
BIULETYN 

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

 
Nr 18/140/2022    *   III NIEDZIELA WIELKANOCNA  *     1 maja 2022 

Z RADOŚCIĄ SŁAWCIE BOGA, WSZYSTKIE ZIEMIE,  OPIEWAJCIE 
CHWAŁĘ JEGO IMIENIA,  CZEŚĆ MU WSPANIAŁĄ DDAJCIE. ALLELUJA. 

LITURGIA I SŁOWO BOŻE NA NIEDZIELĘ 

1. czytanie (Dz 5, 27b-32. 40b-41) 

Czytanie z Dziejów Apostolskich 
Arcykapłan zapytał Apostołów: 
”Zakazaliśmy wam surowo, abyście 
nie nauczali w to imię, a oto 
napełniliście Jerozolimę waszą nauką i 
chcecie ściągnąć na nas krew tego 
człowieka?”. 
Odpowiedział Piotr i Apostołowie: 
”Trzeba bardziej słuchać Boga niż 
ludzi. Bóg naszych ojców wskrzesił 
Jezusa, którego straciliście, 
przybiwszy do krzyża. Bóg 
wywyższył Go na prawicę swoją jako 
Władcę i Zbawiciela, aby dać 
Izraelowi nawrócenie i odpuszczenie 
grzechów. Dajemy temu świadectwo 
my właśnie oraz Duch Święty, którego 
Bóg udzielił tym, którzy są Mu 
posłuszni”. 
I zabronili Apostołom przemawiać w 
imię Jezusa, a potem zwolnili. A oni 
odchodzili sprzed Sanhedrynu i 
cieszyli się, że stali się godni cierpieć 
dla imienia Jezusa. 
 

Psalm (Ps 118, 1 i 4, 13-14. 22 i 24) 

Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś 
Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś 
i nie pozwoliłeś mym wrogom 
naśmiewać się ze mnie. 
Panie, mój Boże, z krainy umarłych 
wywołałeś moją duszę 
i ocaliłeś mi życie spośród 
schodzących do grobu. 
Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś 
Śpiewajcie psalm wszyscy miłujący 
Pana 
i pamiętajcie o Jego świętości. 
Gniew Jego bowiem trwa tylko przez 
chwilę, 
a Jego łaska przez całe życie. 
Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś 
Wysłuchaj mnie, Panie, zmiłuj się 
nade mną, 
Panie, bądź moją pomocą. 
Zamieniłeś w taniec mój żałobny 
lament, 
Boże mój i Panie, będę Cię sławił na 
wieki. 
Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś  



2. czytanie (Ap 5, 11-14) 

Czytanie z Księgi Apokalipsy św. Jana 
Apostoła 
Ja, Jan, ujrzałem i usłyszałem głos 
wielu aniołów dokoła tronu i Zwierząt, 
i Starców, a liczba ich była miriady 
miriad i tysiące tysięcy, mówiących 
głosem donośnym: ”Baranek zabity 
jest godzien wziąć potęgę i bogactwo, 
i mądrość, i moc, i cześć, i chwałę, i 
błogosławieństwo”. 

A wszelkie stworzenie, które jest w 
niebie i na ziemi, i pod ziemią, i na 
morzu, i wszystko, co w nich 
przebywa, usłyszałem, jak mówiło: 
”Siedzącemu na tronie i Barankowi 
błogosławieństwo i cześć, i chwała, i 
moc na wieki wieków”. A czworo 
Zwierząt mówiło: ”Amen”. Starcy zaś 
upadli i oddali pokłon. 

Alleluja, alleluja, alleluja 
Zmartwychwstał Chrystus, który 
wszystko stworzył 
i zlitował się nad ludźmi 

Alleluja, alleluja, alleluja 

Ewangelia (J 21, 1-19) 

Słowa Ewangelii według Świętego 
Jana 
Jezus ukazał się znowu nad Morzem 
Tyberiadzkim. A ukazał się w ten 
sposób: Byli razem Szymon Piotr, 
Tomasz, zwany Didymos, Natanael z 
Kany Galilejskiej, synowie Zebedeusza 
oraz dwaj inni z Jego uczniów. Szymon 
Piotr powiedział do nich: ”Idę łowić 
ryby”. Odpowiedzieli mu: ”Idziemy i 
my z tobą”. Wyszli więc i wsiedli do 
łodzi, ale tej nocy nic nie złowili. A gdy 
ranek zaświtał, Jezus stanął na brzegu. 

Jednakże uczniowie nie wiedzieli, że to 
był Jezus. A Jezus rzekł do nich: 
”Dzieci, czy nie macie nic do 
jedzenia?”. Odpowiedzieli Mu: ”Nie”. 
On rzekł do nich: ”Zarzućcie sieć po 
prawej stronie łodzi, a znajdziecie”. 
Zarzucili więc i z powodu mnóstwa ryb 
nie mogli jej wyciągnąć. Powiedział 
więc do Piotra ów uczeń, którego Jezus 
miłował: ”To jest Pan!”. Szymon Piotr, 
usłyszawszy, że to jest Pan, przywdział 
na siebie wierzchnią szatę, był bowiem 
prawie nagi, i rzucił się w morze. Reszta 
uczniów dobiła łodzią, ciągnąc za sobą 
sieć z rybami. Od brzegu bowiem nie 
było daleko, tylko około dwustu łokci. 
A kiedy zeszli na ląd, ujrzeli żarzące się 
na ziemi węgle, a na nich ułożoną rybę 
oraz chleb. Rzekł do nich Jezus: 
”Przynieście jeszcze ryb, któreście teraz 
ułowili”. Poszedł Szymon Piotr i 
wyciągnął na brzeg sieć pełną wielkich 
ryb w liczbie stu pięćdziesięciu trzech. 
A pomimo tak wielkiej ilości sieć się nie 
rozerwała. Rzekł do nich Jezus: 
”Chodźcie, posilcie się!”. Żaden z 
uczniów nie odważył się zadać Mu 
pytania: ”Kto Ty jesteś?”, bo wiedzieli, 
że to jest Pan. A Jezus przyszedł, wziął 
chleb i podał im, podobnie i rybę. 
To już trzeci raz, jak Jezus ukazał się 
uczniom od chwili, gdy 
zmartwychwstał. A gdy spożyli 
śniadanie, rzekł Jezus do Szymona 
Piotra: „Szymonie, synu Jana, czy 
miłujesz Mnie więcej aniżeli ci?” 
Odpowiedział Mu: „Tak, Panie, Ty 
wiesz, że Cię kocham”. Rzekł do niego: 
„Paś baranki moje”. I powtórnie 
powiedział do niego: „Szymonie, synu 
Jana, czy miłujesz Mnie?” 



Odparł Mu: „Tak, Panie, Ty wiesz, że 
Cię kocham”. Rzekł do niego: „Paś 
owce moje”. Powiedział mu po raz 
trzeci: „Szymonie, synu Jana, czy 
kochasz Mnie?” Zasmucił się Piotr, że 
mu po raz trzeci powiedział: „Czy 
kochasz Mnie?” I rzekł do Niego: 
„Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że 
Cię kocham”. Rzekł do niego Jezus: 
„Paś owce moje. 

Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci: Gdy 
byłeś młodszy, opasywałeś się sam i 
chodziłeś, gdzie chciałeś. Ale gdy się 
zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a 
inny cię opasze i poprowadzi, dokąd nie 
chcesz”. To powiedział, aby zaznaczyć, 
jaką śmiercią uwielbi Boga. A 
wypowiedziawszy to rzekł do niego: 
„Pójdź za Mną!”’ 

 
HOMILIA 

Jakże irytujące dla św. Piotra było dopytywanie się Chrystusa o jego miłość! 
Zadanie trzy razy pytania: „Czy miłujesz Mnie?” powodowało coraz większe 
zniecierpliwienie ucznia Jezusowego. Czyżby Mistrz nie dowierzał, że jest 
miłowany nad wszystko. Trudno do końca pojąć ten przedziwny dialog. Jest on 
niezrozumiały dla tych, którzy nie uświadamiają sobie, czym jest miłość. Martin 
Buber napisał kiedyś, że „uczucia się ma, miłość natomiast jest faktem, który 
się tworzy”. Chrystus doskonale wiedział, że łatwo się mówi „kocham”, ale 
trudniej udowadnia się to czynem. Miłość ma charakter dynamiczny, podlega 
ciągłej zmianie. 
W dzisiejszej Ewangelii widać wyraźnie, kto może otrzymać posłanie od Boga. 
Może być to tylko człowiek, który kocha Jezusa; który rozwija tę miłość. Jaka 
powinna być zatem miłość człowieka do Boga? Najpierw musi ona być 
bezgraniczna. Święty Augustyn pisał: „Modus amandi Deum est amare sine 
modo” (Miarą miłości do Boga jest miłować Go bez miary). Powinna to być 
miłość niemająca żadnych granic i wyjątków. Miłość, która jest wyborem Boga 
bez względu na okoliczności. 
Święty Piotr zrozumiał tę prawdę o wiele później, kiedy oddawał życie za 
Chrystusa. Nie zdał bowiem wcześniej egzaminu na dziedzińcu świątynnym, 
gdzie zdradził Mistrza, któremu deklarował swoją miłość. Miłość Boga powinna 
być też fundamentalnym, podstawowym i jednoznacznym kryterium 
obowiązującym w ludzkim postępowaniu, bowiem – jak pisze św. Jan od Krzyża 
– „o zmierzchu życia będziemy sądzeni z miłości”. Każdy nasz wybór powinien 
się dokonywać w perspektywie naszej miłości do Boga. Chodzi zatem o to, aby 
kierować się w życiu zasadą: moja wola zgodna jest z wolą Bożą. Święty Piotr 
uczynił to dopiero po zaparciu się. W pełni zrozumiał, czego Jezus oczekuje. 
Istnieje jeszcze jedna cecha miłości Boga. Można ją nazwać cechą społeczną. 
Miłości do Chrystusa nie można zostawić dla siebie. Przed wielu laty Jan 
Paweł II apelował do Polaków: „Musicie być miłością, która jest potężniejsza niż 
śmierć, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada 
nadzieję”. Być miłością oznacza dzielić się nią z innymi, niejako ją kreować. 
Święty Piotr czynił to przez pracę misyjną. „Zarażał” swoją miłością do Chrystusa 



innych, mając świadomość istoty miłości człowieka do Boga i wielkiej miłości 
Stwórcy do stworzenia. 
Jak więc widać, jednoznaczna odpowiedź na pytanie „Czy Mnie kochasz?” jest 
trudna i wymaga ogromnego wysiłku. Może dlatego Mistrz z Nazaretu aż trzy razy 
prosił o nią? Naszym obowiązkiem jest pielęgnować ową miłość, ponieważ ona 
daje życie. Obyśmy nigdy jej nie zagubili, a wtedy ujrzymy – tak jak św. Jan – 
Baranka, któremu należy się „błogosławieństwo i cześć, i chwała, i moc na wieki 
wieków”. 

Ks. bp Janusz Mastalski 
 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

1. Kalendarz liturgiczny: 
Wtorek – Uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski 
Środa – Święto św. Floriana, męczennika 
Czwartek – wspomnienie św. Stanisława Kazimierczyka, kapłana 
Piątek – Święto św. Apostołów Filipa i Jakuba 

2. W Uroczystość Matki Bożej 3 maja Msze św. jak w każdą niedzielę.  
Kancelaria tego dnia będzie nieczynna.  

3.  Nabożeństwa majowe w niedziele i 3 maja o godz. 18:30, a w pozostałe dni 
po Mszy św. wieczornej.  

4. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. 
Spowiedź dodatkowo we czwartek od godz. 17:00 oraz w piątek od godz. 
16:00.  

5. W I piątek miesiąca dodatkowa Msza św. o godz. 16:30. 
6. W I sobotę  nabożeństwo wynagradzające po Mszy św. o godz. 7:00.  
7. Przekazaliśmy pierwsze dary dla parafii w Żytomierzu. Można jeszcze 

wspierać tę parafię artykułami żywnościowymi o długim terminie ważności (do 
przyszłej niedzieli włącznie). Fragment podziękowania od ks. Proboszcza parafii 
katedralnej w Żytomierzu: „Z wielką wdzięcznością chciałem od całej parafii w 
Żytomierzu i osobiście podziękować Wam za tak otwarte serce i czułe. Nie 
spodziewaliśmy się,  że tak szybko spotka nas wojna, tyle cierpienia i agresji ze strony 
Rosji. Jeden dzień, a zwłaszcza 24 luty dużo zmienił. Zmienił całą parafię. Dużo ludzi 
zostało w potrzebie. Jako parafia staramy się pomagać wszystkim kto przychodzi do 
kościoła. Przez ten czas wojny przyjmujemy dużo ludzi, a zwłaszcza uchodźców. Ludzie 
z dziećmi uciekają  dalej od wojny, wybuchów. Co możemy im dać? Kawałek chleba 
i noclegi. Przyjmujemy około 40 osób.  Bóg jest po naszej stronie. Bożą pomoc i ludzi 
doświadczam na co dzień. Jeszcze raz z serca dziękuję całej Waszej parafii za zbierane 
dary, zwłaszcza żywność i wszelką pomoc. Dziękuję za modlitwę. 

Ks. Witalij Bezszkuryj,  proboszcz Parafii Świętej Zofii w Żytomierzu”.  

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

www.parafiakurdwanow.pl;       Email: kontakt@parafiakurdwanow.pl 


