
BIULETYN 

Parafia Rzymskokatolicka  p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego 

w Krakowie – Kurdwanowie 
 

Nr 21/143/2022    *   VI NIEDZIELA WIELKANOCNA  *    22 maja 2022 

GŁOŚCIE RADOSNĄ NOWINĘ,  NIECH BĘDZIE SŁYSZANA,  PO KRAŃCE 

ZIEMI ROZPOWIADAJCIE, ŻE PAN WYZWOLIŁ SWÓJ NARÓD.  ALLELUJA. 

LITURGIA I SŁOWO BOŻE NA NIEDZIELĘ 

1. czytanie (Dz 15, 1-2. 22-29) 

Czytanie z Dziejów Apostolskich 

Niektórzy przybysze z Judei nauczali 

braci w Antiochii: 

”Jeżeli się nie poddacie obrzezaniu 

według zwyczaju Mojżeszowego, nie 

możecie być zbawieni”. Kiedy doszło 

do niemałych sporów  i zatargów 

między nimi a Pawłem  i Barnabą, 

postanowiono, że Paweł  i Barnaba, i 

jeszcze kilku spośród nich udadzą się w 

sprawie tego sporu do Jerozolimy, do 

Apostołów i starszych. Wtedy 

Apostołowie i starsi wraz z całym 

Kościołem postanowili wybrać ludzi 

przodujących wśród braci: Judę, 

zwanego Barsabas, i Sylasa i wysłać do 

Antiochii razem z Barnabą i Pawłem. 

Posłali przez nich pismo tej treści: 

”Apostołowie i starsi bracia przesyłają 

pozdrowienie braciom pogańskiego 

pochodzenia w Antiochii, w Syrii i w 

Cylicji. Ponieważ dowiedzieliśmy się, 

że niektórzy bez naszego upoważnienia 

wyszli od nas i zaniepokoili was 

naukami, siejąc wam zamęt w duszach, 

postanowiliśmy jednomyślnie wybrać 

mężów i wysłać razem z naszymi 

drogimi: Barnabą i Pawłem, którzy dla 

imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa 

poświęcili swe życie. Wysyłamy więc 

Judę i Sylasa, którzy powtórzą wam 

ustnie to samo. Postanowiliśmy 

bowiem, Duch Święty i my, nie 

nakładać na was żadnego ciężaru oprócz 

tego, co konieczne. Powstrzymajcie się 

od ofiar składanych bożkom, od krwi, 

od tego, co uduszone, i od nierządu. 

Dobrze uczynicie, jeżeli powstrzymacie 

się od tego. Bywajcie zdrowi!”. 
 
Psalm (Ps 67, 2-3. 5. 8) 

Niech wszystkie ludy sławią Ciebie, 

Boże 

Niech Bóg się zmiłuje nad nami 

i nam błogosławi, 

niech nam ukaże pogodne oblicze. 

Aby na ziemi znano Jego drogę, 

Jego zbawienie wśród wszystkich 

narodów. 



Niech Ciebie, Boże, wysławiają ludy, * 

niech wszystkie narody oddają Ci 

chwałę. 

Niech się narody cieszą i weselą, † 

bo rządzisz ludami sprawiedliwie * 

i kierujesz narodami na ziemi. 

Niech wszystkie ludy sławią Ciebie, 

Boże 

Niech Ciebie, Boże, wysławiają ludy, * 

niech wszystkie narody oddają Ci 

chwałę. 

Niech nam Bóg błogosławi * 

i niech cześć Mu oddają wszystkie 

krańce ziemi. 

Niech wszystkie ludy sławią Ciebie, 

Boże 
 

2. czytanie (Ap 21, 10-14. 22-23) 

Czytanie z Księgi Apokalipsy św. Jana 

Apostoła 

Uniósł mnie anioł w zachwyceniu na 

górę wielką i wyniosłą, i ukazał mi 

Miasto Święte, Jeruzalem, zstępujące 

z nieba od Boga i mające chwałę Boga. 

Źródło jego światła podobne do 

kamienia drogocennego, jakby do 

jaspisu o przejrzystości kryształu: 

Miało ono mur wielki a wysoki, miało 

dwanaście bram, a na bramach 

dwunastu aniołów i wypisane imiona, 

które są imionami dwunastu pokoleń 

synów Izraela. Od wschodu trzy 

bramy i od północy trzy bramy, i od 

południa trzy bramy, i od zachodu trzy 

bramy. A mur Miasta ma dwanaście 

warstw fundamentu, a na nich 

dwanaście imion dwunastu Apostołów 

Baranka. A świątyni w nim nie 

dojrzałem: bo jego świątynią jest Pan 

Bóg wszechmogący oraz Baranek. I 

miastu nie trzeba słońca ni księżyca, 

by mu świeciły, bo chwała Boga je 

oświetliła, a jego lampą jest Baranek. 

Alleluja, alleluja, alleluja 

Jeśli Mnie kto miłuje, będzie 

zachowywał moją naukę, 

a Ojciec mój umiłuje go i do niego 

przyjdziemy. 

Alleluja, alleluja, alleluja 

Ewangelia J 14, 23-29) 

Słowa Ewangelii według Świętego 

Jana 

Jezus powiedział do swoich uczniów: 

”Jeśli Mnie kto miłuje, będzie 

zachowywał moją naukę, a Ojciec mój 

umiłuje go, i przyjdziemy do niego, i 

będziemy w nim przebywać. Kto Mnie 

nie miłuje, ten nie zachowuje słów 

moich. A nauka, którą słyszycie, nie 

jest moja, ale Tego, który Mnie posłał, 

Ojca. To wam powiedziałem 

przebywając wśród was. A 

Pocieszyciel, Duch Święty, którego 

Ojciec pośle w moim imieniu, On was 

wszystkiego nauczy i przypomni wam 

wszystko, co wam powiedziałem. 

Pokój zostawiam wam, pokój mój daję 

wam. Nie tak jak daje świat. Ja wam 

daję. Niech się nie trwoży serce wasze 

ani się nie lęka. Słyszeliście, że wam 

powiedziałem: Odchodzę i przyjdę 

znów do was. Gdybyście Mnie 

miłowali, rozradowalibyście się, że 

idę do Ojca, bo Ojciec większy jest 

ode Mnie. A teraz powiedziałem wam 

o tym, zanim to nastąpi, abyście 

uwierzyli, gdy się to stanie”. 

  



HOMILIA Św. Jana Pawła II 

 «Odchodzę i przychodzę do was». Te słowa wypowiada Jezus w wieczerniku, w 

przeddzień swojej śmierci. Stanowią one zwięzłą syntezę wydarzenia paschalnego: 

mówią o odejściu przez śmierć krzyżową i o ponownym przyjściu poprzez 

zmartwychwstanie. 

Jednakże kontekst dzisiejszej Ewangelii wskazuje inny jeszcze wymiar. Chrystus 

odejdzie od apostołów wracając do Ojca. To definitywne odejście jest równocześnie 

warunkiem nowej obecności, która trwać będzie do skończenia świata, zgodnie ze 

słowami samego Chrystusa: «oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia 

świata» (Mt 28, 20). 

«Jestem z wami» — to znaczy jestem z Kościołem zbudowanym na was, i wciąż 

przychodzę do was w mocy Ducha Świętego. Jest to przyjście wielorakie: w słowie 

Ewangelii, w sakramentach, zwłaszcza w Eucharystii, oraz tajemnicze przychodzenie 

przez łaskę, która nawiedza głębokie mieszkanie ducha ludzkiego Bożą obecnością. Do 

tego przyjścia odnoszą się słowa dzisiejszej Ewangelii: «Jeśli Mnie kto miłuje, będzie 

zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go, i przyjdziemy do niego, i będziemy u 

niego przebywać» (J 14, 23). 

Miłość sprawia, że osoby przebywają wzajemnie w sobie. Tak jest w wymiarach ludzkich, 

a jeszcze bardziej i jeszcze głębiej urzeczywistnia się to w wymiarach bosko-ludzkich. 

Pan Jezus wyraźnie o tym mówi w przytoczonych właśnie słowach: «Jeśli Mnie kto miłuje 

(...) Ojciec mój umiłuje go, i przyjdziemy do niego, i będziemy u niego przebywać» (J 14, 

23). Miłość do Chrystusa jest więc niejako zaproszeniem Ojca i sprawia, że Syn wraz z 

Ojcem są obecni w duszy ludzkiej, zawierzają się wewnętrznie człowiekowi. A to 

zawierzenie jest dziełem Ducha Świętego, gdyż On jest miłością niestworzoną. 

Udzielając się duszy ludzkiej, Duch Święty sprawia, że cała Trójca Święta przebywa w 

człowieku i zamieszkuje w nim. 

Chrystus jest Słowem Ojca. W Nim realizuje się pełnia prawdy, która jest w Bogu i którą 

jest Bóg sam. On «stał się ciałem», ażeby tę prawdę przekazać nam w ludzkich słowach, 

w ludzkich czynach, a ostatecznie w paschalnym czynie krzyża i zmartwychwstania. 

Teraz Chrystus mówi: «Odchodzę do Ojca». Jest to dla Niego źródłem boskiej radości. 

Pragnie On, ażeby ta radość udzieliła się Jego uczniom. Przyjmując ludzką postać, Słowo 

wraca do swojego źródła — jak gdyby do tego przedwiecznego łożyska, z którego bez 

początku czerpie swój początek. 

2. «Odchodzę i przychodzę do was». Przychodzę w mocy Ducha Świętego. Chrystus 

obiecuje: «A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was 

wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem». Liturgia, 

przypominając dziś te słowa, wypowiedziane przez Jezusa w wieczerniku w przeddzień 

męki, kieruje nasze myśli w stronę tajemnic zbliżających się uroczystości 

Wniebowstąpienia Pańskiego i Pięćdziesiątnicy. Apostołowie otrzymali Ducha Świętego 

już w dniu zmartwychwstania, kiedy Chrystus przyszedł do nich wieczorem do 

wieczernika, ukazał im rany rąk i boku, i powiedział im: «Weźmijcie Ducha Świętego!» 



To, co się dokonało w zaciszu wieczernika, ma się dokonać również na oczach ludzi 

zgromadzonych w Jerozolimie w dniu Pięćdziesiątnicy. Wtedy nie będzie już Chrystusa 

z apostołami w wieczerniku, ale przyjście Ducha Świętego sprawi, że Chrystus z nową 

skutecznością zacznie działać w nich i przez nich: zacznie działać jako prawda i jako 

miłość. 

Pocieszyciel Duch Święty będzie uczył apostołów i Kościół aż do skończenia świata tego 

wszystkiego, co Chrystus sam im powiedział. Będzie czuwał nad tym, ażeby nauka 

Chrystusa trwała nieprzerwanie w Kościele; ażeby Słowo zjednoczone z Ojcem w 

jedności Bóstwa mogło w dalszym ciągu jednoczyć z sobą ludzi z pokolenia na pokolenie 

tą prawdą i tą miłością, jaka się udzieliła w Jego pierwszym przyjściu na świat. Ewangelia 

dzisiejszej niedzieli skierowuje nas już bardzo wyraźnie w stronę narodzin Kościoła i w 

stronę Jego misji. 

«Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam». Chrystus mówi to w momencie, w którym w 

sercach apostołów daje się wyczuć niepokój i lęk. Przecież są to ostatnie godziny przed męką. 

I dlatego mówi im: «Niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka!». Będziecie 

wprawdzie świadkami mojego poniżenia, mojego ukrzyżowania i haniebnej śmierci na 

krzyżu. Trudno się dziwić, że trwożycie się taką perspektywą, że boli was, iż w taki sposób 

ma odejść od was wasz Nauczyciel i Mistrz. Nie trwóżcie się jednak! Po tym odejściu przyjdę 

do was jako Zmartwychwstały i będziecie mogli cieszyć się pokojem, który Ja wam daję. 
 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

1. Kalendarz liturgiczny: 

Wtorek – wspomnienie Najświętszej Maryi Panny,  

Wspomożycielki Wiernych 

Środa - wspomnienie św. Grzegorza VII, papieża 

Czwartek – wspomnienie św. Filipa Nereusza, kapłana 

Piątek - wspomnienie św. Pawła VI, papieża 

2. W piątek rozpoczynamy Nowennę przed Zesłaniem Ducha Świętego. Będzie ona 

odmawiana po Mszy św. wieczornej.  

3. Katecheza przed chrztem świętym dla rodziców i chrzestnych we wtorek 

o 19:00  w kościele. 

4. Rocznicę I Komunii św. dzieci będą obchodzić w sobotę 28 maja:  

 szkoła 149 w o godz. 10:00  

 szkoła 162 o godz. 11:30.  

Dodatkowo okazja do spowiedzi będzie w piątek 27 maja od godz. 17:00. 

5. Nabożeństwa majowe w niedziele o godz. 18:30 a w pozostałe dni po Mszy św. 

wieczornej.  

6. Prosimy o modlitwę za dzieci, które w naszym kościele przystąpiły do 

I spowiedzi i Komunii św.  
  

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

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

about:blank

