili je do Jezusa, a 
zarzuciwszy na nie swe płaszcze, 
wsadzili na nie Jezusa. Gdy jechał, słali 
swe płaszcze na drodze. Zbliżał się już 
do zbocza Góry Oliwnej, kiedy całe 
mnóstwo uczniów poczęło wielbić 
radośnie Boga za wszystkie cuda, które 
widzieli. I wołali głośno: 
„Błogosławiony Król, który przychodzi 
w imię Pańskie. Pokój w niebie 
i chwała na wysokościach”. 
Lecz niektórzy faryzeusze spośród 
tłumu rzekli do Niego: „Nauczycielu, 
zabroń tego swoim uczniom”. 
Odrzekł: „Powiadam wam, jeśli ci 
umilkną, kamienie wołać będą”.   



OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

 NIEDZIELA Palmowa MĘKI PAŃSKIEJ                                    

1. Dziś gorzkie żale o godz. 18:00.  

2. W Wielkim Tygodniu od poniedziałku do środy będzie spowiedź od 6:30 
– 7:15 oraz  od godz. 17:30. 

TRIDUUM PASCHALNE 

Wielki Czwartek Msza Wieczerzy Pańskiej  
o godz. 16:00 oraz o godz. 18:00 po Mszy św. przeniesienie Najświętszego 
Sakramentu do Ciemnicy i adoracja w ciszy do godz. 24:00.  
W Wielki Czwartek kaplica adoracji będzie otwarta od godz. 7:30 do 15:30.  

Wielki Piątek Męki Pańskiej  
Droga krzyżowa o godz. 10:00 (dla dzieci) i o 14:30.  

Liturgia Męki Pańskiej o godz. 15:00 i 18:00 po liturgii przeniesienie 
Najświętszego Sakramentu do Bożego Grobu. 

W Wielki Piątek kaplica adoracji będzie zamknięta. Kościół będzie otwarty od 
godz. 7:00. Adoracja w Ciemnicy będzie w ciągu dnia do godz. 15:00.  

Wielka Sobota – poświęcenie pokarmów na zewnątrz kościoła co pół godziny 
od godz. 9:00 do 13:00. W Wielką Sobotę kaplica adoracji będzie zamknięta.  

Wigilia Paschalna w Wielką Sobotę o godz. 20:00. Na tę uroczystość 
przynosimy świece, prosimy, aby świece miały osłonki.  

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego – procesja rezurekcyjna o godz. 6:00, 
po niej Msza św. Nie będzie Mszy św. o godz. 7:00. Następne Msze św. bez 
zmian.  

3. Adoracja w Wielki Czwartek będzie w ciszy, a w Wielki Piątek po procesji z 
Najświętszym Sakramentem do Bożego Grobu będą Gorzkie żale. Następnie 
całonocna adoracja prowadzona przez grupy modlitewne. Zapraszamy do 
kościoła na adorację mieszkańców  poszczególnych ulic (porządek 
wywieszony w gablotkach).  Prosimy, aby przez połowę czasu adoracji w 
każdej godzinie, zachować święte milczenie (silentium sacrum).  

4. W Wielki Piątek obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych oraz 
post (ilościowy, ścisły, tzn. maksymalnie 3 posiłki w ciągu dnia). Dotyczy to 
osób pełnoletnich do 60 roku życia. Natomiast wstrzemięźliwość od pokarmów 
mięsnych obowiązuje w każdy piątek roku osoby, które ukończyły 14 lat.  

5. Bóg zapłać za ofiary na kwiaty do Bożego Grobu. Skarbonki na ten cel znajdują 
się opisane z tyłu kościoła. 



6. Dziękujemy za artykuły spożywcze składane przy obrazie Jezusa Miłosiernego 
dla uchodźców na Ukrainie.  

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

8. Składka z Wielkiego Czwartku będzie przeznaczona na nowe drzwi dębowe, 
ocieplane zewnętrzne. Ofiary składane przy krzyżu  (Wielki Piątek i Wielka 
Sobota) przeznaczone są na Boży Grób w Jerozolimie. 

9. Dziękujemy rodzicom dzieci I Komunijnych i bierzmowanych z 2020 i 2021 r. 
za dar dla naszego kościoła. Ufundowali oni nowe drzwi do kaplicy adoracji 
Najświętszego Sakramentu. Bóg zapłać!      

CZUWANIE MIESZKAŃCÓW ULIC PRZY BOŻYM GROBIE 

22:00 – 23:00 ul. Witosa 

23:00 – 24:00 ul. Kordiana, Turniejowa 

24:00 – 1:00 ul. Daliowa, Filipowicza 

1:00 – 2:00 ul. Żaka, Storczykowa, Łowienicka 

2:00 – 3:00 ul. Wysłouchów 

3:00 – 4:00 ul. Bujaka, Pagórkowa 

4:00 – 5:00 ul. Bojki, Nazaretańska 

5:00 – 6:00 ul. Ks. Stojałowskiego 

6:00 – 7:00 ul. Halszki 

CZUWANIE WSPÓLNOT PRZY BOŻYM GROBIE 

21:00 – 22:00 Żywy Różaniec 

22:00 – 23:00 Neokatechumenat 

23:00 – 24:00 Domowy Kościół 

24:00 – 1:00 Siostry Nazaretanki 

1:00 – 2:00 Obrońcy Życia, Ruch Rodzin Nazaretańskich 

2:00 – 3:00 Wspólnota Rodziców 

3:00 – 4:00 Oaza Młodzieżowa 

4:00 – 7:00 Adoracja w ciszy  
 

adres: ul. W. Witosa 9, 30-612 Kraków; tel. 12 6544569; 797624306  
www.parafiakurdwanow.pl;       Email: kontakt@parafiakurdwanow.pl 


