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Nr 8/182/2023  *  VII Niedziela zwykła  *  19 lutego 2023 

PANIE, ZAUFAŁEM TWEMU MIŁOSIERDZIU.  

 MOJE SERCE CIESZYĆ SIĘ BĘDZIE Z TWOJEJ POMOCY,  

BĘDĘ ŚPIEWAŁ PANU, KTÓRY OBDARZYŁ MNIE DOBREM. 

LITURGIA I SŁOWO BOŻE NA NIEDZIELĘ 

1. czytanie (Kpł 19, 1-2. 17-18) 

Czytanie z Księgi Kapłańskiej 

Pan powiedział do Mojżesza: „Mów do 

całej społeczności synów Izraela i 

powiedz im: Bądźcie świętymi, bo Ja 

jestem święty, Pan, Bóg wasz! 

Nie będziesz żywił w sercu nienawiści 

do brata. Będziesz upominał bliźniego, 

aby nie zaciągnąć winy z jego powodu. 

Ne będziesz szukał pomsty, nie 

będziesz żywił urazy do synów twego 

ludu, ale będziesz kochał bliźniego jak 

siebie samego. Ja jestem Pan”. 

Psalm (Ps 103, 1-2. 3-4. 8 i 10. 12-13)  

Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia 

Błogosław, duszo moja, Pana, 

i wszystko, co jest we mnie, święte 

imię Jego. 

Błogosław, duszo moja, Pana 

i nie zapominaj o wszystkich Jego 

dobrodziejstwach. 

Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia 

On odpuszcza wszystkie twoje winy 

i leczy wszystkie choroby. 

On twoje życie ratuje od zguby, 

obdarza cię łaską i zmiłowaniem. 

Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia 

Miłosierny jest Pan i łaskawy, 

nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy. 

Nie postępuje z nami według 

naszych grzechów 

ani według win naszych nam nie 

odpłaca. 

Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia 

Jak odległy jest wschód od zachodu, 

tak daleko odsunął od nas nasze 

winy. 

Jak ojciec lituje się nad dziećmi, 

tak Pan się lituje nad tymi, którzy się 

Go boją. 

Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia 

2. czytanie (1 Kor 3, 16-23) 

Czytanie z Pierwszego Listu św. 

Pawła Apostoła do Koryntian 

Bracia: 

Czyż nie wiecie, że jesteście 

świątynią Boga i że Duch Boży 

mieszka w was? Jeżeli ktoś zniszczy 

świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. 



Świątynia Boga jest święta, a wy nią 

jesteście. 

Niechaj się nikt nie łudzi. Jeśli ktoś 

spośród was mniema, że jest mądry na 

tym świecie, niech się stanie głupim, 

by posiadł mądrość. Mądrość bowiem 

tego świata jest głupstwem u Boga. 

Zresztą jest napisane: „On udaremnia 

zamysły przebiegłych” lub także: 

„Wie Pan, że próżne są zamysły 

mędrców”. 

Nikt przeto niech się nie chełpi z 

powodu ludzi. Wszystko bowiem jest 

wasze: czy to Paweł, czy Apollos, czy 

Kefas; czy to świat, czy życie, czy 

śmierć, czy to rzeczy teraźniejsze, czy 

przyszłe; wszystko jest wasze, wy zaś 

Chrystusa, a Chrystus Boga. 

Alleluja, alleluja, alleluja 

Kto zachowuje naukę Chrystusa,  

w tym naprawdę miłość Boża jest 

doskonała. 

Ewangelia (Mt 5, 38-48) 

Słowa Ewangelii według Świętego 

Mateusza 

Jezus powiedział do swoich uczniów: 

„Słyszeliście, że powiedziano: «Oko 

za oko i ząb za ząb». A Ja wam 

powiadam: Nie stawiajcie oporu 

złemu. Lecz jeśli cię kto uderzy w 

prawy policzek, nadstaw mu i drugi. 

Temu, kto chce prawować się z tobą i 

wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz. 

Zmusza cię kto, żeby iść z nim tysiąc 

kroków, idź dwa tysiące. Daj temu, 

kto cię prosi, i nie odwracaj się od 

tego, kto chce pożyczyć od ciebie. 

Słyszeliście, że powiedziano: 

«Będziesz miłował swego bliźniego», 

a nieprzyjaciela swego będziesz 

nienawidził. A Ja wam powiadam: 

Miłujcie waszych nieprzyjaciół i 

módlcie się za tych, którzy was 

prześladują; tak będziecie synami 

Ojca waszego, który jest w niebie; 

ponieważ On sprawia, że słońce Jego 

wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i 

On zsyła deszcz na sprawiedliwych i 

niesprawiedliwych. 

Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy 

was miłują, cóż za nagrodę mieć 

będziecie? Czyż i celnicy tego nie 

czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko 

swych braci, cóż szczególnego 

czynicie? Czyż i poganie tego nie 

czynią? Bądźcie więc wy doskonali, 

jak doskonały jest Ojciec wasz 

niebieski”. 
 

ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II 

Chrześcijańskie przebaczenie nie oznacza po prostu tolerancji, ale jest czymś 

więcej. Nie jest równoznaczne z zapomnieniem o złu ani też – co byłoby jeszcze 

gorsze – z zaprzeczeniem zła. Bóg nie przebacza zła, ale przebacza człowiekowi 

i uczy nas odróżniać sam zły czyn, który jako taki zasługuje na potępienie, 

od człowieka, który go popełnił, a któremu On daje możliwość przemiany. 

Podczas gdy człowiek skłonny jest utożsamiać grzesznika z grzechem, zamykając 

przed nim wszelką drogę wyjścia, Ojciec niebieski zesłał na świat swego Syna, 

aby otworzyć wszystkim drogę zbawienia. Tą drogą jest Chrystus: umierając na 

krzyżu odkupił nas z naszych grzechów. Ludziom wszystkich czasów Jezus 



powtarza: ja cię nie potępiam, idź i nie grzesz więcej Potrzebne jest dziś 

chrześcijańskie przebaczenie, które daje nadzieję i ufność, a zarazem nie osłabia 

walki ze złem. Trzeba udzielać i przyjmować przebaczenie. Człowiek jednak nie 

będzie zdolny przebaczyć, jeśli najpierw nie pozwoli, by Bóg mu przebaczył, i nie 

uzna, że potrzebuje Jego miłosierdzia. Będziemy gotowi odpuścić winy innym 

tylko wówczas, gdy uświadomimy sobie, jak wielka wina została odpuszczona 

nam samym. 
 
 

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. Módlmy 

się szczególnie o dobre przeżycie Renowacji Misji Świętych.  

2. We wtorek po Mszy św. wieczornej nabożeństwo do św. Rity z poświęceniem róż.  

3. 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.  

4. We Środę Popielcową  rozpoczynamy Wielki Post i nasze rekolekcje parafialne. 

Zapraszamy wszystkich parafian do udziału w tych rekolekcjach, a szczególnie 

kandydatów do bierzmowania. Rekolekcje są dla nich etapem dobrowolnego 

przygotowania do bierzmowania. Szczegółowy program rekolekcji   jest umieszczony 

w biuletynie, na stronie internetowej parafii oraz w gablotce. Prosimy także pomóc 

ludziom starszym w umożliwieniu im w sobotę przystąpienie do spowiedzi i Mszy św. z 

sakramentem namaszczenia chorych  o godz. 12:00. Do sakramentu namaszczenia 

chorych mogą przystąpić parafianie w podeszłym wieku (którzy ukończyli 60 rok życia) 

lub cierpiący na poważne choroby zagrażające życiu. Przed przyjęciem sakramentu 

namaszczenia chorych należy się wyspowiadać.  

5. We Środę Popielcową obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych a osoby 

pełnoletnie (którym zdrowie na to pozwala)  także post ścisły czyli maksymalnie trzy 

skromne posiłki.  
 
 

PROGRAM RENOWACJI MISJI ŚWIĘTYCH 
 

Środa Popielcowa 22 lutego 2023 r. 

Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię ( Mk 1, 15 ) 

6:30, 7:15, 8:30, 15:00, 16:30, 18:00, 19:30   Msza św. z kazaniem misyjnym    

9:30  kl. 4-6 Szkoła 162 (nabożeństwo w kościele) 

11:00  kl. 1-3 Szkoła 162 (nabożeństwo w kościele) 

12:15  kl. 7-8 Szkoła 162 ( nabożeństwo w kościele) 

Kandydaci do bierzmowania uczestniczą w jednej z wyznaczonych Mszy świętych. 



Czwartek po Popielcu 23 lutego 2023 r. 

Słowo Boże źródłem życia i zbawienia 

Uroczystość intronizacji Pisma Świętego 

6:30 Msza św.  

7:00, 9:00, 18:00, 20:00  Msza św. z kazaniem misyjnym  

9:30  kl. 4-6 Szkoła 162 (w auli domu parafialnego) 

11:00  kl. 1-3 Szkoła 162 (w kościele) 

12:15  kl. 7-8 Szkoła 162 (w kościele) 

Kandydaci do bierzmowania uczestniczą w jednej z wyznaczonych Mszy świętych. 
 

Piątek po Popielcu, I piątek miesiąca 24 lutego 2023 r. 

Chlubą bowiem jest dla nas świadectwo naszego sumienia (2Kor 1, 2)                                         

Sumienie chrześcijanina 

6:30 Msza św. 

7:00, 9:00, 18:00, 20:00 Msza św. z kazaniem misyjnym  

8:00  Droga krzyżowa (prowadzą Róże Różańcowe) 

9:30  kl. 4-6 Szkoła 162 (w domu parafialnym) 

11:00  kl. 1-3 Szkoła 162 (w kościele) 

12:15  kl. 7-8 Szkoła 162 (w kościele) 

16:00  droga krzyżowa dla dzieci 

17:00  droga krzyżowa dla wszystkich 

Kandydaci do bierzmowania uczestniczą w jednej z wyznaczonych dróg krzyżowych.  
 
Sakrament pokuty i pojednania: 6:30 – 7:00; 8:30 – 9:00; 16:00 – 18:00; 

19:30 – 20:00.  
 

Sobota po Popielcu  25 lutego 2023 r. 

Wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyższą wartość poznania 

Chrystusa Jezusa  (Flp 3, 8) 

6:30 Msza św.  

7:00, 9:00, 18:00 Msza św. z kazaniem misyjnym  

Sakrament pokuty i pojednania 11:30    

12:00  Msza św. z sakramentem namaszczenia chorych 
 

I Niedziela Wielkiego Postu, 26 lutego 2023 r. 

Zakończenie Renowacji Misji Świętych 

Wierzę w Kościół Chrystusowy 

7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14:15, 17:00, 19:00  Msza św. z kazaniem 

misyjnym 18:00 Gorzkie żale 

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

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

http://www.parafiakurdwanow.pl/

