Pismo Parafii Matki B. Nieustającej Pomocy w Krakowie – Mydlnikach * nr 2 (770) * 13.01.2019r. * do użytku wewnętrznego

Słowo Boże
1 czytanie (Iz 40, 1-5. 9-11)
"Pocieszajcie, pocieszajcie mój lud!" – mówi wasz
Bóg. "Przemawiajcie do serca Jeruzalem i
wołajcie do niego, że czas jego służby się
skończył, że nieprawość jego odpokutowana, bo
odebrało z ręki Pana karę w dwójnasób za
wszystkie swe grzechy". Głos się rozlega: "drogę
Panu przygotujcie na pustyni, wyrównajcie na
pustkowiu gościniec dla naszego Boga! Niech się
podniosą wszystkie doliny, a wszystkie góry i
pagórki obniżą; równiną niechaj się staną urwiska,
a strome zbocza niziną. Wtedy się chwała Pańska
objawi, razem ją każdy człowiek zobaczy, bo usta
Pańskie to powiedziały". Wstąp na wysoką górę,
zwiastunko dobrej nowiny na Syjonie! Podnieś
mocno twój głos, zwiastunko dobrej nowiny w
Jeruzalem! Podnieś głos, nie bój się! Powiedz
miastom judzkim: "oto wasz Bóg! oto Pan Bóg
przychodzi z mocą i ramię Jego dzierży władzę.
oto Jego nagroda z Nim idzie i przed Nim Jego
zapłata. Podobnie jak pasterz pasie on swą trzodę,
gromadzi ją swoim ramieniem, jagnięta nosi na
swej piersi, owce karmiące prowadzi łagodnie".

2 czytanie (Tt 2, 11-14; 3, 4-7)
Ukazała się łaska Boga, która niesie zbawienie
wszystkim ludziom i poucza nas, abyśmy
wyrzekłszy się bezbożności i żądz światowych,
rozumnie i sprawiedliwie, i pobożnie żyli na tym
świecie, oczekując błogosławionej nadziei i
objawienia się chwały wielkiego Boga i
zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa, który wydał
samego siebie za nas, aby odkupić nas od
wszelkiej nieprawości i oczyścić lud wybrany
sobie na własność, gorliwy w spełnianiu dobrych
uczynków. Gdy ukazała się dobroć i miłość
zbawiciela naszego, Boga, do ludzi, nie ze
względu na sprawiedliwe uczynki, jakie
spełniliśmy, lecz z miłosierdzia swego zbawił nas
przez obmycie odradzające i odnawiające w duchu
Świętym, którego wylał na nas obficie przez
Jezusa Chrystusa, zbawiciela naszego, abyśmy
usprawiedliwieni Jego łaską, stali się w nadziei
dziedzicami życia wiecznego.

Ewangelia (Łk 3,15-16.21-22)
Gdy lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w sercach co do Jana, czy nie jest on Mesjaszem,
on tak przemówił do wszystkich: „Ja was chrzczę wodą; lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie
jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On chrzcić was będzie Duchem Świętym i ogniem”. Kiedy
cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest. A gdy się modlił, otworzyło się niebo i Duch
Święty zstąpił na Niego w postaci cielesnej niby gołębica, a z nieba odezwał się głos: „Tyś jest mój Syn
umiłowany, w Tobie mam upodobanie”.
W dzisiejszą niedzielę Chrztu Pańskiego Kościół przeżywa tajemnicę oczyszczenia i tajemnicę wejścia w
Boże życie. Czy zdaję sobie sprawę, co uczynił we mnie chrzest święty? Jak odmienił całe moje życie?
W Rzymie chodząc po miejscach uświęconych przez pierwszych chrześcijan często można odnaleźć
wizerunki Chrystusa, jako Dobrego Pasterza niosącego na swoich ramionach owcę. W katakumbach
jeszcze dzisiaj znajduje się aż 105 zachowanych przykładów takiego ujęcia Chrystusa i to często
umieszczonych przy chrzcielnicach. Bo Jezus jest dobrym pasterzem. I On nie tylko oddaje swoje życie za
owce, ale daje każdemu, kto uwierzy i ochrzci się, szansę wejścia w autentyczne Boże życie.
Według Słownika języka polskiego słowo „chrzest” wywodzi się od imienia Chrystusa. Naznacza niejako
imieniem Chrystusa, bo czyni człowieka chrześcijaninem. Zaś występujące w Piśmie św. słowo „baptisma”
związane jest z zanurzaniem, z obmyciem. Podczas chrztu najważniejszym momentem jest obrzęd
polewania wodą. Woda jest bowiem źródłem i siłą życia. Bez wody ziemia i wszystko co na niej żyje

stałoby się pustynią. Dlatego w chrzcie świętym jest znakiem Bożego życia. Symbol wody dla
współczesnego człowieka nie ma już takiego samego znaczenia jak dla ludzi Wschodu. (…) W dzisiejszej
Ewangelii Chrystus wstępuje w wody Jordanu i tym samym sprawia, że odtąd ta rzeka będzie
symbolizować wielorakie obmycia. Pierwsze obmycie dokonuje się poprzez chrzest. W miarę upływu czasu,
kiedy życie człowieka doświadcza przeróżnych sytuacji, przychodzą kolejne obmycia. Bo ludzkie serce nie
dochowuje wierności Bogu, nie wytrzymuje życia we wspólnocie i popełnia złe czyny – wtedy może
odwoływać się do władzy odpuszczania grzechów istniejącej w Kościele na mocy słów Chrystusa:
„Weźmijcie Ducha Świętego. Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone…” Ks. Biskup Jan Pietraszko
w swoich rozważaniach pt. Po śladach Słowa Bożego pisze w ten sposób: „Tak jak cały Kościół rodzi się z
pierwszego obmycia w wodzie i w Duchu Świętym, tak samo cały Kościół we wszystkich swoich członkach
wstępuje ciągle w sakramencie pokuty w te wody oczyszczenia, które płyną szerokim nurtem przez każdą
współczesność Kościoła”. Jest jeszcze jeden bardzo istotny nurt, który nieustannie płynie poprzez całe
Ciało Mistyczne Chrystusa. Jest to strumień Chrystusowej Krwi. Jeżeli na świecie jest ponad 450 000
kapłanów sprawujących o każdej porze dnia i nocy Najświętszą Eucharystię – to przecież wciąż dokonuje
się akt konsekracji: „To jest bowiem kielich Krwi mojej… która za was i za wielu będzie wylana na
odpuszczenie grzechów”. Tak więc nieustannie poprzez człowieka i obok człowieka płynie strumień
Bożego oczyszczenia. Znaczenie wód Jordanu jest bardzo głębokie odkąd Chrystus wszedł w tę rzekę. W
niej znajduje się ocalenie dla każdego kto tylko pragnie tak naprawdę szczerze porzucić swoje grzeszne
życie. Jaką budzi w człowieku nadzieję ta tajemnica chrztu Chrystusa czekając cierpliwie i pokornie. Oby
tylko ludzkie serce otworzyło się i z wiarą wyznało: Panie nie jestem godzien… Bo oto przed nami jest
Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. (ks. Marian Łękawa)
Kolęda
Święta Bożego Narodzenia są bardzo rodzinne. Wiele osób się w tym czasie spotyka, odwiedza. Czynią to więc
także nasi kapłani, chcąc być blisko swoich wiernych. Zaleca to zresztą Prawo Kanoniczne, mówiąc, że
„proboszcz winien nawiedzać rodziny, uczestnicząc w troskach wiernych, zwłaszcza niepokojach i smutku oraz
umacniając ich w Panu, jak również – jeśli w czymś nie domagają – roztropnie ich korygować” (kan. 529 & I
KPK). Kolęda daje piękną okazję, by porozmawiać ze swoim kapłanem czy zadać mu pytania dotyczące życia
religijnego, modlitwy, ale także funkcjonowania parafii. Zwykle spotykamy się w niedzielę na M szy św. Nie
mamy jednak wtedy okazji, by ze sobą porozmawiać. Warto przed przybyciem księdza zastanowić się, o czym
chciałbym porozmawiać ze swoim duszpasterzem. Jednak kolęda to przede wszystkim czas modlitwy. Raz do
roku odwiedza nas ksiądz, by modlić się z nami i za nas w naszym mieszkaniu czy domu. Jezus powiedział: „ (...)
gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich” (Mt 18, 20). Tak więc, nawet jeżeli w
czasie kolędy nie będzie wielkiej dyskusji lub kiedy kolędnicy nie będą mo gli pozostać u każdej rodziny zbyt
długo, to kolęda – wizyta duszpasterska jest ważnym czasem powierzania Bogu osobistych spraw nawiedzanej
rodziny.

14. 01.
2019r.
15. 01.
2019r.
16. 01.
2019r.
17. 01.
2019r.
18. 01.
2019r.
19. 01.
2019r.

Godz. 17:00 - ul. Łupaszki blok 7
Godz. 17:00 - ul. Łupaszki blok 9
Godz. 17:00 - Łupaszki blok 11 i 13
Godz. 17:00 - Łupaszki blok 15 i 17
Godz. 17:00 - ul. Wapiennik blok 18D
Godz. 9:00 - ul. Hemara

Godz. 17:00 - ul. Balicka od 267 do
21. 01. 285
2019r.
Godz. 17:00 - ul. Darowskiego blok 9
22. 01. Godz. 17:00 - ul. Darowskiego blok, 12
2019r. i 12a

23. 01.
2019r.
24. 01.
2019r.
25. 01.
2019r.
26. 01.
2019r.

Godz. 17:00 - ul. Darowskiego blok 11
i 13
Godz.17:00 - ul. Darowskiego blok 14
Godz. 17:00 - ul. Darowskiego blok
15,17
Godz. 9:00 - ul. Spiczakowa, ul. Balicka
numery parzyste od 326 do 292 oraz ul.
Dolińskiego od nr 4

28.
Godz. 17:00 - ul. Darowskiego blok
01.2019r
18,20
.
29. 01. Godz. 17:00 - ul. Darowskiego blok
2019r. 19,21,23,25 i dom nr 33
30. 01.
2019r.

Godz. 17:00 - kolęda uzupełniająca
Godz. 17:00 - kolęda uzupełniająca

Święty Serafin z Sarowa – Prochor osierocony przez ojca, jako dwudziestoletni młodzieniec wstąpił do
klasztoru w Sarowie (Rosja) i przyjął imię Serafin (Gorejący). Pogodny i pracowity, żarliwością modlitwy
oddziaływał na braci, którzy zwracali się do niego o radę duchową. W pewien zimowy poranek znaleziono
go klęczącego przy łóżku, martwego – zmarł tak, jak żył – modląc się.
Świętego Jana Vianneya zaproszono do sąsiedniej parafii z kazanie. Tamtejsi wierni
niezadowoleni z przemówień swego proboszcza, wychodzili z kościoła w czasie kazania. Święty
tak zaczął swe przemówienie: Dziś będę mówił o kradzieży. Proszę, by Ci którzy popełniają ten grzech
wyszli z kościoła podczas kazania.
Święty Jan Paweł II
Nawrócenie do Chrystusa związane jest z chrztem, i to nie tylko dlatego, że taka jest praktyka Kościoła,
ale z woli Chrystusa, który posłał uczniów, aby nauczali narody i chrzcili je (por. Mt 28, 19), a także z
wynikającej z samej istoty rzeczy potrzeby otrzymania pełni nowego życia w Nim: "Zaprawdę, zaprawdę,
powiadam ci - mówi Jezus do Nikodema - jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do
Królestwa Bożego" (J 3, 5). Chrzest odradza nas do życia dzieci Bożych, jednoczy nas z Jezusem
Chrystusem, namaszcza w Duchu Świętym: nie jest on przeto zwykłym przypieczętowaniem nawrócenia,
niejako zewnętrznym znakiem ukazującym je i potwierdzającym, ale jest sakramentem, który oznacza i
urzeczywistnia nowe narodzenie z Ducha, ustanawia realne i nierozerwalne więzy z Przenajświętszą
Trójcą, czyni członkami Chrystusa i Jego Kościoła. (Encyklika Redemptoris missio nr 47)
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Niedziela Chrztu Pańskiego
♦ Obchodzone dzisiaj święto Chrztu Pańskiego przypomina nam o własnym chrzcie, poprzez który Pan
Bóg ogłosił nas swoimi przybranymi dziećmi i umocnił darem Ducha Świętego.
♦ Niedzielą Chrztu Pańskiego kończy się liturgiczny obchód Bożego Narodzenia. Zgodnie z tradycją czas
świątecznych dekoracji i śpiewania kolęd przedłużamy do święta Ofiarowania Pańskiego, (MB
Gromnicznej) 2.02.
♦ Przez cały styczeń w tygodniu, z wyjątkiem soboty niedzieli Msza Św. wieczorna jest o godz. 16.00
♦ We wtorek po mszy wspólny różaniec, w środę Msza Św. z kazaniem katechizmowym i nowenną do
MBNP o godz. 16.00 w piątek koronka do Bożego Miłosierdzia.
♦ W środę wypadnie 16-stego dnia miesiąca, na Mszach Świętych będziemy się modlić przez
wstawiennictwo św. Jana Pawła II.
♦ W czwartek 17 stycznia rozpoczynają się XXXIV Światowe Dni Młodzieży w Panamie, odbywające się
pod hasłem „Oto Ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego!”. W duchu łączności z
młodzieżą całego świata módlmy się o gotowość przyjęcia słowa Bożego i podjęcia różnych darów
powołania przez młode pokolenie uczniów Chrystusa.
♦ W najbliższy piątek rozpoczynamy Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan.
♦ Dziękujemy Kierownictwu Domu Kultury Mydlniki, ks. Wojciechowi i pani katechetce Magdalenie
oraz małym i większym aktorom i wszystkim zaangażowanym w przygotowanie jasełek i Orszaku Trzech
Króli.
♦ Serdecznie zapraszamy za tydzień po wieczornej Mszy Świętej na spotkanie wspólnoty Bliżej Boga.
Również za tydzień z racji III niedzieli miesiąca składka inwestycyjna. Bóg zapłać.
♦ Kolędnicy Misyjni zebrali w naszej parafii dla dzieci w Rwandzie i Burundi 850 zł. Bóg zapłać!
♦ W minionym tygodniu pożegnaliśmy z naszej wspólnoty śp. Tadeusza Garusa oraz śp. Agnieszkę
Solawę w poniedziałek Msza Św. pogrzebowa za śp. Grzegorza Pirowskiego o godz. 12.00 poprzedzona
wspólną modlitwą różańcową.
W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
• 17 I (czwartek) – św. Antoni (1195-1231), opat, egipski pustelnik,
• 19 I (sobota) – św. Józef Sebastian Pelczar (1842-1924), biskup przemyski, założyciel Zgromadzenia
Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego.
Wszystkim, którzy obchodzą w zbliżających się dniach imieniny i urodziny,
życzymy wszelkiego błogosławieństwa i opieki świętych patronów.

INTENCJE MSZALNE 13. 01. – 20. 01. 2019r.

Niedziela – 13.01.

7.30

+ Zofia BACZYŃSKA (od Józefa Siwka z rodziną)

9.00

+ Jan GACKOWIEC (13 gr.)

10.30

Dziękczynna w 13 r. urodzin Teresy z prośbą o Boże bł. i opiekę
MBNP oraz św. patronki

12.00

Za Parafian. Sakrament Chrztu

18.00

Dziękczynna z okazji stu lat życia Julianny z prośbą o Boże bł. i
opiekę MBNP dla Jubilatki.

Poniedziałek –
14.01.

7.00

+ Jan GACKOWIEC (14 gr.)

16.00

+ Zofia BACZYŃSKA (od sąsiadów)

Wtorek – 15.01.

7.00

+ Jan GACKOWIEC (15 gr.)

16.00

+ Ks. Marian KURNYTA w 3 r. śmierci

7.00

+ Jan GACKOWIEC (16 gr.)

16.00

Intencje zbiorowe przez wstawiennictwo MBNP.

7.00

O opiekę MB Nieustającej Pomocy dla Bronisławy

16.00

+ Jan GACKOWIEC (17 gr.)

7.00

+ Wiesław WYROBA

16.00

+ Jan GACKOWIEC (18 gr.)

7.00

+ Jan GACKOWIEC (19 gr.)

18.00

Dziękczynna

7.30

+ Wiesław WYROBA (od szwagra z rodziną)

9.00

Rez.

10.30

+ Jan GACKOWIEC (20 gr.)

12.00

Za Parafian. Dobroczyńców i dobrodziejów naszej parafii

18.00

Dziękczynno-błagalna z okazji 10 rocznicy zawarcia s.
małżeństwa Barbary i Wojciecha, o potrzebne łaski dla jubilatów i
ich dzieci.

Środa – 16.01.

Czwartek – 17.01.

Piątek – 18.01.

I Sobota – 19.01.

Niedziela – 20.01.

Intencje Apostolstwa Modlitwy

Za ludzi młodych, zwłaszcza w Ameryce Łacińskiej, aby naśladując Maryję, odpowiadali na
powołanie Pana, by przekazywać światu radość płynącą z Ewangelii.
Parafia Rzymskokatolicka – Matki Bożej Nieustającej Pomocy
ul. Hemara 1, 30-198 Kraków – Mydlniki, tel. (12) 626 04 53, tel. kom. 729 491 093;
www.mydlniki.diecezja.pl; e-mail: parafia@mydlniki.diecezja.pl
Msze Św. w niedzielę i święta 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 18.00; Msze Św. w dni powszednie: 7.00 i 18.00.
Numer Konta Bankowego Parafii: 15-1050-1445-1000-0023-0823-2921 ING Bank Śląski, oddział w Krakowie

