
BIULETYN 

Parafia Rzymskokatolicka  Podwyższenia Krzyża Świętego 

w Krakowie – Kurdwanowie 
 

Nr 6/180/2023  *  V Niedziela zwykła  *  5 lutego 2023 r.  

PRZYJDŹCIE, UWIELBIAJMY BOGA,  ZEGNIJMY KOLANA PRZED PANEM, 

KTÓRY NAS STWORZYŁ,  ALBOWIEM ON JEST NASZYM BOGIEM. 

LITURGIA I SŁOWO BOŻE NA NIEDZIELĘ 

1. czytanie (Iz 58, 7-10) 

Czytanie z Księgi proroka Izajasza 

To mówi Pan: 

Dziel swój chleb z głodnym, wprowadź 

w dom biednych tułaczy, nagiego, 

którego ujrzysz, przyodziej i nie 

odwrócić się od współziomków. 

Wtedy twoje światło wzejdzie jak zorza 

i szybko rozkwitnie twe zdrowie. 

Sprawiedliwość twoja poprzedzać cię 

będzie, chwała Pana iść będzie za tobą. 

Wtedy zawołasz, a Pan odpowie, 

wezwiesz pomocy, a On rzecze: «Oto 

jestem!» 

Jeśli u siebie usuniesz jarzmo, 

przestaniesz grozić palcem i mówić 

przewrotnie, jeśli podasz twój chleb 

zgłodniałemu i nakarmisz duszę 

przygnębioną, wówczas twe światło 

zabłyśnie w ciemnościach, a twoja 

ciemność stanie się południem. 

Psalm (Ps 112, 4-5. 6-7. 8a. i 9)  
 
Wschodzi w ciemnościach jak 

światło dla prawych 

On wschodzi w ciemnościach jako 

światło dla prawych,  

łagodny, miłosierny i sprawiedliwy. 

Dobrze się wiedzie człowiekowi, 

który z litości pożycza,  

i swymi sprawami zarządza 

uczciwie. 

Wschodzi w ciemnościach jak 

światło dla prawych 

Sprawiedliwy nigdy się nie 

zachwieje  

i pozostanie w wiecznej pamięci. 

Nie przelęknie się złej nowiny,  

jego mocne serce zaufało Panu. 

Wschodzi w ciemnościach jak 

światło dla prawych 

Jego wierne serce lękać się nie 

będzie.  

Rozdaje i obdarza ubogich; 

jego sprawiedliwość będzie trwała 

zawsze,  

wywyższona z chwałą będzie jego 

potęga. 

Wschodzi w ciemnościach jak 

światło dla prawych 



2. czytanie (1 Kor 2, 1-5) 

Czytanie z Pierwszego Listu św. 

Pawła Apostoła do Koryntian 

Bracia, przyszedłszy do was, nie 

przybyłem, by błyszcząc słowem i 

mądrością dawać wam świadectwo 

Boże. Postanowiłem bowiem, będąc 

wśród was, nie znać niczego więcej, 

jak tylko Jezusa Chrystusa, i to 

ukrzyżowanego. 

I stanąłem przed wami w słabości i w 

bojaźni, i z wielkim drżeniem. A 

mowa moja i moje głoszenie nauki nie 

miały nic z uwodzących 

przekonywaniem słów mądrości, lecz 

były ukazywaniem ducha i mocy, aby 

wiara wasza opierała się nie na 

mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. 

Alleluja, alleluja, alleluja 

Ja jestem światłością świata,  

kto idzie za Mną, będzie miał 

światło życia. 

Ewangelia (Mt 5, 13-16) 

Słowa Ewangelii według Świętego 

Mateusza 

Jezus powiedział do swoich uczniów: 

«Wy jesteście solą dla ziemi. Lecz 

jeśli sól utraci swój smak, czymże ją 

posolić? Na nic się już nie przyda, 

chyba na wyrzucenie i podeptanie 

przez ludzi. 

Wy jesteście światłem świata. Nie 

może się ukryć miasto położone na 

górze. Nie zapala się też światła i nie 

stawia pod korcem, ale na świeczniku, 

aby świeciło wszystkim, którzy są w 

domu. 

Tak niech świeci wasze światło przed 

ludźmi, aby widzieli wasze dobre 

uczynki i chwalili Ojca waszego, 

który jest w niebie». 
 

HOMILIA  O. WŁODZIMIERZA ZATORSKIEGO OSB  
 

Wy jesteście solą ziemi... Wy jesteście światłem świata. Pan Jezus uświadamia 

nam z jednej strony naszą wielką godność i znaczenie, z drugiej zaś ogromną 

odpowiedzialność za objawienie prawdziwości Jego posłania. Sól jest tą odrobiną, 

która nadaje potrawie smak, a światło czymś znikomym, co pozwala widzieć i 

rozpoznać prawdziwy kształt wszystkiego. Tak ma być właśnie z nami w świecie. 

Zauważmy przy tym, że Pan Jezus nie wzywa do tego, byśmy się stawali solą czy 

światłem, ale mówi, że nimi jesteśmy! Czy chcemy, czy nie, jeżeli mienimy się 

chrześcijanami, tj. uczniami Chrystusa, jako światło jesteśmy przez ludzi 

odczytywani. I dlatego od nas zależy, czy orędzie Chrystusa, czy Ewangelia 

prawdziwie trafi do innych. Jest to niezwykła odpowiedzialność, jaką składa w 

nasze ręce Pan. To przecież sam Jezus przychodzi na świat jako jego światło. 

Takie orędzie usłyszeliśmy w tym tygodniu podczas święta Ofiarowania 

Pańskiego, czyli, jak je popularnie zwiemy, Matki Bożej Gromnicznej. Świeca jest 

symbolem małego Dziecka, które przyszło jako „światło na oświecenie pogan i 

chwałę ludu Bożego”. Dzisiaj słyszymy, że my sami jesteśmy światłem! Czyli 

mamy udział w posłannictwie samego Chrystusa. 



Wynika to z naszego chrztu, który jest włączeniem nas w Chrystusa, w Jego Ciało, 

które tu na ziemi uwidacznia się najwyraźniej w postaci Kościoła, czyli wspólnoty 

wiernych. Święty Paweł wypowiada tę prawdę jeszcze nieco inaczej, mówi, że 

jesteśmy zanurzeni w śmierci Chrystusa, a przez to mamy udział w Jego życiu. 

Otóż światło jest symbolem życia i je oznacza. Podobnie sól oznacza pełnię życia, 

życie o pełnym smaku. Jesteśmy światłem świata, bo należymy do Chrystusa, do 

Jego życia w zmartwychwstaniu, czyli w pełnym życiu, i dlatego mamy o tym 

życiu świadczyć. 

Czym ma być nasze światło? W Ewangelii Pan Jezus mówi o tym jasno: 

Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i 

chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. 

Myślę, że bardzo precyzyjnie wypowiedział to św. Jan w swoim liście: 

Kto twierdzi, że żyje w światłości, a nienawidzi brata swego, dotąd jeszcze jest w 

ciemności. Kto miłuje swego brata, ten trwa w światłości i nie może się potknąć. 

Kto zaś swojego brata nienawidzi, żyje w ciemności i działa w ciemności, i nie wie, 

dokąd dąży, ponieważ ciemności dotknęły ślepotą jego oczy (1 J 2,9—11). 

Światłem jest autentyczna miłość obecna w naszym życiu. Jeżeli jej brak, nadal 

jesteśmy w ciemności (!), nawet gdybyśmy z uporem starali się siebie samych i 

wszystkich wkoło przekonywać, że żyjemy w świetle. W Ewangelii Pana Jezusa 

charakterystyczne jest to, że rozstrzygająca o prawdzie jest nie deklaracja, ale 

praktyka życia. Niestety, zbyt często mamy do czynienia z antyświadectwem, z 

zakłamaniem, polegającym na tym, że ludzie uważają się za chrześcijan, a swoim 

postępowaniem, brakiem miłosierdzia, przeczą Ewangelii. Takie postępowanie 

staje się przyczyną niewiary w Jezusa Chrystusa u innych. Można by przytoczyć 

wiele przykładów takiego antyświadectwa, ale może nie warto, bo każdy zna je z 

własnego doświadczenia. 

Warto uświadomić sobie, że światło, o jakim mówi Pan Jezus, nie jest czymś na 

pokaz, czymś, co mamy okazywać innym. Ono jednocześnie jest światłem dla nas 

i światłem dla innych: 

Dziel swój chleb z głodnym, wprowadź w dom biednych tułaczy, nagiego, którego 

ujrzysz, przyodziej i nie odwróć się od współziomków. Wtedy twoje światło 

wzejdzie jak zorza i szybko rozkwitnie twe zdrowie (Iz 58,7n). 

Nie chodzi zatem o to, byśmy się pokazali dobrymi, miłosiernymi, 

sprawiedliwymi..., ale o to, byśmy nimi byli. Wtedy dopiero prawdziwie zaczyna 

w nas świecić światło. Niestety, bardzo często staramy się stwarzać pozory miłości 

i życzliwości. I dziwimy się, że ludzie łatwo temu nie wierzą. Prawdziwego 

światła nie da się podrobić, udawać. Jego siłą jest autentyczność. I co jest 

niezmiernie istotne, tylko wówczas sami zaczynamy inaczej widzieć i rozumieć. 

Nasze prawdziwe zawierzenie Ewangelii wprowadza nas samych w światło. 



Wówczas doświadczamy, że Chrystus jest światłem. Sami stajemy się odblaskiem 

tego światła. Wszystko to otrzymuje bardzo konkretny kształt w naszej postawie 

życiowej. Ewangelia jest konkretnym światłem w naszym życiu. 

Święty Paweł w Liście do Koryntian wyznaje z całym przejęciem: 

A mowa moja i moje głoszenie nauki nie miały nic z uwodzących przekonywaniem 

słów mądrości, lecz były ukazywaniem ducha i mocy, aby wiara wasza opierała 

się nie na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej (1 Kor 2,4n). 

Zawierzenie daje nam prawdziwe zakorzenienie w Bogu i dopiero wówczas nasze 

życie może stać się owym światłem, które nie jest jedynie czymś zewnętrznym, 

ale staje się mocą Bożą. 
 
 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

Dziś po Mszach świętych wystawienie Najświętszego Sakramentu w kościele. 

Po adoracji będzie poświęcenie wody i chleb ku czci św. Agaty. W ramach 

Nabożeństwa czterdziestogodzinnego w kaplicy adoracji jest wystawiony 

Najświętszy Sakrament do godz. 20:00. Można w ciągu dnia podejść pomodlić 

się w ciszy przed Chrystusem obecnym wśród nas pod postacią Chleba. 

Adoracje będą także w kolejne dwie niedziele poprzedzające Wielki Post i 

renowację naszych misji parafialnych.     

1. Kalendarz liturgiczny: 

Poniedziałek – Wspomnienie św. męczenników Pawła Miki i Towarzyszy 

Wtorek – Wspomnienie bł. Klary Szczęsnej, dziewicy 

Piątek – Wspomnienie św. Scholastyki, dziewicy  

Sobota – Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes. 

2. Bóg zapłać za ofiary na potrzeby naszej parafii z zeszłej niedzieli, za 

systematyczne wspieranie potrzeb parafii oraz za dodatkowe ofiary składane 

na tacę i konto parafii. Dzisiejsza składka przeznaczona jest na potrzeby 

Krakowskiego Seminarium Duchownego a w przyszłą niedzielę na misje.    

3. W przyszłą niedzielę w naszej parafii będzie kwestować  Fundacja 

Bezcenni, która ratuje dzieci przed aborcją oraz wspiera młode matki. Po 

Mszach świętych wolontariusze będą rozprowadzać piernikowe serca. Złożona 

z tej okazji dobrowolna ofiara do puszek będzie przeznaczona na zakup 

wyprawek do porodu, pieluch, mleka i środków kosmetycznych dla maluchów. 

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

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

http://www.parafiakurdwanow.pl/

