
BIULETYN 

Parafia Rzymskokatolicka  p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego 

w Krakowie – Kurdwanowie 
 

Nr 1/175/2023 * Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi * 1 stycznia 2023 

WITAJ, ŚWIĘTA BOŻA RODZICIELKO,  TY WYDAŁAŚ NA ŚWIAT 

KRÓLA,  KTÓRY WŁADA NIEBEM I ZIEMIĄ NA WIEKI WIEKÓW. 

LITURGIA I SŁOWO BOŻE NA NIEDZIELĘ 

1. czytanie ((Lb 6, 22-27) 

Czytanie z Księgi Liczb 

Pan mówił do Mojżesza tymi 

słowami: „Po wiedz Aaronowi i jego 

synom: tak oto macie błogosławić 

synom Izraela. Powiecie im: «Niech 

cię Pan błogosławi i strzeże. Niech 

Pan rozpromieni oblicze swe nad 

tobą, niech cię obdarzy swą łaską. 

Niech zwróci ku tobie swoje oblicze i 

niech cię obdarzy pokojem». Tak 

będą wzywać imienia mojego nad 

synami Izraela, a Ja im będę 

błogosławił”. 
 
Psalm (Ps 67, 2-3, 5 i 8)  

Bóg miłosierny niech nam 

błogosławi 

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. 

Bóg miłosierny niech nam błogosławi 

Niech się narody cieszą i weselą, 

że rządzisz ludami sprawiedliwie, 

i kierujesz narodami na ziemi. 

Niechaj nam Bóg błogosławi, 

niech się Go boją wszystkie krańce 

ziemi. 

Bóg miłosierny niech nam błogosławi 

2. czytanie (Ga 4, 4-7) 

Czytanie z Listu świętego Pawła 

Apostoła do Galatów 

Bracia: Gdy nadeszła pełnia czasu, 

Bóg zesłał swojego Syna, zrodzonego 

z niewiasty, zrodzonego pod Prawem, 

aby wykupił tych, którzy podlegali 

Prawu, abyśmy mogli otrzymać 

przybrane synostwo. Na dowód tego, 

że jesteście synami, Bóg wysłał do 

serc naszych Ducha Syna swego, 

który woła: „Abba, Ojcze”. A zatem 

nie jesteś już niewolnikiem, lecz 

synem. Jeżeli zaś synem, to i 

dziedzicem z woli Bożej. 

 

 



Alleluja, alleluja, alleluja 

Wielokrotnie przemawiał niegdyś 

Bóg do ojców przez proroków, a w 

tych ostatecznych dniach przemówił 

do nas przez Syna. 

Alleluja, alleluja, alleluja 

Ewangelia (Łk 2, 16-21) 

Słowa Ewangelii według Świętego 

Łukasza 

Pasterze pospiesznie udali się do 

Betlejem i znaleźli Maryję, Józefa 

i Niemowlę, leżące w żłobie. Gdy Je 

ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im 

zostało objawione o tym Dziecięciu. 

A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się 

temu, co im pasterze opowiadali. Lecz 

Maryja zachowywała wszystkie te 

sprawy i rozważała je w swoim sercu. 

A pasterze wrócili, wielbiąc 

i wysławiając Boga za wszystko, co 

słyszeli i widzieli, jak im to było 

powiedziane. Gdy nadszedł dzień ósmy 

i należało obrzezać Dziecię, nadano Mu 

imię Jezus, którym Je nazwał anioł, 

zanim się poczęło w łonie Matki. 

HOMILIA OJCA ŚW. FRANCISZKA 
 
„Gdy nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z Niewiasty” 

(Ga 4, 4). Zrodzony z niewiasty: oto jak przyszedł Jezus. Nie pojawił się w świecie 

jako dorosły, ale, jak nam powiedziała Ewangelia, został „poczęty w łonie” (Łk 2, 

21): tam przyjął nasze człowieczeństwo, dzień po dniu, miesiąc po miesiącu. W 

łonie niewiasty Bóg i ludzkość zjednoczyły się ze sobą, aby nigdy więcej nie 

rozstawać się: także teraz, w niebie, Jezus żyje w ciele, które przyjął w łonie matki.  

Pierwszego dnia roku obchodzimy te zaślubiny Boga z człowiekiem, które 

rozpoczęty się w łonie niewiasty. W Bogu zawsze będzie nasze człowieczeństwo, 

a Maryja na zawsze będzie Matką Boga. To z Niej, niewiasty, wzeszło zbawienie, 

a zatem nie ma zbawienia bez niewiasty. Tam Bóg złączył się z nami i jeśli chcemy 

zjednoczyć się z Nim, trzeba przejść tą samą drogą: przez Maryję, niewiastę i 

matkę. Zacznijmy zatem rok pod znakiem Matki Bożej, Niewiasty, która utkała 

człowieczeństwo Boga. Jeśli chcemy splatać człowieczeństwem wątki naszych 

dni, musimy zacząć od Niewiasty. 

Zrodzony z niewiasty. Odrodzenie ludzkości rozpoczęło się od niewiasty. Z ciała 

kobiety przyszło dla ludzkości zbawienie: po tym, jak traktujemy ciało kobiety, 

rozpoznajemy nasz poziom człowieczeństwa. Ileż razy ciało kobiety jest 

poświęcane na bezbożnych ołtarzach reklamy, dochodów, pornografii, 

wyzyskiwane jako obszar do użycia. Trzeba je wyzwolić od konsumpcjonizmu, 

trzeba je szanować i czcić. Jest ono najszlachetniejszym ciałem świata, poczęło i 

zrodziło Miłość, która nas zbawiła! Dzisiaj upokarzane jest również 

macierzyństwo, ponieważ jedynym wzrostem, który jest przedmiotem 

zainteresowania, jest wzrost gospodarczy. Są matki, ryzykujące trudne do 

pokonania podróże, by desperacko próbować dać owocowi swego łona lepszą 



przyszłość, a są uznawane za zbędne przez ludzi mających pełny brzuch i 

mnóstwo rzezy, ale serce bez miłości. 

Zrodzony z niewiasty. Zgodnie z relacją biblijną kobieta jest punktem 

kulminacyjnym stworzenia, jako podsumowanie całego dzieła stworzenia. Istotnie 

zawiera się w niej cel samego stworzenia: rodzenie i troska o życie, komunia ze 

wszystkim, zatroszczenie się o wszystko. To właśnie czyni Matka Boża dzisiaj w 

Ewangelii. „Maryja - mówi tekst - zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała 

je w swoim sercu.”. Zachowała wszystko: radość z narodzin Jezusa i smutek z 

powodu odmówienia gościny w Betlejem; miłość Józefa i zdumienie pasterzy; 

obietnice i niepewność odnośnie do przyszłości. Wszystko brała do serca i w 

swoim sercu wszystko ustawiała na właściwym miejscu, nawet przeciwności losu. 

Ponieważ w swoim sercu rozmieszczała wszystko z miłością i wszystko 

powierzała Bogu. 

W Ewangelii to działanie Maryi powraca po raz drugi: pod koniec ukrytego życia 

Jezusa jest mowa, że „chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu”. 

To powtórzenie uzmysławia nam, że zachowywanie w sercu nie jest miłym 

gestem, jaki Matka Boża czyniła co jakiś czas, ale Jej zwyczajem. Właściwością 

kobiety jest branie sobie życia do serca. Kobieta ukazuje, że sens życia nie polega 

na tym, aby stale wytwarzać rzeczy, ale brać do serca to, co jest. Tylko ten, kto 

patrzy sercem, widzi dobrze, ponieważ potrafi „widzieć wnętrze”: osobę ponad jej 

błędami, brata poza jego słabościami, nadzieję w trudnościach; widzieć Boga we 

wszystkim. 

Rozpoczynając nowy rok, zadajmy sobie pytanie: „Czy potrafię patrzeć sercem na 

ludzi? Czy zależy mi na ludziach, z którymi żyję, albo czy niszę ich moim 

plotkowaniem? A przede wszystkim czy w centrum mego serca jest Pan?. Czy 

może inne wartości, inne interesy, mój awans, bogactwo, władza?” Tylko jeśli 

życie jest dla nas ważne, będziemy potrafili się o nie zatroszczyć i przezwyciężyć 

otaczającą nas obojętność. Prośmy o tę łaskę: by przeżyć rok z pragnieniem 

zatroszczenia się o innych. Z niewiasty narodził się Książę Pokoju. Kobieta jest 

dawczynią i pośredniczką pokoju, i musi być w pełni włączona w procesy 

decyzyjne. Kiedy bowiem kobiety mogą przekazywać swoje dary, świat staje się 

bardziej zjednoczony i bardziej pokojowy. Dlatego osiągnięcie na rzecz kobiet jest 

osiągnięciem dla całej ludzkości. 

Zrodzony z niewiasty. Nowonarodzony Jezus odzwierciedlił się w oczach 

niewiasty, w obliczu swojej matki. Od niej otrzymał pierwsze przejawy czułości, 

z nią wymienił pierwsze uśmiechy. Wraz z nią zainaugurował rewolucję czułości. 

Kościół, patrząc na Dzieciątko Jezus, jest wezwany do jej kontynuowania. 

Podobnie jak Maryja, jest on bowiem niewiastą i matką, Kościół w Matce Bożej 

odnajduje swoje cechy charakterystyczne. Widzi Ją niepokalaną i czuje się 

powołany, by odrzucić grzech i światowość. Widzi Ją, płodną, i czuje się 



powołany, by głosić Pana, aby rodzić Go w ludzkich istnieniach. Widzi Ją, matkę, 

i czuje się powołany by przyjąć każdego człowieka jako syna. 

Kościół, zbliżając się do Maryi, odnajduje siebie, znajduje swoje centrum, 

odnajduje swoją jedność. Natomiast nieprzyjaciel rodzaju ludzkiego, diabeł, 

próbuje go podzielić, stawiając na pierwszym planie różnice, ideologie, myśli 

uprzedzone i układy. Kościół ma serce macierzyńskie. A my, dzieci, przyzywamy 

dziś Matkę Bożą, która nas jednoczy jako lud wierzący. O Matko, wzbudź w nas 

nadzieję, daj nam jedność. Niewiasto zbawienia, powierzamy Tobie ten rok, strzeż 

go w swoim sercu. Wysławiamy Ciebie: Święta Boża Rodzicielko.  
Bazylika św. Piotra, 1 stycznia 2020 r 

 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

1. Kalendarz liturgiczny: 

2. Poniedziałek – Wspomnienie św. Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu, 

biskupów i doktorów Kościoła 

Piątek – Uroczystość Objawienia Pańskiego (Trzech Króli) Msze św. w naszym 

kościele jak w każdą niedzielę. W ten dzień każdy katolik ma obowiązek 

uczestniczenia we Mszy św. (z wyjątkiem poważnej przeszkody np. choroba lub 

pielęgnowanie chorych).  

Na Mszach świętych błogosławieństwo kredy i kadzidła. Zestawy na święto Trzech 

Króli (kreda i kadzidło) potrzebne do oznaczenia naszych domów są do nabycia 

między obrazem Jana Pawła II, a figurą Matki Bożej Fatimskiej. Na drzwiach 

wejściowych mieszkań  piszemy litery C+M+B oraz obecny rok, to skrót 

pochodzący od łacińskiej sentencji Christus Mansionem Benedicat, która 

oznacza „(Niech) Chrystus mieszkanie błogosławi”. 

Bóg zapłać za ofiary składane przy tej okazji. 

3. W najbliższy piątek nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. 

Odprawiający pierwsze piątki miesiąca (spowiedź i Komunia św.) będą mieli 

okazję do skorzystania ze spowiedzi świętej 20 minut przed Mszą św 
4. We wtorek zmianka tajemnic różańcowych po wieczornej Mszy świętej.  

5. Spowiedź święta w I czwartek miesiąca od godz. 17:00.   

6. W sobotę nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi w kaplicy 

adoracji po Mszy św. o godz. 7:00.  

7. Rozdanie i poświęcenie książeczek dla dzieci pierwszokomunijnych  
w czwartek 5 stycznia w kościele:  

 Szkoła Nr 162 – o godz.  17.00  

 Szkoła Nr 149 – o godz.  18.00.  

8. Bóg zapłać za zaproszenia księży na poświęcenie mieszkań.  

9. Ogłoszenie dla uczniów klas 7 - zakończył się w tym roku szkolnym czas składania 

deklaracji z prośbą o przygotowanie do sakramentu bierzmowania. 

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

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

http://www.parafiakurdwanow.pl/

