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Parafia Rzymskokatolicka  p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego 

w Krakowie – Kurdwanowie 
 

Nr 26/148/2022    *   XIII NIEDZIELA ZWYKŁA  *    26 czerwca 2022 

WSZYSTKIE NARODY, KLASKAJCIE W DŁONIE,  

 RADOSNYM GŁOSEM WYKRZYKUJCIE BOGU. 

LITURGIA I SŁOWO BOŻE NA NIEDZIELĘ 

1. czytanie (1 Krl 19, 16b. 19-21) 

Czytanie z Pierwszej Księgi 

Królewskiej 

Pan rzekł do Eliasza: ”Elizeusza, syna 

Szafata z Abel-Mechola, namaścisz na 

proroka po tobie”. Poszedł wkrótce 

stamtąd Eliasz i odnalazł Elizeusza, 

syna Szafata, orzącego wołami: 

dwanaście par wołów przed nim, a on 

przy dwunastej. Wtedy Eliasz, 

podszedłszy do niego, zarzucił na niego 

swój płaszcz. Wówczas Elizeusz 

zostawił woły i pobiegłszy za Eliaszem, 

powiedział: ”Pozwól mi ucałować mego 

ojca i moją matkę, abym potem poszedł 

za tobą”. On mu odpowiedział: ”Idź i 

wracaj, bo po co to ci uczyniłem?”. 

Wtedy powrócił do niego i zaraz wziął 

parę wołów, złożył ją na ofiarę, a na 

jarzmie wołów ugotował ich mięso oraz 

dał ludziom, aby zjedli. Następnie 

wybrał się i poszedłszy za Eliaszem, stał 

się jego sługą. 
 

Psalm (Ps 16, 1-2a i 5. 7-8. 9-10. 11) 

Strzeż mnie, o Boże, Tobie zaufałem 

Zachowaj mnie, Boże, bo uciekam się 

do Ciebie, 

mówię do Pana: „Tyś jest Panem 

,moim”. 

Pan moim dziedzictwem i 

przeznaczeniem, 

to On mój los zabezpiecza. 

Strzeż mnie, o Boże, Tobie zaufałem 

Błogosławię Pana, który dał mi 

rozsądek, 

bo serce napomina mnie nawet nocą. 

Zawsze stawiam sobie Pana przed 

oczy, 

On jest po mojej prawicy, nic mną nie 

zachwieje. 

Strzeż mnie, o Boże, Tobie zaufałem 

Dlatego cieszy się moje serce i dusza 

raduje, 

a ciało moje będzie spoczywać 

bezpiecznie, 

bo w kraju zmarłych duszy mej nie 



zostawisz. 

i nie dopuścisz, bym pozostał w grobie. 

Strzeż mnie, o Boże, Tobie zaufałem 

Ty ścieżkę życia mi ukażesz, 

pełnię Twojej radości 

i wieczną rozkosz 

po Twojej prawicy. 

 
 

2. czytanie (Ga 5, 1. 13-18) 

Czytanie z Listu świętego Pawła 

Apostoła do Galatów 

Bracia: Ku wolności wyswobodził nas 

Chrystus. A zatem trwajcie w niej i nie 

poddawajcie się na nowo pod jarzmo 

niewoli. Wy zatem, bracia, powołani 

zostaliście do wolności. Tylko nie 

bierzcie tej wolności za zachętę do 

hołdowania ciału, wręcz przeciwnie, 

miłością ożywieni służcie sobie 

wzajemnie. Bo całe Prawo wypełnia się 

w tym jednym nakazie: ”Będziesz 

miłował bliźniego swego jak siebie 

samego”. A jeśli u was jeden drugiego 

kąsa i pożera, baczcie, byście się 

wzajemnie nie zjedli. Oto, czego uczę: 

postępujcie według ducha, a nie 

spełnicie pożądania ciała. Ciało 

bowiem do czego innego dąży niż 

duch, a duch do czego innego niż ciało, 

i stąd nie ma między nimi zgody, tak że 

nie czynicie tego, co chcecie. Jeśli 

jednak pozwolicie się prowadzić 

duchowi, nie znajdziecie się w niewoli 

Prawa. 

Alleluja, alleluja, alleluja 
Mów, Panie, bo sługa Twój słucha; 

Ty masz słowa życia wiecznego. 

Alleluja, alleluja, alleluja 

 

Ewangelia (Łk 9, 51-62) 

Słowa Ewangelii według świętego 

Łukasza 

Gdy dopełniał się czas wzięcia Jezusa z 

tego świata, postanowił udać się do 

Jerozolimy i wysłał przed sobą 

posłańców. Ci wybrali się w drogę i 

przyszli do pewnego miasteczka 

samarytańskiego, by Mu przygotować 

pobyt. Nie przyjęto Go jednak, 

ponieważ zmierzał do Jerozolimy. 

Widząc to, uczniowie Jakub i Jan rzekli: 

”Panie, czy chcesz, a powiemy, żeby 

ogień spadł z nieba i zniszczył ich?”. 

Lecz On odwróciwszy się zabronił im. I 

udali się do innego miasteczka. A gdy 

szli drogą, ktoś powiedział do Niego: 

”Pójdę za Tobą, dokądkolwiek się 

udasz”. Jezus mu odpowiedział: ”Lisy 

mają nory i ptaki powietrzne gniazda, 

lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, 

gdzie by głowę mógł wesprzeć”. 

Do innego rzekł: ”Pójdź za Mną”. Ten 

zaś odpowiedział: ”Panie, pozwól mi 

najpierw pójść i pogrzebać mojego 

ojca”. Odparł mu: ”Zostaw umarłym 

grzebanie ich umarłych, a ty idź i głoś 

królestwo Boże”. 

Jeszcze inny rzekł: ”Panie, chcę pójść za 

Tobą, ale pozwól mi najpierw pożegnać 

się z moimi w domu”. Jezus mu 

odpowiedział: ”Ktokolwiek przykłada 

rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie 

nadaje się do królestwa Bożego 

 

 

 

 



 

HOMILIA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA  II 

 
Będziemy rozważać Psalm o głębokiej treści duchowej, którego wysłuchaliśmy i którego 

słowami modliliśmy się. Pomimo trudności, jakie przedstawia tekst, zwłaszcza pierwsze 

wiersze oryginału hebrajskiego, Psalm 16 [15] jest przejrzystą pieśnią o charakterze 

mistycznym, co sugeruje już występujące na początku wyznanie wiary: «Tyś jest Panem 

moim, poza Tobą nie ma dla mnie dobra» (w. 2). Tak więc Bóg postrzegany jest jako jedyne 

dobro, i dlatego modlący się człowiek postanawia włączyć się we wspólnotę tych 

wszystkich, którzy pozostają wierni Panu: «Wzbudził On we mnie miłość przedziwną do 

świętych, którzy mieszkają na Jego ziemi». 

Nasz Psalm rozwija dwa tematy, które przedstawione są za pomocą trzech symboli. 

Przede wszystkim symbolu «dziedzictwa», mowa jest w istocie o «dziedzictwie, kielichu, 

losie». Tymi słowami posłużono się przy opisie daru ziemi obiecanej dla ludu Izraela. 

Otóż, jak wiemy, jedynym rodem, który nie otrzymał kawałka ziemi, był ród lewitów, 

ponieważ sam Pan stanowił ich dziedzictwo. Psalmista właśnie stwierdza: «Pan moim 

dziedzictwem (...). Jak miłe jest dla mnie dziedzictwo moje!» Sprawia więc wrażenie, że 

jest kapłanem głoszącym radość z całkowitego oddania na służbę Bogu. Oczekiwać Boga 

od Boga, być napełnionym Bogiem przez Boga. On ci wystarczy, poza Nim nic ci nie 

może wystarczyć»  

Drugi temat to doskonała i stała komunia z Panem. Psalmista wyraża niezłomną nadzieję, 

że został ustrzeżony od śmierci, by mógł żyć w głębokiej zażyłości z Bogiem, jaka nie 

jest możliwa po śmierci (por. Ps 6, 6; 88 [87], 6). Jednakże słowa, jakimi się posługuje, 

nie określają granic tego ustrzeżenia; można je wręcz odczytywać jako wyraz zwycięstwa 

nad śmiercią, które zapewnia bliskość z Bogiem na wieki. 

Modlący się posługuje się dwoma symbolami. Wspomina przede wszystkim o ciele: 

egzegeci mówią nam, że w oryginale hebrajskim (por. Ps 16 [15], 7-10) mowa jest o 

«nerkach», będących symbolem namiętności i najgłębiej skrywanych uczuć, i o 

«prawicy», znaku siły; o «sercu», siedzibie sumienia; a nawet o «wątrobie», wyrażającej 

emocje, o «ciele», wskazującym na kruchość egzystencji człowieka, i wreszcie o 

«tchnieniu życia».  Mamy zatem do czynienia z obrazem «całej istoty» osoby, która nie 

jest pogrążona i unicestwiona w rozkładzie grobu (por. w. 10), lecz zachowana w pełnym 

i szczęśliwym życiu z Bogiem. 

A oto drugi symbol występujący w Psalmie 16 [15] — symbol «drogi»: «Ty ścieżkę życia 

mi ukażesz» (w. 11). Jest to droga, która prowadzi do «pełni radości» przy Bogu, do 

«wiecznego szczęścia po prawicy» Pańskiej. Powyższe słowa doskonale pasują do 

interpretacji, która rozszerza perspektywę na nadzieję zjednoczenia z Bogiem po 

przekroczeniu progu śmierci, w życiu wiecznym. 

Wobec tego łatwo zrozumieć, że Nowy Testament przejął ten Psalm, odnosząc go do 

zmartwychwstania Chrystusa. Św. Piotr w swojej mowie w dniu Pięćdziesiątnicy 

przytacza właśnie drugą część tego hymnu, wyraźnie nadając mu charakter paschalny i 



chrystologiczny: «Bóg wskrzesił Jezusa Nazarejczyka, zerwawszy więzy śmierci, gdyż 

niemożliwe było, aby ona panowała nad Nim» (por. Dz 2, 24). 

Św. Paweł nawiązuje do Psalmu 16 [15], głosząc Paschę Chrystusa w swoim 

przemówieniu w synagodze w Antiochii Pizydyjskiej. Również i my głosimy: «Nie 

dozwolisz, aby Twój Święty uległ rozkładowi. Dawid jednak, zasłużywszy się swemu 

pokoleniu, zasnął z woli Bożej i został przyłączony do swoich przodków, i uległ 

rozkładowi. Lecz nie uległ rozkładowi Ten — czyli Jezus Chrystus — którego Bóg 

wskrzesił» (Dz 13, 35-37). 

 
OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

1.   Kalendarz liturgiczny:  

Poniedziałek – Wspomnienie św. Cyryla Aleksandryjskiego, biskupa i doktora 

Kościoła.  

Wtorek – Wspomnienie św. Ireneusza, biskupa i męczennika.  

Środa – Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła.  

Czwartek – Wspomnienie świętych pierwszych  męczenników Kościoła 

Rzymskiego. 

Piątek - wspomnienie św. Ottona, biskupa 

2. We wtorek nabożeństwo do św. Charbela po wieczornym nabożeństwie 

czerwcowym. Prośby do tego świętego można składać do skrzynki intencji.   

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

po nabożeństwie w kościele 

4. W tym tygodniu dodatkowa spowiedź z okazji I piątku miesiąca. We czwartek od 

godz. 17:00, a w piątek od godz. 16:00. W I piątek miesiąca będzie także  Msza św. 

o godz. 16:30. 

5. W I piątek miesiąca oraz I sobotę miesiąca odwiedziny chorych z posługą kapłańską 

od godz. 8:00. Nowych chorych można zawsze zgłaszać w zakrystii lub kancelarii.  

6. W miesiącu lipcu i sierpniu: 
nie będzie Mszy św. w dni powszednie o godz. 6:30  

w niedziele o 14:14.  
Kancelaria parafialna będzie czynna w poniedziałki i czwartki  

od godz. 9:00 – 10:00 oraz od 16:00 – 17:30.  

Sprawy pilne można zgłaszać w zakrystii.  

W przyszłą niedzielę będziemy gościć przedstawicieli Wspólnoty „Cenacolo 

 z Tarnowa. Po Mszach świętych dadzą oni świadectwo swojej wiary i stylu życia. 

Będzie także można nabyć dewocjonalia, które oni wykonują. 
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