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* XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA * 4 września 2022

PANIE, JESTEŚ SPRAWIEDLIWY, I WYROK TWÓJ JEST SŁUSZNY,
POSTĄP ZE SWOIM SŁUGĄ WEDŁUG TWEJ DOBROCI.
LITURGIA I SŁOWO BOŻE NA NIEDZIELĘ
1. czytanie (Mdr 9, 13-18b)
Czytanie z Księgi Mądrości
Któż z ludzi rozezna zamysł Boży
albo któż pojmie wolę Pana?
Nieśmiałe są myśli śmiertelników i
przewidywania nasze zawodne, bo
śmiertelne ciało przygniata duszę i
ziemski przybytek obciąża lotny
umysł. Mozolnie odkrywamy rzeczy
tej ziemi, z trudem znajdujemy, co
mamy pod ręką, a któż wyśledzi to, co
jest na niebie? Któż poznał Twój
zamysł, gdybyś nie dał Mądrości, nie
zesłał z wysoka Świętego Ducha
swego? I tak ścieżki mieszkańców
ziemi stały się proste, a ludzie
poznali, co Tobie przyjemne, a
wybawiła ich Mądrość.
Psalm (Ps 90, 3-4. 5-6. 12-13. 14 i 17)
Panie, Ty zawsze byłeś nam ucieczką
Obracasz w proch człowieka
i mówisz: ”Wracajcie, synowie
ludzcy”.
Bo tysiąc lat w Twoich oczach jest

jak wczorajszy dzień, który minął,
albo straż nocna.
Panie, Ty zawsze byłeś nam ucieczką
Porywasz ich, stają się niby sen
poranny,
jak trawa, która rośnie:
rankiem zielona i kwitnąca,
wieczorem więdnie i usycha.
Panie, Ty zawsze byłeś nam ucieczką
Naucz nas liczyć dni nasze,
byśmy zdobyli mądrość serca.
Powróć, o Panie, jak długo będziesz
zwlekał?
Bądź litościwy dla sług Twoich!
Panie, Ty zawsze byłeś nam ucieczką
Nasyć nas o świcie swoją łaską,
abyśmy przez wszystkie dni nasze
mogli się radować i cieszyć.
Dobroć Pana Boga naszego niech
będzie nad nami!
wspieraj pracę rąk naszych, dzieło
rąk naszych wspieraj.
Panie, Ty zawsze byłeś nam ucieczką.

2. czytanie (Flm 9b-10. 12-17)

Ewangelia (Łk 14, 25-33)

Czytanie z Listu świętego Pawła
Apostoła do Filemona
Najdroższy: Jako stary Paweł, a teraz
jeszcze więzień Chrystusa Jezusa,
proszę cię za moim dzieckiem, za tym,
którego zrodziłem w kajdanach, za
Onezymem. Jego ci odsyłam; ty zaś
jego, to jest serce moje, przyjmij do
domu. Zamierzałem go trzymać przy
sobie, aby zamiast ciebie oddawał mi
usługi w kajdanach noszonych dla
Ewangelii. Jednakże postanowiłem nie
uczynić niczego bez twojej zgody, aby
dobry twój czyn był nie jakby z musu,
ale z dobrej woli. Może bowiem po to
oddalił się od ciebie na krótki czas, abyś
go odebrał na zawsze, już nie jako
niewolnika, lecz więcej niż niewolnika,
jako brata umiłowanego. Takim jest on
zwłaszcza dla mnie, ileż bardziej dla
ciebie zarówno w doczesności, jak w
Panu. Jeśli więc się poczuwasz do
łączności ze mną, przyjmij go jak mnie.
Alleluja, alleluja, alleluja
Okaż swemu słudze światło swego
oblicza
i naucz mnie Twoich ustaw.
Alleluja, alleluja, alleluja

Słowa Ewangelii według Świętego
Łukasza
Wielkie tłumy szły z Jezusem. On
zwrócił się i rzekł do nich: «Jeśli kto
przychodzi do Mnie, a nie ma w
nienawiści swego ojca i matki, żony i
dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie
samego, nie może być moim uczniem.
Kto nie nosi swego krzyża, a idzie za
Mną, ten nie może być moim uczniem.
Bo któż z was, chcąc zbudować wieżę,
nie usiądzie wpierw, a nie oblicza
wydatków, czy ma na wykończenie?
Inaczej, gdyby założył fundament, a nie
zdołałby wykończyć, wszyscy patrząc
na to zaczęliby drwić z niego: „Ten
człowiek zaczął budować, a nie zdołał
wykończyć”. Albo który król, mając
wyruszyć, aby stoczyć bitwę z drugim
królem, nie usiądzie wpierw i nie
rozważy, czy w dziesięć tysięcy ludzi
może stawić czoło temu, który z
dwudziestu tysiącami nadciąga przeciw
niemu? Jeśli nie, wyprawia poselstwo,
gdy tamten jest jeszcze daleko, i prosi o
warunki pokoju.
Tak więc nikt z was, kto nie wyrzeka się
wszystkiego, co posiada, nie może być
moim uczniem».

HOMILIA
Jasne jest dzisiejsze pouczenie Jezusa. Sprowadza się ono do odpowiedzi na
zasadnicze pytanie: Czy naprawdę chcecie być Jego uczniami? Jest ono
skierowane do wszystkich idących za Nim. Gdybyśmy mieli podgląd na katolickie
świątynie na świecie i obserwowali je przez cały dzień, to zobaczylibyśmy, jak
wielkie tłumy wciąż podążają za Chrystusem. Ale z tego jeszcze niewiele wynika.
Ważna jest bowiem tylko relacja, jaka zachodzi między sercem człowieka a
sercem Jezusa. Zbawiciel właśnie o to pyta, dając nam wskazówki, przy pomocy
których możemy sobie na to pytanie odpowiedzieć w całej prawdzie.

Mówi najpierw coś, co nie tylko nas zaskakuje, ale też wydaje się sprzeczne z całą
Jego nauką, a zwłaszcza z tym, co dotyczy miłości. Stwierdza bowiem: „Jeśli ktoś
przychodzi do Mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci
i sióstr, nadto i siebie samego, nie może być moim uczniem”. Na innym miejscu poucza:
„Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien”. O co zatem
Jezusowi chodzi? On wcale nie zabrania nam kochać naszych bliskich, ale

zdecydowanie i jednoznacznie wskazuje, że jeśli chcemy być rzeczywiście Jego
uczniami, to On musi być dla nas najważniejszy! Nikt i nic nie może Go
przesłaniać, nawet gdyby to było najbliższe naszemu sercu. A przecież wiemy, że
najbliższe są właśnie więzy krwi, szczególnie te łączące rodziców i dzieci. Jeśli jednak
ktoś lub coś będzie dla nas znaczyć więcej niż Jezus, to choćbyśmy uważali się za
wierzących i przychodzili na świętą Eucharystię, to nie staniemy się Jego
uczniami. Trzeba, abyśmy rozważyli, kto w naszym życiu jest najważniejszy.
Chrystus wypowiada dzisiaj jeszcze jedno bardzo trudne zdanie: „Kto nie nosi
swego krzyża, a idzie za Mną, ten nie może być moim uczniem”. A więc drugi
warunek, jaki musimy spełnić, aby rzeczywiście być Jego uczniami, to naprawdę
wziąć na ramiona swój krzyż – a więc to wszystko, co przynależy do całego
naszego istnienia, czego nie potrafimy zmienić, a co jest wymagające, bolesne i
wiąże się z cierpieniem zarówno fizycznym, jak i duchowym.
Chrystus pyta, czy bez buntu bierzemy na swe ramiona to wszystko, co nas
przerasta. Jeśli opuszczamy ręce, jeśli wątpimy czy buntujemy się, to nie jesteśmy
Jego uczniami. On bowiem swoim życiem pokazał nam, jak należy ten krzyż dźwigać,
sam wziął go na siebie z miłości do nas. A kiedy krzyż Go przytłoczył, zanosił błagalną
modlitwę do Ojca – przepełnioną cierpieniem, ale także pełną ufności i zawierzenia.

W ostatnim zdaniu dzisiejszej Ewangelii słyszymy trzecią wskazówkę Jezusa:
„nikt z was, kto nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim
uczniem”. Chodzi o to, abyśmy dysponując czymkolwiek, nie uważali się za
absolutnych właścicieli, którzy sądzą, że mogą tym rozporządzać w dowolny
sposób. Bardzo dobrze nam to obrazuje drugie czytanie. Święty Paweł przywiązał
się do Onezyma – niegdyś niewolnika u Filemona – którego doprowadził do chrztu
i który oddawał mu usługi w trudach znoszonych dla głoszenia Ewangelii. Jednak
odsyła go do Filemona, zaznaczając, że liczy na to, że ten przyjmie go „już nie
jako niewolnika”, czyli swoją własność, „lecz więcej niż niewolnika, jako brata
umiłowanego” (Flm 16).
Patrząc na Jezusa i wsłuchując się z uwagą w słowo, które do nas kieruje, uczmy
się dźwigać nasz codzienny krzyż z coraz większą pokorą i zawierzeniem aż do
końca. Pamiętajmy, że tutaj, na ziemi, jesteśmy tylko przechodniami; że wszystko,
co posiadamy, otrzymaliśmy od Boga, więc nie wolno nam przywłaszczać sobie
tych darów.
Ks. Kazimierz Skwierawski

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Kalendarz liturgiczny:
Środa – Wspomnienie św. Melchiora Grodzieckiego, kapłana i męczennika
Czwartek – Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny
Piątek – wspomnienie bł. Anieli Salawy, dziewicy.
2. W przyszłą niedzielę rozpoczynamy nasze Rekolekcje Parafialne przed opustem
parafialnym ku czci Podwyższenia Krzyża Świętego. Program w biuletynie, w
gablotkach i na stronie internetowej.
3. W poniedziałek 5 września zapraszamy Rodziców dzieci I komunijnych naszej
parafii na spotkanie organizacyjne do kościoła o godz. 18:30.
4. Dzieci z klas III, które przygotowują się do pierwszej spowiedzi i Komunii św.
zapraszamy we czwartek na Mszę św. o godz. 18:00.
5. We czwartek na Mszy św. wieczornej rozpoczęcie kolejnego roku formacyjnego
Kościoła Domowego w naszej parafii.
6. We czwartek o godz. 20:00 w kościele comiesięczna Adoracja Najświętszego
Sakramentu z indywidualnym błogosławieństwem.
7. Ogłoszenie dla klas VII – indeksy i deklaracje do bierzmowania są do odbioru w
zakrystii.
8. Dzieci mogą odbierać plansze – sprawdziany obecności na niedzielnej Mszy św.
9. W przyszłą niedzielę Pielgrzymka Rodzin do Kalwarii Zebrzydowskiej.
Z naszej parafii będzie zorganizowany autokar. Wyjazd o godz. 7:00 z parkingu.
Powrót po południu. Zapisy w zakrystii do piątku włącznie.
10. W sobotę 17 września planowana całodniowa pielgrzymka autokarowa do
Jędrzejowa i Kielc. Zapisy w zakrystii.
PROGRAM REKOLEKCJI 11- 13 WRZEŚNIA 2022 R.
Niedziela 11 września 2022 r. Msza św. z kazaniem: 7:00, 8:30, 10:00, 11:30 (dla
dzieci), 13:00, 14:15 17:00, 19;00. Poniedziałek 12 września 2022 r. Msza św. z
nauką rekolekcyjną: 7:00, 9:00, 18:00; 20:00; Apel Jasnogórski Wtorek 13 września
2022 r. Msza św. z nauką rekolekcyjną: 7:00, 9:00 (dla chorych z Sakramentem
Namaszczenia Chorych) 18:00 (Nabożeństwo Fatimskie) 20:00; Apel Jasnogórski
Spowiedź rekolekcyjna wtorek 6:30 – 7:30; 8.30 – 9:00; 17:00 – 18:00 Środa 14
września 2022 r. Odpust Parafialny ku czci Podwyższenia Krzyża Świętego Msze
św. 6:30, 7:00, 9:00, 18:00 – suma odpustowa z procesją
Kandydatów do bierzmowania z I Klasy szkoły ponadpodstawowej zapraszamy po
odbiór karty bezpośredniego przygotowania do bierzmowania (zaplanowanego na
10 listopada br.) Kary te należy odebrać do przyszłej niedzieli.
adres: ul. W. Witosa 9, 30-612 Kraków; tel. 12 6544569; 797624306
www.parafiakurdwanow.pl;
Email: kontakt@parafiakurdwanow.pl

