
BIULETYN 

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

 
Nr 20/142/2022    *   V NIEDZIELA WIELKANOCNA  *     15 maja 2022 

ŚPIEWAJCIE PANU PIEŚŃ NOWĄ,  ALBOWIEM UCZYNIŁ CUDA;  
NA OCZACH POGAN OBJAWIŁ SWOJĄ SPRAWIEDLIWOŚĆ.  ALLELUJA. 

LITURGIA I SŁOWO BOŻE NA NIEDZIELĘ 

1. czytanie (Dz 14, 21-27) 

Czytanie z Dziejów Apostolskich 
Paweł i Barnaba wrócili do Listry, do 
Ikonium i do Antiochii, umacniając 
dusze uczniów, zachęcając do 
wytrwania w wierze, bo przez wiele 
ucisków trzeba nam wejść do 
królestwa Bożego. Kiedy w każdym 
Kościele wśród modlitw i postów 
ustanowili im starszych, polecili ich 
Panu, w którego uwierzyli. Potem 
przeszli przez Pizydię i przybyli do 
Pamfilii. Nauczali w Perge, zeszli do 
Attalii, a stąd odpłynęli do Antiochii, 
gdzie za łaską Bożą zostali 
przeznaczeni do dzieła, które 
wykonali. Kiedy przybyli i zebrali 
miejscowy Kościół, opowiedzieli, jak 
wiele Bóg przez nich zdziałał i jak 
otworzył poganom podwoje wiary. 
 
Psalm (Ps 145, 8-9. 10-11. 12-13ab) 

Będę Cię sławił, Boże mój i Królu 

Pan jest łagodny i miłosierny, 
nieskory do gniewu i bardzo łaskawy. 

Pan jest dobry dla wszystkich, 
a Jego miłosierdzie nad wszystkim, 
co stworzył. 

Będę Cię sławił, Boże mój i Królu 

Niech Cię wielbią. Panie, wszystkie 
Twoje dzieła 
i niech Cię ”błogosławią Twoi święci. 
Niech mówią o chwale Twojego 
królestwa 
i niech głoszą Twoją potęgę. 

Będę Cię sławił, Boże mój i Królu 

Aby synom ludzkim oznajmić Twoją 
potęgę 
i wspaniałość chwały Twojego 
królestwa. 
Królestwo Twoje królestwem 
wszystkich wieków, 
przez wszystkie pokolenia Twoje 
panowanie. 

Będę Cię sławił, Boże mój i Królu 
 
 
 



2. czytanie (Ap 21, 1-5a) 

Czytanie z Księgi Apokalipsy św. Jana 
Apostoła 
Ja, Jan, ujrzałem niebo nowe i ziemię 
nową, bo pierwsze niebo i pierwsza 
ziemia przeminęły i morza już nie ma. 

I Miasto Święte - Jeruzalem Nowe 
ujrzałem zstępujące z nieba od Boga, 
przystrojone jak oblubienica zdobna w 
klejnoty dla swojego męża. I usłyszałem 
donośny głos mówiący od tronu: ”Oto 
przybytek Boga z ludźmi: i zamieszka 
wraz z nimi, i będą oni Jego ludem, a On 
będzie »Bogiem z nimi«. I otrze z ich 
oczu wszelką łzę, a śmierci już odtąd nie 
będzie. Ani żałoby, ni krzyku, ni trudu 
już odtąd nie będzie, bo pierwsze rzeczy 
przeminęły”. I rzekł Siedzący na tronie: 
”Oto czynię wszystko nowe”. 

Alleluja, alleluja, alleluja 

Daję wam przykazanie nowe, 
abyście się wzajemnie miłowali, 
jak Ja was umiłowałem. 

 

Ewangelia (J  13, 31-33a. 34. 35) 

Słowa Ewangelii według Świętego 
Jana 
Po wyjściu Judasza z wieczernika Jezus 
powiedział: ”Syn Człowieczy został 
teraz uwielbiony, a w Nim został Bóg 
uwielbiony. Jeżeli Bóg został w Nim 
uwielbiony, to Bóg uwielbi Go także w 
sobie samym, i zaraz Go uwielbi. 
Dzieci, jeszcze krótko - jestem z wami. 
Będziecie Mnie szukać, ale - jak to 
Żydom powiedziałem, tak i teraz wam 
mówię - dokąd Ja idę, wy pójść nie 
możecie. Daję wam przykazanie nowe, 
abyście się wzajemnie miłowali, tak jak 
Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak 
się miłowali wzajemnie. Po tym 
wszyscy poznają, żeście uczniami 
moimi, jeśli będziecie się wzajemnie 
miłowali”. 
 

HOMILIA PAPIEŻA FRANCISZKA 

Dzisiejsza Ewangelia prowadzi nas do Wieczernika, abyśmy mogli usłyszeć 
pewne słowa, które Jezus skierował do uczniów w „mowie pożegnalnej” przed 
swoją męką. Po obmyciu stóp dwunastu Apostołom mówi do nich: „Daję wam 
przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem” 
(J 13, 34). W jakim sensie Jezus nazywa to przykazanie „nowym”? Wiemy, że już 
w Starym Testamencie Bóg nakazał członkom swego ludu, by kochali bliźniego 
jak siebie samego (por. Kpł 19, 18). Sam Jezus tym, którzy pytali Go, jakie jest 
największe przykazanie Prawa, odpowiedział, że pierwszym jest miłować Boga 
całym sercem, a drugim miłować bliźniego jak siebie samego (por. Mt 22, 38-39). 
Co jest zatem nowością tego przykazania, które Jezus powierza swoim uczniom? 
Dlaczego nazywa je nowym przykazaniem? Dawne przykazanie miłości stało się 



nowym, ponieważ zostało uzupełnione następującym dodatkiem: „jak Ja was 
umiłowałem”. Cała nowość polega na miłości Jezusa Chrystusa, tej, z jaką oddał 
za nas swe życie. Chodzi o miłość Boga, powszechną, bezwarunkową i bez granic, 
która znajduje swój szczyt na krzyżu. W tym momencie najbardziej radykalnego 
uniżenia i powierzenia się Ojcu, Syn Boży ukazał i dał światu pełnię miłości. 
Zastanawiając się ponownie nad męką i agonią Chrystusa, uczniowie zrozumieli 
znaczenie Jego słów: „abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was 
umiłowałem”. 
Jezus umiłował nas jako pierwszy, umiłował nas pomimo naszych kruchości, 
naszych ograniczeń i ludzkich słabości. To On uczynił nas godnymi Jego miłości, 
która nie zna granic i nigdy się nie kończy. Dając nam nowe przykazanie, prosi 
nas, abyśmy się wzajemnie miłowali nie tylko i nie tyle naszą miłością, ile Jego 
miłością, którą Duch Święty wlewa do naszych serc, jeśli błagamy Go z wiarą. W 
ten sposób - i jedynie w ten sposób - możemy miłować się wzajemnie nie tylko 
tak, jak sami miłujemy, ale jak On nas umiłował, to jest o wiele więcej. Bóg nas 
bowiem miłuje znacznie bardziej, niż my miłujemy samych siebie. W ten sposób 
możemy wszędzie upowszechniać ziarno miłości, które odnawia relacje między 
ludźmi i otwiera perspektywy nadziei. Jezus zawsze otwiera perspektywy nadziei, 
Jego miłość otwiera perspektywy nadziei. 
Miłość, która objawiła się w krzyżu Chrystusa i do której przeżywania On nas 
wzywa, jest jedyną siłą, która przemienia nasze serce kamienne w serce z ciała; 
jedyną siłą zdolną do przemienienia naszego serca jest miłość Jezusa, o ile my 
sami też miłujemy tą miłością. A ta miłość czyni nas zdolnymi do miłowania 
naszych nieprzyjaciół i przebaczania tym, którzy nas skrzywdzili. 
Postawię wam pytanie, a każdy niech odpowie w swoim sercu: czy jestem zdolny 
do miłowania moich nieprzyjaciół? Wszyscy mamy ludzi, nie wiem czy można 
ich nazwać nieprzyjaciółmi, ale takich, którzy się z nami nie zgadzają, stojących 
„po drugiej stronie”, albo ktoś ma ludzi, którzy wyrządzili mu zło... Czy potrafię 
miłować tych ludzi? Tego mężczyznę, tę kobietę, którzy wyrządzili mi zło, którzy 
mnie skrzywdzili? Czy potrafię im przebaczyć? Niech każdy odpowie w swoim 
sercu. 
Miłość Jezusa sprawia, że postrzegamy drugiego jako obecnego lub przyszłego 
członka wspólnoty przyjaciół Jezusa; pobudza nas do dialogu i pomaga nam siebie 
wysłuchiwać i poznawać się nawzajem. Miłość otwiera nas na innych, stając się 
podstawą ludzkich relacji. Uzdalnia do przezwyciężania barier naszych własnych 
słabości i uprzedzeń. Miłość Jezusa w nas tworzy mosty, uczy nowych dróg, 
wyzwala dynamizm braterstwa. Niech Maryja Dziewica pomaga nam swoim 
macierzyńskim wstawiennictwem, przyjmować od jej Syna Jezusa dar Jego 
przykazania, a od Ducha Świętego moc, by realizować je w życiu codziennym. 
 
 



OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

1. Kalendarz liturgiczny: 

Poniedziałek – święto św. Andrzeja Boboli, kapłana i męczennika 
Piątek – Wspomnienie św. Bernardyna ze Sieny, kapłana 
Sobota – Wspomnienie św. Jana Nepomucena, kapłana i męczennika 
W przyszłą niedzielę wspomnienie św. Rity z Cascii.  
W tym dniu będzie do nabycia poświęcony chleb św. Rity.  
Comiesięczne nabożeństwo do św. Rity z poświęceniem róż będzie 
po Mszy św. o godz. 17.00 

2. 22 maja zapraszamy uczniów klas 8 wraz z rodzicami na Mszę 
św. o godz. 17, będziemy modlić się o światło Ducha Świętego i pokój serca 
na czas egzaminów . 

3. W poniedziałek, wtorek i środę dni krzyżowe czyli dni modlitw o dobre 
urodzaje. Po Mszy św. wieczornej w te dni będzie modlitwa procesyjna do 
krzyża misyjnego i wokół kościoła w tej intencji. 

4. We wtorek różaniec za Zmarłych wypominanych w naszym kościele 
o godz. 17:30, a potem Msza św. w ich intencji.  

5. W poniedziałek po wieczornej Mszy św. Apostolstwo Trzeźwości zaprasza 
na Koronkę do Bożego Miłosierdzia.  

6. W sobotę 4 czerwca organizujemy jednodniową pielgrzymkę do 
sanktuarium św. Jacka w Kamieniu Śląskim i do Sanktuarium św. Anny na 
Górze św. Anny. Program pielgrzymki  i zapisy w zakrystii.  

7. Nabożeństwa majowe w naszym kościele w niedziele o godz. 18:30 a w 
pozostałe dni po Mszy św. wieczornej. 

8. Ogarnijmy naszymi serdecznymi modlitwami dzieci, które przystąpiły 
i przystąpią w naszym kościele do I spowiedzi i Komunii św.   
 

„Idąc za Maryją nie zboczysz z drogi.  
Modląc się do Niej , nie stracisz nadziei, 
Myśląc o Niej, nie pomylisz się,  
Jej się trzymając nie zginiesz. 
Kiedy Cię Ona strzeże, nie trwożysz się. 
Gdy Cię prowadzić będzie, nie zmęczysz się. 
Gdy Ona łaskawa Ci będzie, dotrzesz do celu”  

(św. Bernard z Clairvaux)  

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


