INTENCJE MSZALNE 5 – 12.09.2021r.

Niedziela – 5.09.

Poniedziałek –
6.09.

7.30

+ Bronisław PILCH

9.00

+ Stefania i Stefan BLAŃDA i syn Bronisław

10.30

O Boże bł., opiekę MBNP i potrzebne łaski dla Filipka
GÓRECKIEGO z okazji 2 r. urodzin i jego rodziców

12.00

Za Parafian. Błogosławieństwo na Roczek Chrztu

18.00

Rez.

7.00

+ Lech GLANOWSKI (od córki Elżbiety Guzikowskiej)

18.00

Emilia KUREK i Eugeniusz KUREK w 2 r. śmierci

7.00

+ Lech GLANOWSKI (od córki Grażyny Cieślickiej)

18.00

+ Julian JELONEK

7.00

+ Lech GLANOWSKI (od wnuczki Ani Guzikowskiej z
prawnukami)

18.00

Intencje zbiorowe przez wstawiennictwo MBNP.

7.00

+ Lech GLANOWSKI (od rodz. Krzywdzińskich)

18.00

+ Za zmarłych pracowników kolei Stacji Kraków – Mydlniki i
Zabierzów

7.00

+ Stanisław MAZUR (od rodz. Majerskich)

18.00

WYPOMINKOWA

7.00

+ Stanisław MAZUR (od Basi, Joli, Mariusza Tomasiaków z
rodzinami)

18.00

+ Alicja SOLAWA w 9 r. śmierci i mąż Antoni

7.30

+ Bronisław GRELA

9.00

Rez.

10.30

ROCZNICA I KOMUNII ŚWIĘTEJ

12.00

Za Parafian. Sakrament chrztu

18.00

+ Jadwiga PIOCHA w 4 r. śmierci

Wtorek – 7.09.

Środa – 8.09.
Święto Narodzenia
NMP
Czwartek – 9.09.
Bł. Anieli Salawy

II Piątek – 10.09.

Sobota – 11.09.

Niedziela – 12.09.
Wspomnienie
Najśw. Imienia
Maryi

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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Słowo Boże
1czytanie (Iz 35, 4-7a)
Powiedzcie małodusznym: "Odwagi! Nie bójcie się! Oto wasz Bóg, oto pomsta; przychodzi Boża
odpłata; On sam przychodzi, by was zbawić". Wtedy przejrzą oczy niewidomych i uszy głuchych się
otworzą. Wtedy chromy wyskoczy jak jeleń i język niemych wesoło wykrzyknie. Bo trysną zdroje wód
na pustyni i strumienie na stepie; spieczona ziemia zmieni się w pojezierze, spragniony kraj w krynice
wód.
2czytanie (Jk 2, 1-5)
Bracia moi, niech wiara wasza w Pana naszego, Jezusa Chrystusa uwielbionego, nie ma względu na
osoby. Bo gdyby przyszedł na wasze zgromadzenie człowiek przystrojony w złote pierścienie i bogatą
szatę i przybył także człowiek ubogi w zabrudzonej szacie, a wy spojrzycie na bogato przyodzianego
i powiecie: "Ty usiądź na zaszczytnym miejscu", do ubogiego zaś powiecie: "Stań sobie tam albo
usiądź u podnóżka mojego", to czy nie czynicie różnic między sobą i nie stajecie się sędziami
przewrotnymi? Posłuchajcie, bracia moi umiłowani! Czy Bóg nie wybrał ubogich tego świata na
bogatych w wierze oraz na dziedziców królestwa przyobiecanego tym, którzy Go miłują?
Ewangelia (Mk 7, 31-37)
Jezus opuścił okolice Tyru i przez Sydon przyszedł nad Jezioro Galilejskie, przemierzając posiadłości
Dekapolu. Przyprowadzili Mu głuchoniemego i prosili Go, żeby położył na niego rękę. On wziął go na
bok, z dala od tłumu, włożył palce w jego uszy i śliną dotknął mu języka; a spojrzawszy w niebo,
westchnął i rzekł do niego: "Effatha", to znaczy: Otwórz się. Zaraz otworzyły się jego uszy, więzy
języka się rozwiązały i mógł prawidłowo mówić. Jezus przykazał im, żeby nikomu nie mówili. Lecz im
bardziej przykazywał, tym gorliwiej to rozgłaszali. I przepełnieni zdumieniem mówili: "Dobrze
wszystko uczynił. Nawet głuchym słuch przywraca i niemym mowę".
Komentarz
Komentarz do pierwszego czytania pozwala nam już na wstępie zrozumieć, dlaczego Jezusowi tak
zależy na dyskrecji: Przykazał im, żeby nikomu nie mówili. Uzdrowienie głuchoniemego nie jest
bowiem celem samym w sobie, ale „znakiem przyjścia Królestwa Bożego” (KKK 1505); kto
poprzestaje na znaku, mija się ze znaczeniem – ostatecznie, fałszuje tożsamość i misję samego
Jezusa. Przynajmniej po części dlatego właśnie Jezus skończy na krzyżu – udowadniając, że nie
przyszedł po to, by zaklęciem wygnać ze świata cierpienie (albo rozwodnić prawdę), lecz by wśród
cierpiących (i, co niesłychane, grzeszników! zob. 2 Kor 5, 21) zająć miejsce swoistego primus inter
pares i w ten sposób dopiero od wewnątrz przeobrazić cierpienie w koło zamachowe odkupienia.
„Na krzyżu Chrystus wziął na siebie cały ciężar zła (por. Iz 53, 4-6) i zgładził «grzech świata» (J 1, 29),
którego skutkiem jest właśnie choroba. Przez swoją mękę i śmierć na krzyżu Chrystus nadał
cierpieniu nowe znaczenie; teraz może ono upodabniać nas do Niego i jednoczyć nas z Jego zbawczą
męką” (tamże). – Postawmy się więc w roli postronnych z dzisiejszej Ewangelii i zdecydujmy, co lub
kogo będziemy gorliwie rozgłaszać po tej niedzieli: znak czy znaczenie; uzdrowienie czy odkupienie;
Uzdrowiciela czy Odkupiciela. (mateusz.pl)

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
5 września 2021
DWUDZIESTA TRZECIA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

XXIX Pielgrzymka Rodzin Archidiecezji Krakowskiej do Kalwarii Zebrzydowskiej
Pielgrzymka Rodzin Archidiecezji Krakowskiej do Sanktuarium Pasyjno-Maryjnego w Kalwarii
Zebrzydowskiej, która tradycyjnie odbywa się we wrześniu, w tym roku 5 września 2021, pod hasłem
„Wezwani do życia sakramentalną łaską, która udoskonala miłość małżeńską”, jest dobrą okazją do
przypomnienia sobie pewnych informacji, o tym wyjątkowym miejscu w naszej Ojczyźnie.
Początki sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej sięgają 1600 roku, kiedy to Mikołaj
Zebrzydowski, wojewoda krakowski, wzniósł na górze Żar kościółek Ukrzyżowania wg modelu
przywiezionego z Jerozolimy przez dworzanina zamku lanckorońskiego, Hieronima Strzałę.
Obecnie cały kompleks sakralny w Kalwarii Zebrzydowskiej składa się z barokowej bazyliki, w której
umieszczony jest cudowny wizerunek Matki Bożej, z klasztoru i z zespołu kościołów i kaplic w stylu
barokowym i manierystycznym, wkomponowanych w malowniczy krajobraz beskidzki i nazwanych
dróżkami kalwaryjskimi. Sanktuarium Kalwaryjskie zostało zbudowane na wzór Drogi Krzyżowej Pana
Jezusa w Jerozolimie. Jest to więc „swoista kopia Kalwarii Jerozolimskiej” z kaplicami do odprawiania
rozważań o Męce Pańskiej i o tajemnicach z życia Matki Bożej.
Kalwaria Zebrzydowska jest miejscem kultu Męki Pańskiej i kultu maryjnego. Kult Męki
Pańskiej przejawia się w nabożeństwie dróżek Pana Jezusa i w obchodzie pasyjnym Wielkiego
Tygodnia, natomiast kult maryjny w nabożeństwie dróżkowym Matki Bożej, w Procesji pogrzebu i
Triumfu Matki Bożej w sierpniu i w czci cudownego wizerunku Matki Bożej Kalwaryjskiej, który
znajduje się tu od roku 1641.
Obraz ten uważa się za kopię obrazu Matki Bożej Myślenickiej, pędzla nieznanego malarza
włoskiego z XVI wieku. Wizerunek ten z nakazu biskupa krakowskiego, Jakuba Zadzika, przeniesiono
z kościoła do zakrystii, gdzie miał pozostawać do czasu wyjaśnienia jego cudownego charakteru.
Okazało się jednak, że cieszył się nadal wielką czcią pątników, którzy otrzymywali wiele łask i dlatego
władze kościelne, reprezentowane przez biskupa Tomasza Oborskiego, uznały go za łaskami słynący,
zezwalając w roku 1658 na jego publiczną cześć i umieszczenie ponownie w kościele głównym,
w ołtarzu św. Anny. W roku 1667 przeniesiono go do specjalnie w tym celu zbudowanej w latach
1658 - 1667 przez Michała Zebrzydowskiego kaplicy. 15 sierpnia 1887 roku wizerunek Kalwaryjski
został uroczyście ukoronowany przez biskupa krakowskiego Albina Dunajewskiego w obecności
wielotysięcznych tłumów pielgrzymów.
Kalwaria Zebrzydowska, jako główne sanktuarium archidiecezji, jest miejscem wielkich akcji
duszpasterskich Kościoła krakowskiego. Zaraz po wojnie, 15 VIII 1946 roku, metropolita krakowski,
kard. Adam Sapieha poświęcił właśnie tutaj Archidiecezję Krakowską Niepokalanemu Sercu
Maryi, a w roku 1948 zorganizowano tu archidiecezjalną pielgrzymkę młodzieżową. Jednakże
szczególnego znaczenia w życiu Kościoła krakowskiego nabrała Kalwaria Zebrzydowska za czasów
arcybiskupa Karola Wojtyły (1963-1978). Z jego to inicjatywy organizowało się od roku 1968
doroczne pielgrzymki mężczyzn i młodzieży męskiej i od roku 1973 – kobiet i młodzieży żeńskiej.
Pielgrzymki te połączono za czasów kard. Franciszka Macharskiego i odtąd jest to Pielgrzymka Rodzin
Archidiecezji Krakowskiej. W czasie Drogi Krzyżowej, odprawianej na Dróżkach od kaplicy „u Piłata”
do Grobu Pana Jezusa, mężczyźni i młodzieńcy niosą krzyż, a kobiety i dziewczęta kopię obrazu Matki
Bożej Kalwaryjskiej.
Opiekunami i stróżami sanktuarium są, z woli pierwszego fundatora, Mikołaja
Zebrzydowskiego, Bracia Mniejsi, w Polsce popularnie zwani bernardynami (franciszkanie). Specjalny
dokument fundacyjny, przekazujący Kalwarię bernardynom podpisał Mikołaj Zebrzydowski na
zamku krakowskim 1 XII 1602 roku. (kalwaria.eu)
INTENCJE APOSTOLSTWA MODLITWY
WRZESIEŃ
Módlmy się, abyśmy wszyscy dokonywali odważnych wyborów na rzecz stylu życia powściągliwego
i ekologicznie zrównoważonego, ciesząc się z ludzi młodych, którzy się w to zdecydowanie angażują.



Przypominamy o porządku Mszy św. w niedzielę w roku szkolnym: 7.30, 9.00,
10.30 (z udziałem dzieci), 12.00 i 18.00.
 Pod hasłem „Wezwani do życia sakramentalną łaską, która udoskonala miłość
małżeńską” przeżywamy XXIX Pielgrzymkę Rodzin Archidiecezji Krakowskiej
do Sanktuarium Pasyjno-Maryjnego w Kalwarii Zebrzydowskiej.
 Dziś, po Mszy św. o godz.9.00 zmianka różańcowa i możliwość skorzystania
z biblioteki parafialnej.
 Dzisiaj, na prośbę Caritas Polska przeprowadzamy zbiórkę do puszek na rzecz
poszkodowanych aktualnym kryzysem migracyjnym.
 W środę 8 września święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, zwane świętem
Matki Bożej Siewnej, bo tego właśnie dnia prosimy o błogosławieństwo Boże dla
przyszłych plonów. Zapraszamy na poranną jutrznię (o godz. 6.25) oraz na Mszę
św. z nowenną do MBNP o godz. 18.00.
 Zbiórka ministrantów i lektorów odbędzie się w czwartek o godz. 18.30 w naszym
kościele. Zapraszamy również kandydatów na ministrantów, by dołączyli
w szeregi służby liturgicznej.
 Spotkanie młodzieży oazowej w piątek na Mszy Św. o godz. 18.00, a później
w salce.
 W II piątek miesiąca Msza św. o godz. 18.00 za zmarłych wypominanych
w naszym kościele.
 W przyszłą niedzielę Kościół w Polsce będzie przeżywał beatyfikację Kard.
Wyszyńskiego i Matki Czackiej, a w naszej parafii na Mszy o godz. 10.30
będziemy przeżywać rocznicę I Komunii św. Zapraszamy dzieci z klasy 5a i 5b
SP nr 138 z rodzicami. Spowiedź dla tych dzieci w tygodniu, codziennie przed
Mszą św.
 W przyszłą niedzielę rozpocznie się Tydzień Wychowania pod hasłem „W blasku
ojcostwa”
 Również w przyszłą niedzielę odpust w parafii bł. Anieli Salawy, której
wspomnienie liturgiczne obchodzić będziemy we czwartek.
 W sobotę 18 września od godz. 16.00 w naszym kościele odbędzie się transmisja
Męskiego Oblężenia Jasnej Góry. Więcej o wydarzeniu na plakatach i ulotkach
oraz stronie oblezenie.mezczyzni.net.
 Misje parafialne z okazji 70-tej rocznicy erygowania parafii i 20-stej rocznicy
konsekracji kościoła pod hasłem „Szkaplerz noś na różańcu proś” rozpoczną się
26 września.
 Zachęcamy do czytania prasy katolickiej i proponujemy dzisiaj okolicznościowy
numer Gościa Niedzielnego w cenie 10 zł. o nowych błogosławionych oraz nowy
numer dla dzieci „Staś”
Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask Bożych,
opieki MBNP i św. Józefa na każdy dzień. Błogosławionego tygodnia.

Misje Parafialne od 26.09 do 1.10.2021

