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Słowo Boże
1czytanie (Hi 38, 1. 8-11)
2czytanie (2 Kor 5, 14-17)
Z wichru Pan zwrócił się do Hioba i rzekł: "Kto
Bracia: Miłość Chrystusa przynagla nas, pomnych
bramą zamknął morze, gdy wyszło z łona
na to, że skoro Jeden umarł za wszystkich, to
wzburzone, gdy chmury mu dałem za ubranie, za
wszyscy pomarli. A właśnie za wszystkich umarł
pieluszki – ciemność pierwotną? Złamałem jego
Chrystus po to, aby ci, co żyją, już nie żyli dla
wielkość mym prawem, wprawiłem wrzeciądze i
siebie, lecz dla Tego, który za nich umarł i
bramę. I rzekłem: Aż dotąd, nie dalej! Tu zapora
zmartwychwstał. Tak więc i my odtąd już nikogo
dla twoich fal nadętych".
nie znamy według ciała; a jeśli nawet według ciała
poznaliśmy Chrystusa, to już więcej nie znamy Go
w ten sposób. Jeżeli więc ktoś pozostaje w
Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, co
dawne, minęło, a oto wszystko stało się nowe.
Ewangelia (Mk 4, 35-41)
Owego dnia, gdy zapadł wieczór, Jezus rzekł do swoich uczniów: "Przeprawmy się na drugą stronę".
Zostawili więc tłum, a Jego zabrali, tak jak był w łodzi. Także inne łodzie płynęły z Nim. A nagle zerwał się
gwałtowny wicher. Fale biły w łódź, tak że łódź już się napełniała wodą. On zaś spał w tyle łodzi na
wezgłowiu. Zbudzili Go i powiedzieli do Niego: "Nauczycielu, nic Cię to nie obchodzi, że giniemy?" On,
powstawszy, zgromił wicher i rzekł do jeziora: "Milcz, ucisz się!" Wicher się uspokoił i nastała głęboka
cisza. Wtedy rzekł do nich: "Czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże brak wam wiary!" Oni zlękli się bardzo i
mówili między sobą: "Kim On jest właściwie, że nawet wicher i jezioro są Mu posłuszne?".
Ewangelie opowiadają o dwóch burzach, które nagle poruszyły zwykle spokojne wody jeziora Genezaret.
Wielu autorów, podkreślało ich charakter symboliczny. W łodzi zalewanej wodą widzą łódź Piotrową,
Kościół Święty, ale także każdego chrześcijanina, w jego wysiłku, aby być wiernym naszej chrześcijańskiej
wierze. Jeśli bierzemy pod uwagę ostatnie wydarzenia, możemy dziś myśleć przede wszystkim o Kościele,
naszej Matce. W związku z tym przypomnijmy sobie to, co powiedział Papież Franciszek w jednym ze
swoich dokumentów, mówiąc o Kościele do młodych: „W rzeczywistości, w swoich najbardziej tragicznych
chwilach, czuje wezwanie, by powrócić do istoty pierwszej miłości” (Christus vivit, nr 34). Bez wątpienia
to zaproszenie napełnia nas entuzjazmem. W związku z tym, w obecnej chwili każdy z nas powinien starać
się odpowiedzieć na to wezwanie najlepiej jak to możliwe, tym bardziej im bardziej niektórzy mogą myśleć,
że Bóg nas opuścił, albo że nie interesuje Go to co się dzieje na naszym świecie, w Kościele a nawet w
naszym własnym życiu. A jednak, niezależnie od tego jakie są nasze osobiste wrażenia, mamy pewność, że
ta myśl jest po prostu pokusą pozbawioną podstaw. Wystarczy przypomnieć wspaniały tekst proroka
Izajasza, którego rozważenie zawsze nas pociesza i daje nam siły: «Mówił Syjon: „Pan mnie opuścił, Pan
o mnie zapomniał”. Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego
łona? A nawet, gdyby ona zapomniała, Ja nie zapomnę o tobie» (Iz 49, 14-15). Ze strony Boga jest to
prawdziwe zobowiązanie, które Pan Jezus potwierdził na chwilę przed własnym Wniebowstąpieniem,
poprzez nową uroczystą obietnicę: «A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata»
(Mt 28,20). Przez wszystkie dni, także przez te które nazywamy „złymi”. W tym kontekście każdy może
pomyśleć o swoich własnych „burzach” naszego codziennego życia, bez większego znaczenia, co nie
oznacza, że są one przyjemne. W tych burzach Pan wystawia na próbę naszą wiarę a także zaprasza nas do
stałej i ufnej modlitwy do Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła: kiedy wszystko idzie dobrze i, tym
bardziej, kiedy dowiadujemy się o pewnej wiadomości, która nas niepokoi lub zasmuca. (opusdei.org)

Jan Paweł II
fragmenty Adhortacji Familiaris Consortio – O zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie
Zależnie od tego, w jakim stopniu rodzina współczesnego społeczeństwa wedle zamysłu
chrześcijańska przyjmie Ewangelię i dojrzeje w Bożego. Rodzina chrześcijańska, zwłaszcza dzisiaj,
wierze, staje się ona wspólnotą ewangelizującą. jest szczególnie powołana do świadczenia o
Posłuchajmy raz jeszcze Pawła VI: „rodzinę, przymierzu paschalnym Chrystusa poprzez
podobnie jak Kościół, należy uważać za pole, na ustawiczne promieniowanie radością miłowania i
które przynosi się Ewangelię i z którego ona się pewnością nadziei, z których ma zdać sprawę:
rozkrzewia. Dlatego w łonie rodziny świadomej „Rodzina chrześcijańska pełnym głosem oznajmia
tego zadania wszyscy członkowie jej ewangelizują zarówno obecne cnoty Królestwa Bożego, jak i
a także podlegają ewangelizacji. Rodzice nie tylko nadzieję błogosławionego życia”. Bezwzględna
dzielą się z dziećmi Ewangelią, ale mogą od nich konieczność katechezy rodzinnej ujawnia się ze
odebrać tę Ewangelię wyrażoną głęboko życiem. szczególną mocą w określonych sytuacjach, które
Rodzina staje się głosicielką Ewangelii dla wielu Kościół notuje niestety w różnych miejscach: „...
rodzin oraz dla otoczenia, w którym żyje”. Jak tam, gdzie ustawy przeciwne religii utrudniają samo
przypomniał Synod, podejmując moje wezwanie wychowanie w wierze, gdzie z powodu
wypowiedziane w Puebla, przyszłość ewangelizacji rozpowszechnionego niedowiarstwa lub panującego
w dużej mierze zależy od Kościoła domowego. To tak zwanego laicyzmu nie daje się faktycznie
apostolskie posłannictwo rodziny jest zakorzenione możliwości pełnego rozwoju religijności, tam ten
w chrzcie świętym, a przez łaskę sakramentu «Kościół domowy» pozostaje jedynym miejscem,
małżeństwa
otrzymuje
nową
moc
dla gdzie dzieci i młodzież mogą pobierać prawdziwą
przekazywania wiary, dla uświęcania i przemiany katechezę”.
Litania do Świętego Józefa – nowe wezwania
1 maja 2021 roku Stolica Apostolska ogłosiła siedem nowych wezwań w Litanii do św. Józefa. 12 czerwca
2021 roku Konferencja Episkopatu Polski, zgodnie z Listem Kongregacji zatwierdziła brzmienie wezwań
w języku polskim.
Kyrie eleison.
Christe, eleison.
Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas. – Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, – zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, – zmiłuj się nad
nami.
Duchu Święty, Boże, – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, – zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, – módl się za nami.
Święty Józefie,
Przesławny potomku Dawida,
Światło Patriarchów,
Oblubieńcze Bogarodzicy,
Opiekunie Odkupiciela,
Przeczysty stróżu Dziewicy,
Żywicielu Syna Bożego,
Troskliwy obrońco Chrystusa,
Sługo Chrystusa,
Sługo zbawienia,
Głowo Najświętszej Rodziny,
Józefie najsprawiedliwszy,
Józefie najczystszy,
Józefie najroztropniejszy,
Józefie najmężniejszy,
Józefie najposłuszniejszy,
Józefie najwierniejszy,
Zwierciadło cierpliwości,
Miłośniku ubóstwa,

Wzorze pracujących,
Ozdobo życia rodzinnego,
Opiekunie dziewic,
Podporo rodzin,
Podporo w trudnościach,
Pociecho nieszczęśliwych,
Nadziejo chorych,
Patronie wygnańców,
Patronie cierpiących,
Patronie ubogich,
Patronie umierających,
Postrachu duchów piekielnych,
Opiekunie Kościoła świętego,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, –
przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, –
wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – zmiłuj
się nad nami.
P. Ustanowił go panem domu swego.
W. I zarządcą wszystkich posiadłości swoich.
Módlmy się. Boże, Ty w niewysłowionej Opatrzności
wybrałeś świętego Józefa na Oblubieńca Najświętszej
Rodzicielki Twojego Syna, + spraw, abyśmy oddając
mu na ziemi cześć jako opiekunowi, * zasłużyli na
jego orędownictwo w niebie. Przez Chrystusa, Pana
naszego. W. Amen.

Objaśnienie do nowych wezwań:
-Wyrażenie Custos Redemptoris (Opiekun Odkupiciela) pochodzi z Adhortacji Apostolskiej
„Redemptoris Custos” św. Jana Pawła II, której polski oficjalny tytuł brzmi „Opiekun Zbawiciela”. W
litanii zachowano bardziej dosłowne i wierne łacinie znaczenie „Redemptor” („Odkupiciel”).
-Wyrażenie Servus Christi (Sługa Chrystusa) pochodzi z homilii św. Pawła VI z 19 marca 1966, jest też
przywołane w adhortacji „Redemptoris Custos” i w liście „Patris Corde”. Wprawdzie w oryginalnym
tekście homilii Papieża Pawła VI używa się wyrażenia „Mesjasz” („a servizio del Messia”), jednak
kierując się podobieństwem do tekstu łacińskiego zachowano wyrażenie „Chrystus”. Łacińskie „Christus”
jest tożsame z „Mesjasz”, podobnie polskie „Chrystus” oznacza w rzeczywistości „Mesjasz” (dosł.
namaszczony).
-Wyrażenie „Minister salutis”(Sługa zbawienia) pochodzi z homilii św. Jana Chryzostoma do Ewangelii
wg św. Mateusza, było też przywołane przez Jana Pawła II w adhortacji „Redemptoris Custos”. Dosłowne
polskie tłumaczenie „minister” to „sługa”, które ostatecznie wybrano ze świadomością, że w tekście
Litanii obok już jest wezwanie „sługo Mesjasza” z użytym innym terminem łacińskim (servus). Język
łaciński jest w tej dziedzinie bogatszy i chociaż w polskich tłumaczeniach „minister” czasami oddaje się
terminem „szafarz”, to jednak w przypadku omawianego tytułu lepiej brzmi „sługa”.
-Wyrażenie Fulcimen in difficultatibus (Podpora w trudnościach) pochodzi ze wstępu do listu
apostolskiego Papieża Franciszka „Patris corde”. Wprawdzie w oficjalnym tekście polskim tego listu pada
wyrażenie „pomocnik w chwilach trudnych”, to jednak łacińskie „fulcimen” oznacza dosłownie podporę,
kolumnę. Dlatego przyjęto, aby powtórzyć polskie słowo „podporo”, które w Litanii już pada obok w
zwrocie „podporo rodzin” (z użyciem łacińskiego „columen”).
-Wyrażenia Patronus exsulum (Patron wygnańców), Patronus afflictorum (Patron cierpiących) i
Patronus pauperum (Patron ubogich) pochodzi z listu apostolskiego Papieża Franciszka „Patris corde”, w
polskiej wersji przyjęto terminy identyczne z polskim tekstem listu Papieża (nr 5).
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
♦ Bóg staje wśród nas i jest dla nas pokarmem. Niech nigdy nie zabraknie nam wiary w słowa Jezusa:
„[…] Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28,20).
♦ Z dniem 19 czerwca 2021 roku Arcybiskup Marek Jędraszewski odwołał udzieloną w Archidiecezji
Krakowskiej dyspensę od obowiązku niedzielnego i świątecznego uczestnictwa we Mszy Świętej.
♦ Nabożeństwo czerwcowe codziennie o 17.30. Zadbajmy o to, byśmy choć raz rodzinnie stanęli przed
obliczem Jezusa utajonego w Najświętszym Sakramencie.
♦ Dzisiaj o godz.12.00 zapraszamy na Mszę św. w intencji rodzin, z błogosławieństwem małżeństw. Na
Mszę zapraszamy szczególnie małżeństwa, które w czerwcu obchodzą kolejną rocznicę ślubu.
♦ Dzisiaj III niedziela miesiąca ze składką inwestycyjną za którą serdecznie dziękujemy
♦ Dzieci, które w ciągu tego roku szkolnego pracowały z „Ziarnem”, prosimy o odbiór upominków.
♦ We wtorek po Mszy o godz. 18.00 i różańcu spotkanie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej
♦ W środę przeżyjemy Dzień Ojca. Na Mszach św. o godz.7.00 i 18.00 będziemy się modlić za wszystkich
ojców w naszej parafii, by wzorem św. Józefa odważnie podejmowali wyzwania wynikające z ich
powołania. Dla zmarłych ojców będziemy wypraszać niebo.
♦ W czwartek 24 czerwca przypada uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela, który wzywał do
nawrócenia i przygotował drogę Jezusowi. Wskazał Jezusa jako Baranka Bożego.
♦ Zbliża się koniec roku katechetycznego i szkolnego. W tym roku ze względu na to, że uroczystości
szkolne nie odbywają się o jednej porze, Msza Św. dziękczynna zostanie odprawiona we czwartek o godz.
18.00. Zapraszamy
♦ Również w czwartek ostatnie spotkanie Kręgu Biblijnego przed wakacjami o godz. 19.00
♦ W tygodniu skorzystajmy ze spowiedzi świętej, aby w przyszłą niedzielę zyskać odpustu ku czci MB
Nieustającej Pomocy. Przypominamy o porządku Mszy Św. w niedzielę odpustową: 7.30, 9.00 11.00 i
18.00. Sumę odpustową odprawi i kazanie wygłosi ks. kanonik Marian Wanat proboszcz parafii św.
Wojciecha a zarazem dziekan dekanatu bronowickiego. Podczas celebrowania liturgii zostanie przekazana
lilia dla figury Józefa jako wotum od mężczyzn i ojców w trwającym „Roku św. Józefa”. Serdecznie
zapraszamy do wspólnego świętowania z udziałem Kapeli z Bronowic.

♦ W tym tygodniu patronuje nam:
– w poniedziałek 21 czerwca – św. Alojzy Gonzaga (1568-1591), alumn, zakonnik, wzór miłości do
ubogich i chorych.
Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask Bożych i opieki Matki
Najświętszej na każdy dzień. Błogosławionej niedzieli.
We wtorek(22.06) w naszej świątyni o godz. 12.00 pogrzeb świętej pamięci Piotra Tomaszewskiego

INTENCJE MSZALNE 20. – 27. 06. 2021r.

7.00
18.00

+ Marian ZABIEROWSKI w 33 r. ś, zmarli rodzice i bracia
+ Zdzisława (f) Marian KRZTSZTOFEK i syn Piotr
+ Janina KOŁTON, Janina ZIELIŃSKA i Anna ZIELIŃSKA
Za Parafian. Dobrodziejów. Błogosławieństwo Małżeństw
+ Jan, Janina, Wioletta SKOWRON
+ Kazimierz KADET (od siadów z u. Długoszowskiego i Na
Nowinach)
Dziękczynna w 35 r. ślubu Anny i Stanisława z prośbą o dalszą
opiekę MBNP i potrzebne łaski dla jubilatów i rodziny
+ Kazimierz KADET (od Anny Majerczyk i Erdina Gulc)
Dziękczynna w 30 r. ślubu Beaty i Krzysztofa PAŚKO z prośba o
bł. Boże i opiekę MBNP na dalsze lata życia
+ Kazimierz KADET (od Magdaleny Wolak z rodz.)
Intencje zbiorowe przez wstawiennictwo MBNP

7.00

+Jan NOWAK

18.00

+ Ks. Jan RAJDA (imieninowa)

III Piątek – 25.06.

7.00
18.00

+ Piotr GACZOŁ w 13 r. śmierci
+ Janina i Eugeniusz KOŁTON

Sobota – 26.06.

7.00
18.00

+ Władysława (f) (imieninowa)
Rez.

7.30
9.00

+ Anna i Piotr JAGUSIŃCY, syn STANISŁA
+ Tadeusz Szewczyk w 1 r. ś.
1.) Za Parafian
2.) Dziękczynno – błagalna w 30 rocznicę święceń ks. Kazimierz
oraz w 10 rocznicę ks. Wojciecha o Miłość Boga Ojca, MBNP i
wiernych
+ Piotr i Katarzyna GLANOWSCY, Władysława i Władysław GÓJ

Niedziela – 20.06.

Poniedziałek –
21.06.
Św. Alojzego
Gonzagi

7.30
9.00
10.30
12.00
18.00
7.00
18.00
7.00

Wtorek – 22.06.
Środa – 23.06.
Czwartek – 24.06.
Narodzenie
św. Jana Chrzciciela

Niedziela – 27.06.
odpust
ku czci MBNP

18.00

11.00
18.00

Nabożeństwo ku czci Najświętszego Serca Jezusa w czerwcu codziennie o godz. 17.30

Od niedzieli odpustowej zmiana godzin odprawiana Mszy św.
w niedzielę i święta: 7.30, 9.00, 11.00 i 18.00 na czas wakacji
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

