
BIULETYN 

Parafia Rzymskokatolicka  Podwyższenia Krzyża Świętego 

w Krakowie – Kurdwanowie 
 

Nr 5/179/2023  *  IV Niedziela zwykła  *  29 stycznia 2023 

RATUJ NAS PANIE, NASZ BOŻE,  I ZGROMADŹ NAS Z KRAJÓW 

POGAŃSKICH,  ABYŚMY WIELBILI ŚWIĘTE IMIĘ TWOJE  

 I DUMNI BYLI Z TWOJEJ CHWAŁY. 

LITURGIA I SŁOWO BOŻE NA NIEDZIELĘ 

1. czytanie (So 2, 3; 3, 12-13) 

Czytanie z Księgi proroka 

Sofoniasza 

Szukajcie Pana, wszyscy pokorni 

ziemi, którzy pełnicie Jego nakazy; 

szukajcie sprawiedliwości, szukajcie 

pokory, może się ukryjecie w dzień 

gniewu Pana. 

Zostawię pośród ciebie lud pokorny i 

biedny, a szukać będą schronienia w 

imieniu Pana. Reszta Izraela nie będzie 

czynić nieprawości ani mówić 

kłamstwa. I nie znajdzie się w ich 

ustach zwodniczy język, gdy paść się 

będą i wylegiwać, a nie będzie nikogo, 

kto by ich przestraszył. 

Psalm (Ps 146, 6c-7. 8-9a. 9bc-10)  

Ubodzy duchem mają wstęp do 

nieba 

Bóg wiary dochowuje na wieki,  

uciśnionym wymierza 

sprawiedliwość, 

chlebem karmi głodnych,  

wypuszcza na wolność uwięzionych. 

Ubodzy duchem mają wstęp do 

nieba 

Pan przywraca wzrok ociemniałym,  

Pan dźwiga pokornych; 

Pan kocha sprawiedliwych,  

Pan strzeże przybyszów. 

Ubodzy duchem mają wstęp do 

nieba 

Ochrania sierotę i wdowę,  

lecz występnych kieruje na bezdroża. 

Pan króluje na wieki,  

Bóg twój, Syjonie, przez pokolenia. 

Ubodzy duchem mają wstęp do 

nieba 

2. czytanie (1 Kor 1, 26-31) 

Czytanie z Pierwszego Listu św. 

Pawła Apostoła do Koryntian 

Przypatrzcie się, bracia, powołaniu 

waszemu. Niewielu tam mędrców 

według oceny ludzkiej, niewielu 

możnych, niewielu szlachetnie 

urodzonych. 

Bóg wybrał właśnie to, co głupie w 

oczach świata, aby zawstydzić 

mędrców, upodobał sobie w tym, co 



niemocne, aby mocnych poniżyć; i to, 

co nie jest szlachetnie urodzone 

według świata i wzgardzone, i to, co 

nie jest, wyróżnił Bóg, by to co jest, 

unicestwić, tak by się żadne 

stworzenie nie chełpiło przed 

obliczem Boga. 

Przez Niego bowiem jesteście w 

Chrystusie Jezusie, który stał się dla 

nas mądrością od Boga i 

sprawiedliwością, i uświęceniem, i 

odkupieniem, aby, jak to jest 

napisane, «w Panu się chlubił ten, kto 

się chlubi». 

Alleluja, alleluja, alleluja 

Cieszcie się i radujcie, 

albowiem wielka jest wasza 

nagroda w niebie. 

Ewangelia (Mt 5, 1-12a) 

Słowa Ewangelii według Świętego 

Mateusza 

Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. 

A gdy usiadł, przystąpili do Niego 

Jego uczniowie. Wtedy otworzył 

swoje usta i nauczał ich tymi 

słowami: 

«Błogosławieni ubodzy w duchu, 

albowiem do nich należy królestwo 

niebieskie. 

Błogosławieni, którzy płaczą, 

albowiem oni będą pocieszeni. 

Błogosławieni cisi, albowiem oni na 

własność posiądą ziemię. 

Błogosławieni, którzy łakną i pragną 

sprawiedliwości, albowiem oni będą 

nasyceni. 

Błogosławieni miłosierni, albowiem 

oni miłosierdzia dostąpią. 

Błogosławieni czystego serca, 

albowiem oni Boga oglądać będą. 

Błogosławieni, którzy wprowadzają 

pokój, albowiem oni będą nazwani 

synami Bożymi. 

Błogosławieni, którzy cierpią 

prześladowanie dla sprawiedliwości, 

albowiem do nich należy królestwo 

niebieskie. 

Błogosławieni jesteście, gdy ludzie 

wam urągają i prześladują was, i gdy 

mówią kłamliwie wszystko złe na was 

z mego powodu. Cieszcie się i 

radujcie, albowiem wielka jest wasza 

nagroda w niebie». 
 

HOMILIA  BENEDYKTA XVI 
 

Drodzy bracia i siostry! 

W Ewangelii dzisiejszej, czwartej niedzieli okresu zwykłego czytamy pierwsze 

wielkie przemówienie, które Pan kieruje do ludzi, zgromadzonych na łagodnych 

wzgórzach wokół Jeziora Galilejskiego. «Jezus, widząc tłumy — pisze św. 

Mateusz — wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. 

Wtedy otworzył usta i nauczał ich» (5, 1-2). Jezus, jako nowy Mojżesz, «zajmuje 

miejsce na 'katedrze', jaką jest Góra» (Jezus z Nazaretu, Kraków 2007, s. 66), i 

nazywa «błogosławionymi» ludzi ubogich duchem, zasmuconych, miłosiernych, 

odczuwających głód sprawiedliwości, czystych sercem, prześladowanych (por. 

Mt 5, 3-10). Nie jest to jakaś nowa ideologia, ale nauczanie, które pochodzi z 

wysoka i dotyczy kondycji ludzkiej, właśnie tej, którą Pan, wcielając się, zechciał 



przyjąć, aby zbawić człowieka. Dlatego «Jezus kieruje swe Kazanie na Górze do 

całego świata, ku teraźniejszości i przyszłości (...) i można je zrozumieć i 

przeżywać tylko przez naśladowanie Jezusa i towarzyszenie Mu w drodze» (Jezus 

z Nazaretu, s. 69). Błogosławieństwa są nowym programem życia, pomagającym 

uwolnić się od fałszywych wartości świata i otworzyć się na prawdziwe dobra, 

teraźniejsze i przyszłe. Gdy bowiem Bóg pociesza, zaspokaja głód 

sprawiedliwości, ociera łzy smutku, oznacza to, że poza odczuwalnym 

wynagradzaniem każdemu otwiera królestwo nieba. «Błogosławieństwa są 

realizacją Krzyża i Zmartwychwstania w egzystencji uczniów» (tamże, s.72). 

Odzwierciedlają one życie Syna Bożego, który daje się prześladować i wzgardzić 

aż po skazanie na śmierć, aby ludzie mogli być zbawieni. 

Starożytny pustelnik pisze: «Błogosławieństwa są darem Boga i winniśmy 

okazywać Mu za nie wielką wdzięczność, i za korzyści, jakie z nich wypływają, 

to znaczy królestwo niebieskie w przyszłym wieku, pociechę tutaj, pełnię 

wszelkich dóbr i miłosierdzie od Boga (...) jednym słowem, abyśmy się stali 

obrazem Chrystusa na ziemi» (Piotr z Damaszku w Filokalia, t. 3, Torino 1985, 

s.79). Komentarzem do Ewangelii Błogosławieństw jest sama historia Kościoła, 

dzieje świętości chrześcijańskiej, gdyż — jak pisze św. Paweł — «Bóg wybrał 

(...), co niemocne, aby mocnych poniżyć; i to, co nieszlachetnie urodzone według 

świata oraz wzgardzone, i to, co [w ogóle] nie jest, wyróżnił Bóg, by to, co jest, 

unicestwić» (1 Kor 1, 27-28). Dlatego Kościół nie boi się ubóstwa, wzgardy, 

prześladowań w społeczeństwie często pociąganym przez dobrobyt materialny i 

władzę doczesną. Św. Augustyn przypomina nam, że «nie wystarcza cierpieć zła, 

ale trzeba znosić je ze względu na imię 

Jezusa, nie tylko ze spokojną duszą, 

ale także z radością» (De sermone 

Domini in monte, I 5, 13: CCL 35, 13). 

Drodzy bracia i siostry, wzywajmy 

Maryję Pannę, Błogosławioną z samej 

swej istoty, prosząc Ją o siłę w 

szukaniu Pana (por. So 2, 3) i w 

nieustannym postępowaniu za Nim z 

radością drogą Błogosławieństw. 

 

 

 

 
  



 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

1. Kalendarz liturgiczny: 

Wtorek – Wspomnienie św. Jana Bosco, kapłana 

Czwartek – Święto Ofiarowania Pańskiego (pierwszy czwartek miesiąca) 

Piątek – wspomnienie św. Błażeja, biskupa i męczennika. 

 

2. W Święto Ofiarowania Pańskiego Msze św. w naszym kościele będą 

odprawiane o godz.: 6:30, 7:15; 8:30, 15:00, 16:30, 18:00, 19:30. Na Mszach 

świętych będzie poświęcenie gromnic. Składkę z tego dnia przeznaczymy na 

utrzymanie Sióstr Karmelitanek Bosych w Krakowie na ul. Łobzowskiej.  

 

3. W piątek z racji wspomnienia św. Błażeja po Mszach świętych będzie 

błogosławienie wiernych, aby dobrze używali daru mowy.  

 

4. W I piątek będzie sprawowana Msza św. dodatkowo o godz. 16:30. Kapłani 

odwiedzą swoich chorych w I piątek i I sobotę miesiąca. Dodatkowo można 

i należy zawsze zgłaszać w zakrystii lub kancelarii chorych, którzy chcą się 

wyspowiadać.  

 

5. Spowiedź w naszym kościele dodatkowo będzie przed Mszami świętymi w 

Święto Ofiarowania Pańskiego oraz w I piątek miesiąca od 16:00 – 18:00.   

 

6. Nabożeństwo czterdziestogodzinne w tym roku będziemy przeżywać przez 

trzy niedziele poprzedzające Wielki Post i renowację misji świętych w naszej 

parafii. Począwszy od przyszłej niedzieli po Mszach świętych będzie 

wspólna adoracja Najświętszego Sakramentu w kościele. W trzy kolejne 

niedziele (5, 12 i 19 lutego) będzie otwarta kaplica adoracji od godz. 8:00 – 

20:00 dla adoracji Najświętszego Sakramentu w ciszy. Zachęcamy do 

praktykowania tego ćwiczenia duchownego (adoracja), które przynosi 

wielką korzyść duchową. 

 

7. W pierwszym tygodniu ferii kancelaria będzie czynna tylko w poniedziałek 

od godz. 9:00 - 10:00 oraz od 16:00 - 17:30. We czwartek będzie nieczynna 

ze względu na święto. Sprawy pilne prosimy zgłaszać po Mszach świętych 

lub telefonicznie na numer dyżurny. 

 

 

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

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

http://www.parafiakurdwanow.pl/

