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Słowo Boże
1czytanie (Pwt 4, 32-34. 39-40)
tobie wypełniać; by dobrze ci się wiodło i twym
Mojżesz tak powiedział do ludu: "Zapytaj dawnych
synom po tobie; byś przedłużył swe dni na ziemi,
czasów, które były przed tobą, zaczynając od dnia,
którą na zawsze daje ci Pan, Bóg twój".
w którym Bóg stworzył człowieka na ziemi, zapytaj
2czytanie (Rz 8, 14-17)
od jednego krańca niebios do drugiego, czy
Bracia: Wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży,
nastąpiło tak wielkie wydarzenie jak to lub czy
są synami Bożymi. Nie otrzymaliście przecież
słyszano o czymś podobnym? Czy słyszał jakiś
ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni,
naród głos Boży z ognia, jak ty słyszałeś, i pozostał
ale otrzymaliście Ducha przybrania za synów, w
żywy? Czy usiłował Bóg przyjść i wybrać sobie
którym możemy wołać: "Abba, Ojcze!" Sam Duch
jeden naród spośród innych narodów przez
wspiera swym świadectwem naszego ducha, że
doświadczenia, znaki, cuda i wojny, ręką mocną i
jesteśmy dziećmi Bożymi. Jeżeli zaś jesteśmy
wyciągniętym
ramieniem,
dziełami
dziećmi, to i dziedzicami: dziedzicami Boga, a
przerażającymi, jak to wszystko, co tobie uczynił
współdziedzicami Chrystusa; skoro wspólnie z
Pan, Bóg twój, w Egipcie na twoich oczach? Poznaj
Nim cierpimy, to po to, by wspólnie mieć udział w
dzisiaj i rozważ w swym sercu, że Pan jest Bogiem,
chwale.
a na niebie wysoko i na ziemi nisko nie ma innego.
Strzeż Jego praw i nakazów, które ja dziś polecam
Ewangelia (Mt 28, 16-20)
Jedenastu uczniów udało się do Galilei, na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu
pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: "Dana Mi jest
wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię
Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z
wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata".
Wszystko w Galilei się zaczęło, wszystko też w Galilei się kończy. Odtąd Galilea jest wszędzie tam, gdzie
głosi się dobrą nowinę o Jezusie zmartwychwstałym. Tak przynajmniej jest w teologii zapoczątkowanej w
Ewangelii wg św. Marka, a kontynuowanej u Mateusza. Natomiast Łukasz widzi te sprawy inaczej: u niego
Jezus wstępuje do nieba z Góry Oliwnej koło Jerozolimy. Skąd ta różnica? Ponieważ w teologii
Łukaszowej historia Jezusa kończy się Jego wniebowstąpieniem w Jerozolimie i tu, wraz ze zstąpieniem
Ducha Świętego, zaczyna się też historia Kościoła, przedstawiona dalej w Dziejach Apostolskich. Cel
teologiczny zatem, który przyświeca poszczególnym Ewangelistom, wpływa na sposób ukazania zarówno
postaci Jezusa, jak i faktów historycznych z Nim związanych. Inaczej mówiąc, Ewangeliści wydobywają,
eksponują, a niekiedy i przekształcają z historii Jezusa te wydarzenia, które lepiej ilustrują ich założenia
teologiczne. Wróćmy jednak do Ewangelii Mateuszowej. Chociaż niektórzy uczniowie wydają się nadal
wątpić w realność postaci Jezusa, to jednak – pomijając ich niepewności – Jezus wzywa wszystkich do
tego, by szli i „czynili uczniów” spośród wszystkich narodów ziemi. „Czynić uczniów” to jest coś więcej,
niż tylko nauczać. To sprawić, że ktoś widzi w Jezusie swego Mistrza i Przewodnika, i wiąże się z Nim na
dobre i na złe. Bo tylko Jemu jest dana wszelka władza na niebie i na ziemi, i tylko On jest z nami po
wszystkie dni aż do skończenia świata, i tylko w imieniu Boga w Trzech Osobach Jedynego jest ratunek dla
nas, którzy jesteśmy blisko, i dla tych, którzy są jeszcze daleko. (ks. Wojciech Michniewicz)

BOŻE CIAŁO
Inicjatorką ustanowienia święta Bożego Ciała była
został zachowany zwyczaj obchodzenia oktawy,
św. Julianna z Cornillon. W roku 1245 została
choć nie ma ona już charakteru liturgicznego.
zaszczycona objawieniami, w których Chrystus
Po raz pierwszy z procesją Bożego Ciała na
żądał ustanowienia osobnego święta ku czci
terenie Polski spotykamy się już w XIV wieku. Od
Najświętszej Eucharystii. Pan Jezus wyznaczył wieku XVI wprowadzono zwyczaj śpiewania
czwartek po niedzieli Świętej Trójcy. W roku
Ewangelii przy czterech ołtarzach. Istnieje on do
1246 odbyła się pierwsza procesja eucharystyczna.
dnia dzisiejszego. Od dawna przyjął się zwyczaj,
Bezpośrednim impulsem do ustanowienia święta
kultywowany do dzisiaj, że lud przynosi do
miał być cud, jaki wydarzył się w Bolsena. Święte
kościoła wianki ziół, które kapłan poświęca w
Postacie Wina, które splamiły korporał zmieniły
dniu oktawy, po czym lud zabiera je do domu.
się w Postacie Krwi (korporał znajduje się w
Zawiesza się je na ścianie, by chroniły od
Orvieto- dotąd widać na nim plamy). Święty
choroby; poszczególne gałązki można też
Tomasz z Akwinu, opracował teksty liturgiczne.
umieszczać na polach, by plony lepiej rosły i by
Tekstów tych używa się do dziś. Najbardziej
Bóg zachował je od robactwa i nieurodzaju. W
znany i często śpiewany jest hymn Sław języku...,
niektórych stronach drzewka i gałęzie, którymi był
a zwłaszcza jego dwie ostatnie zwrotki (Przed tak
przystrojony kościół i ołtarze w czasie procesji
wielkim Sakramentem). Podobnie ostatnie zwrotki
Bożego Ciała, po oktawie zabierano na pola i tam
hymnu Verbum supernum śpiewane są przy
je zatykano. Ich część palono, aby dym odstraszał
wystawianiu Najświętszego Sakramentu (O
chmury, niosące grad i pioruny.
zbawcza Hostio). Natomiast fragment hymnu
Reforma liturgii z roku 1969 złączyła uroczystość
Sacris solemniis stał się samodzielną pieśnią
Przenajdroższej Krwi Pana Jezusa z uroczystością
(Panis
angelicus)
wykonywaną
przez
Bożego
Ciała,
automatycznie
znosząc
najsłynniejszych śpiewaków operowych.
dotychczasowe święto z 1 lipca. Eucharystia to
Do roku 1955 obowiązywała oktawa Bożego
bowiem Najświętsze Ciało i Najświętsza Krew
Ciała. Na prośbę Episkopatu Polski w Polsce
Pana Jezusa.
Chwal, Syjonie, Zbawiciela,
Chwal pieśniami wśród wesela
Wodza i pasterza rzesz.
Ile zdołasz, sław Go śmiało,
Bo przewyższa wszystko chwałą,
Co wyśpiewać pieśnią chcesz.
Chwały przedmiot nad podziwy,
Chleb – żyjących pokarm żywy,
Dzisiaj się objawia nam.
Za wieczerzy świętym stołem
Pan go, łamiąc z braćmi społem,
Iście dał Dwunastu sam.
Niech brzmi sława w zgodnym dźwięku,
Z serc radosnych, pełne wdzięku,
Niech mu pieśni płyną chwał.
Dzień obchodzim głośny sławą,
W którym pierwszą Pan ustawą
Rajski stół ten światu dał.
W uczcie tej nowego Pana,
Pascha nowym prawem dana,
«Fazy» dawne kończy już.
Przeszłość starą – nowa era,
Cień rozprasza prawda szczera,
Pierzcha noc przed blaskiem zórz.
Co Pan czynił przy Wieczerzy,
Wskazał, że i nam należy
Spełniać ku pamięci nań.

Pouczeni tą ustawą,
Chleb i wino na bezkrwawą
Święcim Odkupienia dań.
Dogmat dan jest do wierzenia,
Że się w Ciało chleb przemienia,
Wino zaś przechodzi w Krew.
Gdzie zmysł próżno dojść się stara,
Serca żywa wzmacnia wiara,
Porządkowi rzeczy wbrew.
Pod odmiennych szat figurą,
W znakach różnych, nie naturą,
Kryje się tajemnic cud.
Ciało – strawą, Krew – napojem,
W obu znakach z Bóstwem swoim
Cały Chrystus trwa, bez złud.
Przez biorących nie łamany,
Nie pokruszon, bez odmiany,
Cały jest w spożyciu bran.
Bierze jeden, tysiąc bierze:
Ten, jak tamci, w równej mierze,
Wzięty zaś nie ginie Pan.
Biorą dobrzy i grzesznicy,
Lecz się losów przyjrz różnicy:
Życie tu – zagłada tam.
Złym śmierć niesie, dobrym życie:
Patrz, jak w skutkach rozmaicie
Czyn ujawnia się ten sam.

Kiedy kruszą się znamiona,
Nie wątp, lecz wierz z głębi łona,
Że to kryje ukruszona
Cząstka, co i całość wprzód.
Rzecz się sama nie rozrywa,
Znaków kruszą się ogniwa,
Przez co stan i postać żywa
Znaczonego nie zna szkód.
Oto chleb Aniołów błogi,
Dan wędrowcom pośród drogi,
Synów wraca w Ojca progi,
Dawać Go nie można złym!
Figur głoszą go osłony!
Izaak na stos wiedziony,
Jagniąt Paschy krwawe zgony,
Manna ojcom dana im.
Dusz Pasterzu! Prawy Chlebie!
Dobry Jezu, prosim Ciebie:
Ty nas karm i broń w potrzebie,
Ty nam dobra okaż w niebie,
Kędy jest żyjących raj.
Twa dłoń, Panie, wszystko zdoła,
Ty nas karmisz z Twego stoła:
Gdzie wciąż uczta trwa wesoła,
W gronie niebian nasze czoła
Na Twe łono skłonić daj

Jan Paweł II
fragmenty Adhortacji Familiaris Consortio – O zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie
Do zasadniczych zadań rodziny chrześcijańskiej przykazania miłości Kościół pobudza i prowadzi
należy również zadanie kościelne: jest ona rodzinę chrześcijańską do służby miłości, aby
powołana do budowania Królestwa Bożego w naśladowała i przeżywała tę samą miłość oddania i
dziejach, poprzez udział w życiu i posłannictwie ofiary, którą Chrystus żywi dla całej ludzkości. Ze
Kościoła. Ażeby lepiej zrozumieć podstawy, treści i swej strony rodzina chrześcijańska jest do tego
cechy charakterystyczne tego uczestnictwa, należy stopnia wpisana w tajemnicę Kościoła, że staje się,
zgłębić wielorakie i mocne więzy wzajemnie na swój sposób, uczestnikiem zbawczego
łączące Kościół i rodzinę chrześcijańską, tworzące posłannictwa samego Kościoła: małżonkowie i
z niej niejako „Kościół w miniaturze”, i rodzice chrześcijańscy, na mocy sakramentu „we
sprawiające, że jest ona swego rodzaju żywym właściwym sobie stanie i porządku życia mają
odbiciem i historycznym ukazaniem tajemnicy własny dar wśród Ludu Bożego”. Dlatego też nie
Kościoła. To nade wszystko Matka-Kościół rodzi, tylko „otrzymują” miłość Chrystusa, stając się
wychowuje, buduje rodzinę chrześcijańską, wspólnotą „zbawioną”, ale są również powołani do
wypełniając wobec niej zbawczą misję otrzymaną „przekazywania” braciom tej samej miłości
od Pana. Głosząc Słowo Boże, Kościół objawia Chrystusa, stając się w ten sposób wspólnotą
rodzinie chrześcijańskiej jej prawdziwą tożsamość, „zbawiającą”. Tak więc rodzina chrześcijańska,
to, czym ona jest i czym powinna być wedle będąc owocem i znakiem nadprzyrodzonej
zamysłu Pana; sprawując sakramenty, Kościół płodności Kościoła, staje się symbolem,
wzbogaca i umacnia rodzinę chrześcijańską łaską świadectwem i uczestnikiem macierzyństwa
Chrystusową, ażeby ją uświęcić na chwałę Ojca; Kościoła.
poprzez głoszenie z nową mocą nowego
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
♦ Stajemy dziś wobec największej tajemnicy wiary, która mówi, że jest jeden Bóg w trzech Osobach: Ojca,
Syna i Ducha Świętego. Dzisiejsza niedziela kończy w naszej archidiecezji czas Komunii św.
wielkanocnej.
♦ Dzisiaj ostatnia z dodatkowych Msza św. o godz. 16.30
♦ Jutro święto Nawiedzenia NMP i zakończenie nabożeństw majowych o godz. 17.30. Od wtorku
rozpoczniemy nabożeństwa do Serca Pana Jezusa, które będzie odprawiane przez cały czerwiec o 17.30
♦ W czwartek uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Msze św. o godz. 7.30, 9.00, 10.30 z
procesją do czterech ołtarzy, (ulicą Wierzyńskiego, Myczkowskiego i powrót do kościoła ul. Balicką).
Kolejna Msza po procesji ok. 12.30 oraz o godz. 18.00. Zatroszczmy się o przygotowanie ołtarzy oraz
przystrojenie mieszkań, domów, by powitać Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie, który
przychodzi do nas z błogosławieństwem. Do udziału w procesji zapraszamy wszystkich, szczególnie dzieci
pierwszokomunijne w strojach komunijnych oraz kandydatów do bierzmowania. Dziewczynki zapraszamy
do sypania kwiatów, chłopców do funkcji dzwonników. Zorganizujmy się do niesienia feretronów i
sztandarów.
♦ Przez całą oktawę Bożego Ciała zapraszamy na nabożeństwo czerwcowe z procesją o godz.17.30
♦ Codziennie w tygodniu przed Mszą św. możliwość skorzystania z sakramentu pokuty a w pierwszy
piątek miesiąca od godz. 17.00.
♦ W I pierwszą sobotę na porannej Mszy św. modlić się będziemy za małżeństwa o dar potomstwa,
szczęśliwe rozwiązanie dla matek i odpowiedzialne ojcostwo oraz za Dzieło Duchowej Adopcji a o godz.
18.00 pragniemy wynagradzać Niepokalanemu Sercu NMP
♦ Do chorych z komunią św. kapłani udadzą się w I piątek i w I sobotę od godz. 8.30
♦ Spowiedź dla kandydatów do bierzmowania i ich bliskich: grupa I w sobotę o godz. 16.30 grupa II w
poniedziałek (7.06) o godz. 16.30.
♦ W przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz.9.00 zmianka różańcowa i możliwość skorzystania z biblioteki
parafialnej a o godz. 18.00 Uwielbienie Jezusa z udziałem kandydatów do bierzmowania.
♦ W tym tygodniu patronują nam:
– we wtorek 1 czerwca – św. Justyn (†ok. 165), męczennik, filozof;
– w sobotę 5 czerwca – św. Bonifacy (ok. 673-754), biskup i męczennik, benedyktyn, wielki misjonarz i
apostoł Niemiec.

Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask Bożych i opieki Matki
Najświętszej i św. Józefa na każdy dzień. Błogosławionego tygodnia.
W poniedziałek Msza św. pogrzebowa o godz. 10.00, poprzedzona wspólnym różańcem za śp. Annę Mota.
Wieczny odpoczynek …

INTENCJE MSZALNE 30.05 – 6. 06. 2021r.

12.00
16.30
18.00

Dziękczynno–błagalna z okazji imienin i urodzin Feliksa
+ 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
+ Józef SIWEK (od mieszkańców ul. Hemara)
+ Maria i Franciszek ZIELIŃSCY, zmarłe dzieci i wnuki

7.00

+ Katarzyna i Jan BATOR, Janina i Tadeusz KUĆ

18.00

+ Fryderyk BAŁA (od całej rodz. Dziudziek ze Skawiny)

Wtorek – 1.06.
Św. Justyna

7.00
18.00

+ Fryderyk BAŁA (od Michaliny Pikor z rodz.)
+ Ks. Jerzy WOŹNIAK i zmarli księża z naszej parafii

Środa – 2.06.

7.00
18.00

+ Kazimierz KADET (od zony)
Intencje zbiorowe przez wstawiennictwo MBNP

7.30

+ Danuta ZIELIŃSKA (od córki Anety z rodziną)
+ Fryderyk BAŁA (od koleżanek i kolegów Stowarzyszenia
Kupców Handlujących w Centrum Krakowa)
Za Parafian. PROCESJA

Niedziela – 30.05.
Uroczystość
Najświętszej Trójcy

Poniedziałek –
31.05.
Święto Nawiedzenia
NMP

7.30
9.00
10.30

9.00
Czwartek – 3.06.
Boże Ciało

10.30
ok.
12.30
18.00

Dziękczynna za otrzymane łaski w 40 r. urodzin Magdaleny
+ Stanisława (f) i Jan SŁOTOWIE w kolejną rocznicę śmierci

I Piątek – 4.06.

7.00
18.00

+ Kazimierz KADET (od sąsiadów z ul. Balickiej i Godlewskiego)
Wynagradzająca za grzechy NSPJ

I Sobota – 5.06.

7.00
18.00

+ Danuta ZIELIŃSKA (od Wandy i Jana Mrozińskich)
Wynagradzająca za grzechy Niepokalanemu Sercu NMP

Niedziela – 6.06.

7.30
9.00
10.30
12.00
18.00

+ Danuta ZIELIŃSKA (od córki Moniki z rodz.)
+ Karolina i Władysław SIWEK
Rez.
Za Parafian. Błogosławieństwo na roczek chrztu
+ Adam BIESIADECKI w 5 r. ś. i za zmarłych rodziców

W czerwcu nabożeństwo ku czci Najświętszego Serca Jezusa 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.
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