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Słowo Boże
1czytanie (Dz 2, 1-11)
Kreteńczycy i Arabowie – słyszymy ich głoszących
Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali
w naszych językach wielkie dzieła Boże".
się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle
2czytanie (Ga 5, 16-25)
dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie
Bracia: Postępujcie według ducha, a nie spełnicie
gwałtownego wichru, i napełnił cały dom, w
pożądania ciała. Ciało bowiem do czego innego
którym przebywali. Ukazały się im też jakby języki
dąży niż duch, a duch do czego innego niż ciało, i
ognia, które się rozdzielały, i na każdym z nich
stąd nie ma między nimi zgody, tak że nie czynicie
spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni
tego, co chcecie. Jeśli jednak pozwolicie się
Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi
prowadzić duchowi, nie będziecie podlegać
językami, tak jak im Duch pozwalał mówić
Prawu. Jest zaś rzeczą wiadomą, jakie uczynki
Przebywali wtedy w Jeruzalem pobożni Żydzi ze
rodzą się z ciała: nierząd, nieczystość, wyuzdanie,
wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc
bałwochwalstwo, czary, nienawiść, spory, zawiść,
powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo
gniewy, pogoń za zaszczytami, niezgoda, rozłamy,
każdy słyszał, jak tamci przemawiali w jego
zazdrość, pijaństwo, hulanki i tym podobne. Co do
własnym języku. Pełni zdumienia i podziwu
nich zapowiadam wam, jak to już zapowiedziałem:
mówili: "Czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie
ci, którzy się takich rzeczy dopuszczają, królestwa
są Galilejczykami? Jakżeż więc każdy z nas słyszy
Bożego nie odziedziczą. Owocem zaś Ducha jest:
swój własny język ojczysty? – Partowie i Medowie,
miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość,
i Elamici, i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz
dobroć, wierność, łagodność, opanowanie.
Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii oraz Pamfilii, Egiptu i
Przeciw takim cnotom nie ma Prawa. A ci, którzy
tych części Libii, które leżą blisko Cyreny, i
należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało
przybysze z Rzymu, Żydzi oraz prozelici,
swoje z jego namiętnościami i pożądaniami.
Mając życie od Ducha, do Ducha się też stosujmy.
Ewangelia (J 15, 26-27; 16, 12-15)
Jezus powiedział do swoich uczniów: "Gdy przyjdzie Paraklet, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch
Prawdy, który od Ojca pochodzi, On zaświadczy o Mnie. Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze Mną od
początku. Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On,
Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko,
cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i
wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam
objawi".
Wersety, które składają się na dzisiejszą Ewangelię, posiadają wyjątkowe bogactwo teologiczne. Możemy
w nich odkryć niektóre aspekty tajemnicy Trójcy Przenajświętszej, takie jak równość trzech Osób Boskich.
Czytamy o tym, że wszystko, co posiada Ojciec, pochodzi od Syna, że wszystko, co posiada Syn, pochodzi
od Ojca, a Duch Święty posiada również to, co jest wspólne Ojcu i Synowi, czyli Boską naturę. Z drugiej
strony, Pan odnosi się do Ducha Świętego jako tego, który poprowadzi uczniów do całej prawdy. Prawdą
jest, że apostołowie już znali Chrystusa, a nawet zostali przez Niego posłani, aby głosić i mówić w Jego
imieniu. My, chrześcijanie, również znamy Chrystusa, przynajmniej w pewnym stopniu. Czasami jednak,
jak powiedział papież Benedykt do młodych ludzi zgromadzonych na Światowych Dniach Młodzieży w
Kolonii, możemy ulec pokusie przekształcenia religii w produkt konsumpcyjny, w którym wybieramy tylko
to, co nam się podoba. Ta „szyta na miarę” religia w ostatecznym rozrachunku nam nie pomaga. Jest
wygodna, ale w chwili kryzysu skazuje nas na pastwę losu. To samo zdanie Emerytowanego Papieża nie

traci znaczenia, gdy zastąpimy w nim religię Prawdą. Duch Święty pomaga nam właśnie w dogłębnym
poznaniu Chrystusa. W tym celu „sami starajmy się coraz lepiej Go poznawać, aby móc w sposób
przekonujący prowadzić do Niego innych. Dlatego tak ważne jest umiłowanie Pisma Świętego, a co za tym
idzie, poznanie wiary Kościoła, która sama z siebie ukazuje nam znaczenie Pisma Świętego”. (opusdei.org)

Jan Paweł II
fragmenty Adhortacji Familiaris Consortio – O zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie
To doświadczenie komunii i uczestnictwa, które życie naprawdę ludzkim, zwłaszcza przez to, że
winno cechować codzienne życie rodziny, stanowi strzeże, zachowuje i przekazuje cnoty oraz
jej pierwszy i podstawowy wkład na rzecz „wartości”. W rodzinie — stwierdza Sobór
społeczeństwa. We wzajemnych stosunkach Watykański II — „różne pokolenia spotykają się i
członkowie wspólnoty rodzinnej są inspirowani i pomagają sobie wzajemnie w osiąganiu pełniejszej
kierują się „prawem bezinteresowności”, które mądrości życiowej oraz w godzeniu praw
szanując i umacniając we wszystkich i w każdym poszczególnych osób z wymaganiami życia
godność osobistą jako jedyną rację wartości, społecznego”.
Dzięki
temu,
w
obliczu
przybiera postać serdecznego otwarcia się, społeczeństwa
zagrożonego
coraz
większą
spotkania i dialogu, bezinteresownej gotowości depersonalizacją i umasowieniem, a stąd
służenia, wielkodusznej służby i głębokiej odczłowieczeniem i tym, że samo będzie działać
solidarności.
W
ten
sposób
umocnienie odczłowieczająco, co w efekcie przynosi negatywne
autentycznej i dojrzałej komunii osób w rodzinie, skutki w tak licznych formach „ucieczki”, jakimi na
staje się pierwszą i niezastąpioną szkołą życia przykład są alkoholizm, narkomania, a nawet
społecznego, przykładem oraz bodźcem dla terroryzm — rodzina jeszcze dzisiaj posiada i
szerszych kontaktów społecznych w duchu wyzwala potężne energie, które są zdolne wyrwać
szacunku, sprawiedliwości, dialogu i miłości. Tak człowieka z anonimowości, podtrzymać w nim
więc — o czym przypomnieli Ojcowie Synodu — świadomość godności własnej osoby, wzbogacić go
rodzina stanowi kolebkę i najskuteczniejsze głębokim człowieczeństwem i włączyć, zachowując
narzędzie
humanizacji
i
personalizacji jego odrębność i niepowtarzalność, w tkankę
społeczeństwa: współpracuje w pełni i w sposób społeczeństwa.
sobie tylko właściwy w budowaniu świata, czyniąc
Duchu Święty, proszę Cię
o dar mądrości do lepszego poznawania Ciebie i Twoich doskonałości Bożych,
o dar rozumu do lepszego zrozumienia ducha tajemnic wiary świętej,
o dar umiejętności, abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary,
o dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował,
o dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać,
o dar pobożności, abym zawsze służył Twojemu Majestatowi z synowską miłością,
o dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu, który Ciebie, o Boże, obraża. Amen.
Odpust na Jubileuszowy Rok Ignacjański
W maju tego roku Towarzystwo Jezusowe rozpoczyna świętowanie Jubileuszowego Roku Ignacjańskiego,
który będzie trwał od 20 maja 2021 do 31 lipca 2022 roku. Motto tego Jubileuszu:„w Chrystusie ujrzeć
wszystko na nowo”. Na czas trwania Roku Ignacjańskiego Penitencjaria Apostolska wydała dnia 24 marca
br. dekret ustanawiający jezuickie kościoły i kaplice obu polskich Prowincji, świątyniami jubileuszowymi,
w których wierni będą mogli uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami (spowiedź sakramentalna,
Komunia św. oraz modlitwa w intencjach Ojca Świętego). W dekrecie czytamy, że odpust mogą uzyskać
„wierni, którzy szczerze żałując za grzechy i oddając się uczynkom miłosierdzia nawiedzą którąkolwiek
jubileuszową świątynię Towarzystwa Jezusowego w Polsce i wezmą tam pobożnie udział w świątecznych
celebracjach, bądź przez jakiś czas oddadzą się modlitwie myślnej, kończąc ją Modlitwą Pańską,
Wyznaniem wiary i pobożnym wezwaniem Matki Bożej i św. Ignacego Loyoli. Ten sam odpust uzyskać
mogą również starsi, chorzy i ci wszyscy, którzy z ważnych powodów nie mogą wychodzić z domu, jeśli –
wolni od jakiegokolwiek przywiązania do grzechu, wzbudzą w sobie intencję jak najszybszego spełnienia
trzech zwykłych warunków odpustu – włączą się duchowo w jubileuszowe celebracje poprzez modlitwy
przed wizerunkiem św. Ignacego i ofiarując Bogu miłosiernemu swe cierpienia”.

Na terenie Archidiecezji Krakowskiej świątyniami jubileuszowymi będą:
- kościół Matki Bożej Nieustającej Pomocy (ul. Ks. Kaszelewskiego 9, Zakopane),
- kościół św. Barbary (Mały Rynek 8, Kraków),
- kościół Chrystusa Króla (ul. Zaskale 1, Kraków),
- bazylika Najświętszego Serca Pana Jezusa (ul. Kopernika 26, Kraków).
ZAPRASZAMY > Krąg Biblijny – rozważanie tekstu Ewangelii na najbliższą niedzielę w grupie
> Czwartek godz. 19.00 – 20.00 , salka za chórem
Ujednolicone Teksty Modlitw
Koronka do Miłosierdzia Bożego - do odmawiania na zwykłej cząstce rożańca
Na początku: Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Wierzę w Boga...
Na dużych paciorkach, 1 raz: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego
Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
Na małych paciorkach, 10 razy: Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
Na zakończenie, 3 razy: Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad
całym światem.
W wersecie "Miej miłosierdzie dla nas i całego świata" (wersja dostosowana do norm języka polskiego i
tak zatwierdzona) można w śpiewie stosować oryginalne brzmienie "świata całego".
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
♦ Przeżywamy dziś uroczystość Zesłania Ducha Świętego.
♦ Jutro będziemy obchodzili święto Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła. To również dzień modlitw
Kościoła powszechnego za Kościół w Chinach
♦ Codziennie o 17.30 zapraszamy na nabożeństwo majowe. W tym tygodniu szczególnie zapraszamy
uczniów kl. VIII zdających egzaminy szkolne polecających ich opiece Matki Bożej – Stolicy Mądrości.
♦ We wtorek po Mszy wieczornej wspólny różaniec.
♦ W środę – Dzień Matki. Na Mszy św. o godz.18.00 w sposób szczególny będziemy otaczać modlitwą
wszystkie matki naszej parafii i prosić, by w zdrowiu, radości i pokoju serc wypełniały niezwykłą misję
miłości wobec każdego człowieka. Po nowennie błogosławieństwo dla matek.
♦ W czwartek pragniemy uczcić Chrystusa, najwyższego i wiecznego Kapłana, jedynego pośrednika u
Ojca. Tego dnia będziemy się modlić o uświęcenie tych, których Chrystus zaprosił do kapłańskiej
wspólnoty ze sobą przez sakrament święceń. O godz. 19 zapraszamy na krąg Biblijny
♦ W najbliższy piątek polecajmy Bogu i Matce Najświętszej ks. Wojciecha, który będzie przeżywał
dziesiątą rocznicę święceń kapłańskich. To też okazji by modlić się o nowe powołania kapłańskie
♦ W sobotę święcenia prezbiteriatu w katedrze na Wawelu o godz. 9.00
♦ W przyszłą niedzielę uroczystość Trójcy Przenajświętszej, która kończy w naszej archidiecezji czas
Komunii św. wielkanocnej. Zachęcamy tych, którzy z różnych powodów jeszcze nie wypełnili trzeciego
przykazania kościelnego, aby skorzystali z sakramentu pokuty i zjednoczyli się z Chrystusem w
Eucharystii.
♦ Jak Bóg da to sakrament bierzmowania w naszej parafii będzie miał miejsce 8. czerwca (wtorek)
♦ Serdecznie prosimy parafian o przygotowanie i przystrojenie ołtarzy na Boże Ciało:
1. przy skrzyżowaniu ul. Wierzyńskiego i Myczkowskiego (mieszkańcy ul. Wierzyńskiego,
Myczkowskiego, Łupaszki i Rząski)
2. przy zbiegu ul. Balickiej i Zakliki (mieszkańcy ul. Zakliki, Dolińskiego, i ul. Darowskiego oraz
I rej. ul. Balickiej)
3. w parku przy figurze Matki Bożej (mieszkańcy ul. Na Nowinach, Długoszowskiego,
Godlewskiego, II rej. ul. Balickiej oraz rej. Podkamycza)
4. przy plebanii (mieszkańcy ul. Hemara, ul. Kurozwęckiego, rej. Cmentarza i ul. Brzezińskiego)
♦ W tym tygodniu patronują nam:
– w środę 26 maja – św. Filip Nereusz (1515-1595), prezbiter, wychowawca młodzieży, opiekun ludzi
chorych, założyciel wspólnoty duchownych, zwanych w Polsce – filipinami;
– w sobotę 29 maja – św. Urszula Ledóchowska (1865-1939), dziewica, wychowawczyni i opiekunka
dzieci i młodzieży, założycielka Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego, zwane
urszulankami szarymi.

Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask Bożych i opieki Matki
Najświętszej i św. Józefa na każdy dzień. Błogosławionego tygodnia.

INTENCJE MSZALNE 23 – 30. 05. 2021r.

Niedziela – 23.05.
Zesłanie Ducha
Świętego

Poniedziałek –
24.05.
NMP Matki
Kościoła
Wtorek – 25.05.
Środa – 26.05.
św. Filipa Nereusza
Dzień Matki
Czwartek – 27.05.
Święto Jezusa
Chrystusa
Najwyższego i
Wiecznego Kapłana
Piątek – 28.05.
Sobota – 29.05.
Św. Urszuli
Ledóchowskiej

Niedziela – 30.05.
Uroczystość
Najświętszej Trójcy

7.30

+ Tadeusz ŁUSZCZEK w 15 r. śmieci (od żony)

9.00

+ Józef RAŹNY

10.30

W intencji obrony życia

12.00

Za Parafian. S. Chrztu

16.30

+ Józef SIWEK (od II rej. ul. Kurozwęckiego)

18.00

+ Helena WYROBA z synami i synowymi

7.00

+Krzysztof MAŚLANKA (od Barbary i Rafała Mazzotta z
Florencji)

18.00

O bł. Boże i opiekę MNBP dla Joanny i rodziny

7.00

+Krzysztof MAŚLANKA (od Elizy i Grzegorza Smaga z Dobrej)

18.00

+ Jan i Maria CZEPIEC, Franciszek KRYSIŃSKI

18.00

+ Katarzyna TKACZ – ŚMIECH (od sąsiadów z ul.
Godlewskiego)
Intencje zbiorowe przez wstawiennictwo MBNP

7.00

+ Piotr i Ryszard GACZOŁ

18.00

+ Zyta BRAŚ (od rodz. Siudaków)

7.00

+ Fryderyk BAŁA (od przyjaciół córki Magdaleny)
+ Katarzyna TKACZ – ŚMIECH (od koleżanek i kolegów z Wydz.
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH)

7.00

18.00
7.00

+ Katarzyna TKACZ – ŚMIECH (od rodz. Kmiecik i Chwast)

18.00

+Krzysztof MAŚLANKA (od Zuzanny i Joanny Białkiewicz)

7.30

Dziękczynno–błagalna z okazji imienin i urodzin Feliksa

9.00

12.00

+ Anna GŁOWACKA (Róża św. Magdaleny)
Dziękczynna z prośbą o bł. Boże, opiekę MBNP i wszelkie
potrzebne łaski dla Zosi z okazji 6 rocznicy urodzin
Za Parafian

16.30

+ Józef SIWEK (od mieszkańców ul. Hemara)

18.00

+ Maria i Franciszek ZIELIŃSCY, zmarłe dzieci i wnuki

10.30

Nabożeństwo Majowe o godz. 17.30
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

