BIULETYN
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego
w Krakowie – Kurdwanowie
Nr 25/147/2022 * XII NIEDZIELA ZWYKŁA * 19 czerwca 2022
PAN JEST MOCĄ DLA SWOJEGO LUDU, TWIERDZĄ ZBAWIENIA
DLA SWOJEGO POMAZAŃCA. OCAL SWÓJ LUD, PANIE,
I BŁOGOSŁAW SWOJEMU DZIEDZICTWU, WEŹ ICH W OPIEKĘ NA WIEKI.
LITURGIA I SŁOWO BOŻE NA NIEDZIELĘ
1. czytanie (Za 12, 10-11)
Czytanie
z
Księgi
proroka
Zachariasza
To mówi Pan: ”Na dom Dawida i na
mieszkańców Jeruzalem wyleję Ducha
pobożności. Będą patrzeć na tego,
którego przebili, i boleć będą nad nim,
jak się boleje nad jedynakiem, i płakać
będą nad nim, jak się płacze nad
pierworodnym. W owym dniu będzie
wielki płacz w Jeruzalem, podobny do
płaczu w Hadad-Rimmon na równinie
Megiddo”.
Psalm (Ps 63, 2. 3-4. 5-6. 8-9)
Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza
Boże mój, Boże, szukam Ciebie
i pragnie Ciebie moja dusza.
Ciało moje tęskni za Tobą,
jak ziemia zeschła i łaknąca wody.
Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza
Oto wpatruję się w Ciebie w świątyni,
by ujrzeć Twą potęgę i chwałę.

A Twoja łaska jest cenniejsza od życia,
więc sławić Cię będą moje wargi.
Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza
Będę Cię wielbił przez całe me życie
i wzniosę ręce w imię Twoje.
Moja dusza syci się obficie,
a usta Cię wielbią radosnymi wargami.
Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza
Bo stałeś się dla mnie pomocą
i w cieniu Twych skrzydeł wołam
radośnie:
Do Ciebie lgnie moja dusza,
prawica Twoja mnie wspiera.
2. czytanie (Ga 3, 26-29)
Czytanie z Listu świętego Pawła
Apostoła do Galatów
Bracia: Wszyscy dzięki wierze
jesteście synami Bożymi w Chrystusie
Jezusie. Bo wy wszyscy, którzy
zostaliście ochrzczeni w Chrystusie,
przyoblekliście się w Chrystusa. Nie
ma już żyda ani poganina, nie ma już

niewolnika ani człowieka wolnego, nie
ma już mężczyzny ani kobiety,
wszyscy bowiem jesteście kimś
jednym w Chrystusie Jezusie. Jeżeli zaś
należycie do Chrystusa, to jesteście też
potomstwem Abrahama i zgodnie z
obietnicą dziedzicami.
Alleluja, alleluja, alleluja
Jeśli kto chce iść za Mną,
niech się zaprze samego siebie,
niech weźmie krzyż swój i niech
Mnie naśladuje.
Alleluja, alleluja, alleluja
Ewangelia (Łk 9, 18-24)
Słowa Ewangelii według świętego
Łukasza
Gdy Jezus modlił się na osobności, a
byli z Nim uczniowie, zwrócił się do
nich z zapytaniem: ”Za kogo uważają
Mnie tłumy?”.

Oni
odpowiedzieli:
”Za
Jana
Chrzciciela; inni za Eliasza; jeszcze inni
mówią, że któryś z dawnych proroków
zmartwychwstał”. Zapytał ich: ”A wy,
za kogo Mnie uważacie ?”. Piotr
odpowiedział: ”Za Mesjasza Bożego”.
Wtedy
surowo
im
przykazał
i napomniał ich, żeby nikomu o tym nie
mówili. I dodał: ”Syn Człowieczy musi
wiele wycierpieć: będzie odrzucony
przez
starszych,
arcykapłanów
i uczonych w Piśmie; będzie zabity,
a trzeciego dnia zmartwychwstanie”.
Potem mówił do wszystkich: ”Jeśli kto
chce iść za Mną, niech się zaprze
samego siebie, niech co dnia weźmie
swój krzyż i niech Mnie naśladuje. Bo
kto chce zachować swoje życie, straci je,
a kto straci swe życie z mego powodu,
ten je zachowa”.

HOMILIA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II
«Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze
krzyż swój i niech Mnie naśladuje». Te słowa wyrażają radykalizm wyboru, który
nie dopuszcza wahań i którego nie można odwołać. Ten trudny wymóg przeraził
nawet samych uczniów, a w następnych stuleciach powstrzymał wielu ludzi od
pójścia za Chrystusem. Ale właśnie ten radykalizm wydał też wspaniałe owoce
świętości i męczeństwa, które krzepią Kościół w jego wędrówce przez dzieje.
Dzisiaj te słowa nadal budzą zgorszenie i zdają się szaleństwem. Ale to właśnie z
nimi musimy się zmierzyć, ponieważ taką samą drogę, jaką Bóg wytyczył swojemu
Synowi, musi przebyć też uczeń, który postanowił iść za Nim. Nie ma dwóch dróg,
ale tylko jedna: ta, którą przeszedł Pan. Uczniowi nie wolno znaleźć sobie innej.
Jezus idzie na czele swoich uczniów i żąda, aby każdy czynił to, co On. Mówi: nie
przyszedłem, aby mi służono, ale by służyć; kto zatem chce być taki jak Ja, niech
będzie sługą wszystkich. Przyszedłem do was jak ktoś, kto niczego nie posiada;
mogę zatem wymagać i od was, abyście odrzucili wszelkie bogactwa, które nie
pozwalają wam wejść do Królestwa Niebieskiego. Umiem się pogodzić ze
sprzeciwem, z odrzuceniem przez większość mojego narodu; mogę więc żądać i od
was, byście byli gotowi przyjąć sprzeciw i krytykę, skądkolwiek pochodzą.

Innymi słowy, Jezus wymaga, byśmy odważnie wybrali tę samą drogę co On;
byśmy wybrali ją nade wszystko «w sercu», ponieważ nie od nas zależy, czy nasza
sytuacja zewnętrzna jest taka czy inna. Od nas zależy postanowienie, że będziemy
posłuszni Ojcu tak jak On — na ile to możliwe — i gotowi do końca przyjąć
zamysł, jaki On powziął wobec każdego z nas.
«Niech się zaprze samego siebie». Zaprzeć się samego siebie znaczy
zrezygnować z własnego planu, często ograniczonego i małostkowego, aby
przyjąć plan Boży: oto jest droga nawrócenia, nieodzownego w chrześcijańskim
życiu, która doprowadziła apostoła Pawła do oświadczenia: «Teraz zaś już nie ja
żyję, lecz żyje we mnie Chrystus» (Ga 2, 20).
Jezus nie żąda rezygnacji z życia, ale przyjęcia nowego i pełnego życia, które tylko
On może dać. W głębi jestestwa człowieka zakorzeniona jest skłonność do
«myślenia o sobie», stawiania siebie w centrum zainteresowania i do czynienia
samego siebie miarą wszystkiego. Kto jednak idzie za Chrystusem, odrzuca tę
postawę skupienia na sobie i nie ocenia wszystkiego z punktu widzenia własnej
korzyści. Ocenia swoje życie w kategoriach bezinteresownego daru, a nie zysku i
posiadania. Prawdziwe życie bowiem wyraża się przez dar z siebie, owoc łaski
Chrystusa: jest życiem wolnym, w komunii z Bogiem i z braćmi.
Jeśli naśladowanie Chrystusa staje się najwyższą wartością, to wszystkie inne
wartości zyskują dzięki temu właściwe miejsce i znaczenie. Kto poszukuje jedynie
dóbr ziemskich, przegra mimo pozorów sukcesu: do śmierci zdoła zgromadzić
wiele majętności, ale jego życie pozostanie nie spełnione (por. Łk 12, 13-21).
Trzeba zatem wybrać między być i mieć, między życiem pełnym a pustym
egzystowaniem, między prawdą i kłamstwem.
«Niech bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje». Podobnie jak krzyż może
stać się tylko ozdobą, tak też «niesienie krzyża» można sprowadzić wyłącznie do
figury retorycznej. W nauczaniu Jezusa to wyrażenie nie stawia na pierwszym
planie umartwienia i wyrzeczenia. Nie ma być pochwałą cierpienia jako środka,
dzięki któremu człowiek może podobać się Bogu. Chrześcijanin nie szuka
cierpienia dla niego samego, ale szuka miłości. Przyjęcie krzyża staje się znakiem
miłości i całkowitego daru. Nieść go za Chrystusem znaczy w jedności z Nim
złożyć najwyższy dowód miłości.
Bóg pragnie nas napełnić swoimi darami. Wypowiadając słowa: «pójdź za Mną»,
Jezus mówi do swoich uczniów nie tylko: naśladuj mój przykład, ale także: dziel
ze Mną moje życie i moje wybory, razem ze Mną poświęć swoje życie miłości
Boga i braci. W ten sposób Chrystus otwiera przed nami «drogę życia», której
niestety zagraża nieustannie «droga śmierci». Tą drogą jest grzech, który odgradza
człowieka od Boga i od bliźniego, prowadząc do podziałów i rozsadzając
społeczeństwo od wewnątrz.
«Droga życia», droga naśladowania Jezusa i pójścia za Nim, staje się drogą wiary
i nawrócenia, czyli właśnie drogą krzyża. Ta droga prowadzi do zawierzenia się

Jemu i Jego zbawczemu zamysłowi, do wiary w to, że On umarł, aby objawić
miłość Boga do każdego człowieka; jest to droga wiodąca do zbawienia w
społeczeństwie często rozbitym, zagubionym i pełnym sprzeczności; jest to droga
szczęścia, jakie płynie z naśladowania Chrystusa aż do końca, w dramatycznych
często okolicznościach codziennego życia; jest to droga, na której człowiek nie
lęka się niepowodzeń, trudności, odepchnięcia i samotności, bo jego serce
napełnia obecność Jezusa; jest to droga pokoju, panowania nad sobą, głębokiej
radości serca.
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Kalendarz liturgiczny:
Poniedziałek – Wspomnienie bł. Władysława Bukowińskiego, kapłana.
Wtorek – św. Alojzego Gonzagi, zakonnika.
Środa – świętych męczenników Jana Fishera i Tomasza More’a.
Czwartek – Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela.
Piątek – Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa.
Sobota – Wspomnienie Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny.
W poniedziałek po nabożeństwie wieczornym modlitwa o trzeźwość w naszej
Ojczyźnie.
Msza św. za Zmarłych wypominanych we wtorek o godz. 18:00. Przed Mszą św.
różaniec w ich intencji.
We środę nabożeństwo ku czci św. Rity z poświęceniem róż – po procesji oktawy
Bożego Ciała.
We czwartek na poświęcenie wianków na zakończenie Oktawy Bożego Ciała.
W ten dzień nasz ks. Prałat Jan Mrowca obchodzi swoje imieniny, otaczamy Go
naszymi modlitwami.
W piątek po Mszy św. odmówimy Akt poświęcenia Najświętszemu Sercu Pana
Jezusa. Z racji uroczystości w ten dzień nie obowiązuje wstrzemięźliwość od
pokarmów mięsnych.
W przyszłą niedzielę Duszpasterstwo Chorych przy naszej parafii będzie
organizować kwestę na rzecz wyjazdu rehabilitacyjnego dla podopiecznych.
Będzie można wesprzeć ten cel dobrowolnymi ofiarami po Mszach świętych.

Ogłoszenie grzecznościowe:
„Dyrekcja Niepublicznej Katolickiej Szkoły im. Św. Joanny Molli informuje, że
posiada jeszcze wolne miejsca na rok szkolny 2022/2023. Placówka jest zlokalizowana
w domu parafialnym obok kościoła. Zapraszamy do zapisów do zerówki oraz do klas
od 1 do 4. Nasze atuty to niewielkie klasy, kameralna atmosfera, wychowanie w
katolickim duchu. Szkoła jest otwarta na każde dziecko, w tym także posiadające
orzeczenie”.

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

