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PRZYJĘLIŚMY, BOŻE, TWOJE MIŁOSIERDZIE  WE WNĘTRZU TWEJ 

ŚWIĄTYNI.  JAK IMIĘ TWE, BOŻE, TAK I CHWAŁA TWOJA SIĘGA PO 

KRAŃCE ZIEMI.  PRAWICA TWOJA PEŁNA JEST SPRAWIEDLIWOŚCI. 

LITURGIA I SŁOWO BOŻE NA NIEDZIELĘ 

1. czytanie (Iz 66, 10-14c) 

Czytanie z Księgi proroka Izajasza 

Radujcie się wraz z Jerozolimą, 

weselcie się w niej wszyscy, co ją 

miłujecie. Cieszcie się z nią bardzo wy 

wszyscy, którzyście się nad nią smucili. 

Ażebyście ssać mogli aż do nasycenia z 

piersi jej pociech; ażebyście ciągnęli 

mleko z rozkoszą z pełnej piersi jej 

chwały. 

To bowiem mówi Pan: ”Oto skieruję do 

niej pokój jak rzekę i chwałę narodów 

jak strumień wezbrany. Ich niemowlęta 

będą noszone na rękach i na kolanach 

będą pieszczone. Jak kogo pociesza 

własna matka, tak Ja was pocieszać 

będę; w Jerozolimie doznacie pociechy. 

Na ten widok rozraduje się serce wasze, 

a kości wasze nabiorą świeżości jak 

murawa. Ręka Pana da się poznać Jego 

sługom”. 
 

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

Niech cała ziemia chwali swego Boga 

Z radością sławcie Boga, wszystkie 

ziemie, 

opiewajcie chwałę Jego imienia, 

cześć Mu wspaniałą oddajcie. 

Powiedzcie Bogu: ”Jak zadziwiające są 

Twe dzieła! 

Niech cała ziemia chwali swego Boga 

Niechaj Cię wielbi cała ziemia i niechaj 

śpiewa Tobie, 

niech Twoje imię opiewa”. 

Przyjdźcie i patrzcie na dzieła Boga: 

zadziwiających rzeczy dokonał wśród 

ludzi. 

Niech cała ziemia chwali swego Boga 

Morze na suchy ląd zamienił, 

pieszo przeszli przez rzekę: 

Nim się przeto radujmy! 

Jego potęga włada na wieki. 

Niech cała ziemia chwali swego Boga 



Przyjdźcie i słuchajcie mnie wszyscy 

którzy boicie się Boga, 

opowiem, co uczynił mej duszy. 

Błogosławiony Bóg, który nie 

odepchnął mej prośby 

i nie oddalił ode mnie swej łaski. 

Niech cała ziemia chwali swego Boga 
 

2. czytanie (Ga 6, 14-18) 

Czytanie z Listu świętego Pawła 

Apostoła do Galatów 

Bracia: Co do mnie, nie daj Boże, bym 

się miał chlubić z czego innego, jak 

tylko z krzyża Pana naszego Jezusa 

Chrystusa, dzięki któremu świat stał się 

ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata. 

Bo ani obrzezanie nic nie znaczy, ani 

nieobrzezanie, tylko nowe stworzenie. 

Na wszystkich tych, którzy się tej 

zasady trzymać będą, i na Izraela 

Bożego niech zstąpi pokój i 

miłosierdzie. Odtąd niech już nikt nie 

sprawia mi przykrości: przecież ja na 

ciele swoim noszę blizny, znamię 

przynależności do Jezusa. Łaska Pana 

naszego Jezusa Chrystusa niech będzie 

z duchem waszym, bracia! Amen. 

 

Alleluja, alleluja, alleluja 

Sercami waszymi niech rządzi 

Chrystusowy pokój, 

słowo Chrystusa niech w was 

przebywa z całym swym bogactwem. 

Alleluja, alleluja, alleluja 

Ewangelia (Łk 9, 51-62) 

Słowa Ewangelii według świętego 

Łukasza 

Jezus wyznaczył jeszcze innych 

siedemdziesięciu dwóch uczniów i 

wysłał ich po dwóch przed sobą do 

każdego miasta i miejscowości, dokąd 

sam przyjść zamierzał. Powiedział też 

do nich: ”Żniwo wprawdzie wielkie, 

ale robotników mało; proście więc 

Pana żniwa, żeby wyprawił 

robotników na swoje żniwo. Idźcie, 

oto was posyłam jak owce między 

wilki. Nie noście z sobą trzosa ani 

torby, ani sandałów; i nikogo w drodze 

nie pozdrawiajcie. Gdy do jakiego 

domu wejdziecie, najpierw mówcie: 

»Pokój temu domowi«. Jeśli tam 

mieszka człowiek godny pokoju, wasz 

pokój spocznie na nim; jeśli nie, 

powróci do was. W tym samym domu 

zostańcie, jedząc i pijąc, co mają; bo 

zasługuje robotnik na swą zapłatę. Nie 

przechodźcie z domu do domu. Jeśli 

do jakiego miasta wejdziecie i przyjmą 

was, jedzcie, co Wam podadzą; 

uzdrawiajcie chorych, którzy tam są, i 

mówcie im: »Przybliżyło się do was 

królestwo Boże«. Lecz jeśli do jakiego 

miasta wejdziecie, a nie przyjmą was, 

wyjdźcie na jego ulice i powiedzcie: 

»Nawet proch, który z waszego miasta 

przylgnął nam do nóg, strząsamy wam. 

Wszakże to wiedzcie, że bliskie jest 

królestwo Boże«. Powiadam wam: 

Sodomie lżej będzie w ów dzień niż 

temu miastu”. Wróciło 

siedemdziesięciu dwóch z radością 

mówiąc: ”Panie, przez wzgląd na Twoje 

imię nawet złe duchy nam się poddają”. 



Wtedy rzekł do nich: ”Widziałem 

szatana spadającego z nieba jak 

błyskawica. Oto dałem wam władzę 

stąpania po wężach i skorpionach, i po 

całej potędze przeciwnika, a nic wam 

nie zaszkodzi. Jednak nie z tego się 

cieszcie, że duchy się wam poddają, lecz 

cieszcie się, że wasze imiona zapisane 

są w niebie”. 
 

 
HOMILIA  

 
Cały świat jest miejscem, do którego Chrystus zamierza przyjść. Każdy 

człowiek jest celem zbawczych zamiarów Boga, jak gdyby miejscem, w którym 

mają się zrealizować tajemnice zbawienia, cała prawda Ewangelii. Przedtem 

jednak, zanim On sam w człowieku rozpocznie swoją działalność, wysyła nas, 

swoich uczniów, byśmy codziennym życiem dowodzili prawdy Ewangelii. 

Niektórzy bronią się, jak mogą, przed koniecznością zamyślania się nad prawdą 

Chrystusa. Chcą się zwolnić z tego obowiązku, a przynajmniej odwlec na czas 

nieograniczony moment potraktowania poważnie tej prawdy. A On ciągle jest, bo 

ciągle są ludzie, którzy – Jego nauką natchnieni – potrafią być dobrzy. Dlatego, że 

On tak chciał, potrafią się wyrzec siebie, aby drugiemu ulżyć w życiu. W tych 

ludziach Chrystus przychodzi na świat na przekór wszystkim chcącym Go 

pomniejszyć lub zgoła wykreślić z życia. Dlatego odpowiedzi na pytanie o Prawdę 

Ewangelii należy szukać w życiu, w każdym przypadku ludzkiej dobroci 

zrodzonej z dosłownie potraktowanych wskazań Ewangelii. Posłani „do każdego 

miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał” są i dziś, żyją także wśród 

nas.  

Orędzie Ewangelii nie powinno być traktowane jako teoria, ale przede 

wszystkim jako podstawa działania i zachęta do niego. Pod wpływem tego orędzia 

niektórzy z pierwszych chrześcijan rozdawali swe dobra ubogim, dając 

świadectwo, że nawet między ludźmi różnego pochodzenia społecznego możliwe 

jest pokojowe i solidarne współżycie. Czerpiąc w ciągu wieków moc z Ewangelii, 

mnisi uprawiali ziemię, zakonnicy i zakonnice zakładali szpitale i przytułki dla 

ubogich, członkowie bractw religijnych oraz mężczyźni i kobiety wszelkiego 

stanu nieśli pomoc ludziom potrzebującym i upośledzonym społecznie, 

przekonani, że słowa Chrystusa: „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci 

moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25,40), nie powinny pozostawać 

pobożnym życzeniem, ale muszą skłaniać do konkretnego działania. 

Kiedyś Izajasz w proroczym widzeniu tworzył wizję szczęśliwej Jerozolimy, 

obraz szczęśliwego człowieka, kiedy to spełnią się zapowiedzi i zbawcze zamiary 

Boga. „Jak kogo pociesza własna matka, tak Ja was pocieszać będę. Rozraduje się 

serce wasze, a kości wasze nabiorą świeżości jak murawa”. Tę samą myśl, ale w 

innych słowach, podejmuje Paweł Apostoł: „Nie daj Boże, bym się miał chlubić z 

czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu 



świat stał się ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata. Ja na ciele swoim noszę 

blizny, znamię przynależności do Jezusa”. Dobroć nie lubi rozgłosu. Nierzadko 

jest traktowana z drwiną i utożsamiana z naiwnością. Tak był traktowany i 

Chrystus. Ból chrześcijanina, który widzi, z jakim trudem dobro przedziera się 

przez zwały egoizmu i zła, i jak łatwo zło znajduje przystęp do człowieka – ten 

ból to owe blizny, znamiona przynależności do Chrystusa. 

Jan Paweł II spotkając się w Rzymie z polskimi biskupami w czasie wizyty „ad 

limina” w roku 1998 przypomniał: „Trzeba nadal wielkiej pracy ewangelizacyjnej 

całego Kościoła, zorganizowanej i konsekwentnie prowadzonej pracy formacyjnej 

na wszystkich odcinkach duszpasterstwa, tak aby nasi bracia i siostry realizowali 

w pełni swoje powołanie w Kościele i społeczeństwie”. 

Ewangelizować, znaczy kochać. 

    ks. Roman Kempny   
 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

Dziś z racji pierwszej niedzieli miesiąca adoracja Najświętszego Sakramentu.  

1. Kalendarz liturgiczny: 

Poniedziałek – Święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Metropolitalnej 

Środa – Wspomnienie błog. Marii Teresy Ledóchowskiej, dziewicy 

Piątek – Wspomnienie św. Jana z Dukli, kapłana 

Sobota – Wspomnienie św. Augustyna Zhao Rong, kapłana i Towarzyszy 

męczenników. 

2. Przedstawiciele Wspólnoty „Cenacolo”  z Tarnowa po Mszy św. 

rozprowadzają przed kościołem  dewocjonalia, które sami wykonują. 

3. Spowiedź święta w naszym kościele: 

• w dni powszednie od 6:30 do 6:55   

• w niedziele 20 minut przed Mszą św.   

4. W miesiącu lipcu i sierpniu: 

nie ma Mszy św. w dni powszednie o godz. 6:30 i  w niedziele o 14:15.  

Kancelaria parafialna czynna w poniedziałki i czwartki  

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

Sprawy pilne można zgłaszać w zakrystii.  

 

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

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