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Parafia Rzymskokatolicka  Podwyższenia Krzyża Świętego 

w Krakowie – Kurdwanowie 
 

Nr 7/181/2023        *        VI Niedziela zwykła        *        12 lutego 2023 

BOŻE, BĄDŹ DLA MNIE SKAŁĄ SCHRONIENIA,  WAROWNIĄ, KTÓRA OCALA.   

TY BOWIEM JESTEŚ MOJĄ SKAŁĄ I TWIERDZĄ,   

KIERUJ MNĄ I PROWADŹ PRZEZ WZGLĄD NA SWOJE IMIĘ. 

LITURGIA I SŁOWO BOŻE NA NIEDZIELĘ 

1. czytanie (Syr 15, 15-20) 

Czytanie z Mądrości Syracha 

Jeżeli zechcesz, zachowasz przykazania, 

a dochowanie wierności zależy od Jego 

upodobania. Położył przed tobą ogień i 

wodę, po co zechcesz, wyciągniesz rękę. 

Przed ludźmi życie i śmierć, co ci się 

spodoba, to będzie ci dane. Ponieważ 

wielka jest mądrość Pana, ma ogromną 

władzę i widzi wszystko. Oczy Jego 

patrzą na tych, co się Go boją – On sam 

poznaje każdy czyn człowieka. Nikomu 

On nie przykazał być bezbożnym i 

nikomu nie zezwolił grzeszyć, a twoja 

ciemność stanie się południem. 

Psalm Ps 119 (118), 1-2. 4-5. 17-18. 

33-34)  
Błogosławieni słuchający Pana 

Błogosławieni, których droga 

nieskalana,  

którzy postępują zgodnie z Prawem 

Pańskim. 

Błogosławieni, którzy zachowują Jego 

napomnienia  

i szukają Go całym sercem. 

Błogosławieni słuchający Pana 
Ty po to dałeś swoje przykazania,  

aby przestrzegano ich pilnie. 

Oby niezawodnie zmierzały moje drogi  

ku przestrzeganiu Twych ustaw. 

Błogosławieni słuchający Pana 
Czyń dobrze swemu słudze, Panie,  

aby żył i przestrzegał słów Twoich. 

Otwórz moje oczy,  

abym podziwiał Twoje Prawo. 

Błogosławieni słuchający Pana 
Naucz mnie, Panie, drogi Twoich ustaw,  

bym ich przestrzegał do końca. 

Ucz mnie, bym przestrzegał Twego 

Prawa  

i zachowywał je całym sercem. 

Błogosławieni słuchający Pana 

2. czytanie (1 Kor 2, 6-10) 

Czytanie z Pierwszego Listu św. 

Pawła Apostoła do Koryntian 
Bracia: Głosimy mądrość między 

doskonałymi, ale nie mądrość tego 

świata ani władców tego świata, zresztą 

przemijających. Lecz głosimy 

tajemnicę mądrości Bożej, mądrość 



ukrytą, tę, którą Bóg przed wiekami 

przeznaczył ku chwale naszej, tę, której 

nie pojął żaden z władców tego świata; 

gdyby ją bowiem pojęli, nie 

ukrzyżowaliby Pana chwały; lecz 

właśnie nauczamy, jak zostało 

napisane: «Ani oko nie widziało, ani 

ucho nie słyszało, ani serce człowieka 

nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy 

przygotował Bóg tym, którzy Go 

miłują». Nam zaś objawił to Bóg przez 

Ducha. Duch przenika wszystko, 

samego. 

Alleluja, alleluja, alleluja 

Wysławiam Cię, Ojcze, Panie 

nieba i ziemi, 

że tajemnice królestwa objawiłeś 

prostaczkom. 

Ewangelia (Mt 5, 17-37) 

Słowa Ewangelii według Świętego 

Mateusza 
Jezus powiedział do swoich uczniów: 

«Nie sądźcie, że przyszedłem znieść 

Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem 

znieść, ale wypełnić. Zaprawdę 

bowiem, powiadam wam: Dopóki 

niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna 

jota, ani jedna kreska nie zmieni się w 

Prawie, aż się wszystko spełni. 

Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych 

przykazań, choćby najmniejszych, i 

uczyłby tak ludzi, ten będzie 

najmniejszy w królestwie niebieskim. 

A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten 

będzie wielki w królestwie niebieskim. 

Bo powiadam wam: Jeśli wasza 

sprawiedliwość nie będzie większa niż 

uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie 

wejdziecie do królestwa niebieskiego. 

Słyszeliście, że powiedziano 

przodkom: „Nie zabijaj”; a kto by się 

dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. 

A Ja wam powiadam: Każdy, kto się 

gniewa na swego brata, podlega 

sądowi. A kto by rzekł swemu bratu: 

„Raka”, podlega Wysokiej Radzie. A 

kto by mu rzekł: „Bezbożniku”, 

podlega karze piekła ognistego. Jeśli 

więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz 

i tam sobie przypomnisz, że brat twój 

ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar 

swój przed ołtarzem, a najpierw idź i 

pojednaj się z bratem swoim. Potem 

przyjdź i dar swój ofiaruj. Pogódź się ze 

swoim przeciwnikiem szybko, dopóki 

jesteś z nim w drodze, by cię 

przeciwnik nie wydał sędziemu, a 

sędzia dozorcy, i aby nie wtrącono cię 

do więzienia. Zaprawdę, powiadam ci: 

Nie wyjdziesz stamtąd, dopóki nie 

zwrócisz ostatniego grosza. 

Słyszeliście, że powiedziano: „Nie 

cudzołóż”. A Ja wam powiadam: 

Każdy, kto pożądliwie patrzy na 

kobietę, już się w swoim sercu dopuścił 

z nią cudzołóstwa. Jeśli więc prawe 

twoje oko jest ci powodem do grzechu, 

wyłup je i odrzuć od siebie. Lepiej 

bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden 

z twoich członków, niż żeby całe twoje 

ciało miało być wrzucone do piekła. I 

jeśli prawa twoja ręka jest ci powodem 

do grzechu, odetnij ją i odrzuć od 

siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, 

gdy zginie jeden z twoich członków, niż 

żeby całe twoje ciało miało iść do 

piekła. Powiedziano też: „Jeśli ktoś 

chce oddalić swoją żonę, niech jej da 

list rozwodowy”. A Ja wam powiadam: 

Każdy, kto oddala swoją żonę – poza 

wypadkiem nierządu – naraża ją na 

cudzołóstwo; a kto by oddaloną wziął 

za żonę, dopuszcza się cudzołóstwa. 

Słyszeliście również, że powiedziano 



przodkom: „Nie będziesz fałszywie 

przysięgał, lecz dotrzymasz Panu swej 

przysięgi”.|nawet głębokości Boga  

A Ja wam powiadam: Wcale nie 

przysięgajcie – ani na niebo, bo jest 

tronem Boga; ani na ziemię, bo jest 

podnóżkiem stóp Jego; ani na 

Jerozolimę, bo jest miastem wielkiego 

Króla. Ani na swoją głowę nie 

przysięgaj, bo nawet jednego włosa 

nie możesz uczynić białym albo 

czarnym. Niech wasza mowa będzie: 

Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od 

Złego pochodzi»

HOMILIA  BENEDYKTA XVI 

Drodzy bracia i siostry! 

W liturgii dzisiejszej niedzieli znów czytamy o tak zwanym „Kazaniu na górze” 

Jezusa, które zajmuje rozdziały 5., 6. i 7. Ewangelii Mateusza. Po 

„Błogosławieństwach”, które stanowią Jego program życiowy, Jezus głosi nowe 

Prawo, swoją Torę, jak nazywają je nasi bracia Żydzi. W efekcie Mesjasz, z chwilą 

swego przyjścia, musiał przynieść także ostateczne objawienie Prawa i to właśnie 

głosi Jezus: „Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków; nie 

przyszedłem znieść, ale wypełnić”. I dodaje: „Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie 

większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszy, nie wejdziecie do królestwa 

niebieskiego”. na czym jednak polega owa „pełnia” Prawa Chrystusa i owa „wyższa” 

sprawiedliwość, której On wymaga? 

Jezus wyjaśnia to za pomocą całej serii przeciwstawień między dawnymi 

przykazaniami a swoim sposobem nowych propozycji. Za każdym razem 

rozpoczyna: „Słyszeliście, że powiedziano przodkom ...”, po czym stwierdza: „A Ja 

powiadam wam...”. Na przykład: „Słyszeliście, że powiedziano waszym przodkom: 

Nie zabijaj, a kto by się dopuściła zabójstwa, ten podlega sądowi. A Ja powiadam 

wam: Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi” (Mt 5, 21-22). I tak jest 

sześć razy. Ten sposób mówienia wywierał wielkie wrażenie na ludziach, którzy 

pozostawali przestraszeni, gdyż to, „co Ja powiadam wam” równało się przyznawaniu 

sobie władzy samego Boga, źródła Prawa. Nowość Jezusa polega zasadniczo na 

fakcie, że On sam „napełnia” przykazania miłością Boga, siłą Ducha Świętego, który 

mieszka w Nim. My zaś, dzięki wierze w Chrystusa, możemy otwierać się na 

działanie Ducha Świętego, który uzdalnia nas do życia miłością Bożą. Dlatego każdy 

przepis staje się prawdziwy jako wymóg miłości i wszyscy łączą się na nowo w 

jedynym przykazaniu: miłuj Boga z całego serca i miłuj bliźniego swego jak siebie 

samego. 

Drodzy przyjaciele, chyba nie jest przypadkiem, że pierwsze wielkie przepowiadanie 

Jezusa nosi nazwę „Kazania na górze”! Mojżesz wszedł na górę Synaj, aby otrzymać 

Prawo Boże i zanieść je narodowi wybranemu. Jezus jest Synem samego Boga, który 

zstąpił z Nieba, aby zaprowadzić nas do Nieba, na wysokości Boga, drogą miłości. 

Co więcej, On sam jest tą drogą: nie musimy robić niczego innego, jak tylko iść za 



Nim, aby wcielać w praktykę wolę Boga i wejść do Jego Królestwa, w życie wieczne. 

Jedno tylko stworzenie osiągnęło już szczyt góry: Maryja Panna. Dzięki jedności z 

Jezusem Jej sprawiedliwość stała się doskonała, dlatego nazywamy Ją Zwierciadłem 

sprawiedliwości. Zawierzajmy się Jej, aby prowadziła także nasze kroki w wierności 

Prawu Chrystusowemu. 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

1. Dziś po Mszach świętych wystawienie Najświętszego Sakramentu 

w kościele. W ramach Nabożeństwa czterdziestogodzinnego w kaplicy adoracji 

jest dzisiaj wystawiony Najświętszy Sakrament do godz. 20:00. Można w ciągu 

dnia podejść pomodlić się w ciszy przed Chrystusem obecnym wśród nas pod 

postacią chleba. Adoracja w ciszy  będzie także z  w najbliższą  niedzielę 

poprzedzające Wielki Post i renowację naszych misji parafialnych.   

2. We wtorek – Święto św. Cyryla i Metodego, apostołów Słowian  

i patronów Europy. 

3. Katecheza przed chrztem dla rodziców i chrzestnych we wtorek o godz. 

19:00 w kościele.  

4. Spotkanie Duszpasterskiej Rady Parafialnej odbędzie się w  piątek 

24 stycznia o godz. 19:00 na plebanii.  

5. Rodziców (lub opiekunów prawnych) dzieci przygotowujących się do 

bierzmowania z klas 7 i 8 , które już złożyły deklarację przystąpienia do tego 

sakramentu: zapraszamy na spotkanie w dniu 21 lutego. O godz. 18:00 będzie 

sprawowana Msza św. za kandydatów do bierzmowania i ich rodziców; po 

nabożeństwie spotkanie w auli domu parafialnego.  

6. Bóg zapłać za ofiary (tacę) z 2 lutego na utrzymanie sióstr klauzurowych. 

Siostry karmelitanki z ul. Łobzowskiej dziękują i modlą się za Dobroczyńców 

z naszego kościoła.  

7. W najnowszym tygodniku „Niedziela” jest umieszczony artykuł o naszym 

Hospicjum. Tygodnik do nabycia obok zakrystii. Przy tej okazji dziękujemy 

pracownikom i wolontariuszom naszego Hospicjum za posługę na rzecz najbardziej 

potrzebujących, czyli chorych w naszej parafii.   

8. Na terenie kościelnym kwestują wolontariusze Fundacji Bezcenni, która 

ratuje dzieci przed aborcją oraz wspiera kobiety w godnym przeżywaniu 

macierzyństwa. Wolontariusze rozprowadzają, za dobrowolną ofiarę na ten cel,  

przed kościołem, piernikowe serca.  

9. Renowacja Misji Parafialnych odbędzie się od Środy Popielcowej do 

I Niedzieli Wielkiego Postu. Program jest wywieszony w gablocie i na stronie 

internetowej.  

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

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

http://www.parafiakurdwanow.pl/

