INTENCJE MSZALNE 12 – 19.09.2021r.
Niedziela –
12.09.
Wspomnienie
Najśw. Imienia
Maryi

Poniedziałek –
13.09.
Wtorek – 14.09.

Środa – 15.09.
Czwartek –
16.09.
Piątek – 17.09.

Sobota – 18.09.

Niedziela –
19.09.

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

7.00

+ Stanisław MAZUR (od Reni i Kazia Sysak)

18.00

+ Marian ŁYKO w 10 r.ś.

7.00

+ Bożena KURPASKA w 10 r. ś. i mąż Tadeusz

18.00

+ Marcin GOLONKA

7.00

+ Stanisław MAZUR (od Joanny i Krzysztofa Sysak z rodz.)

18.00

Intencje zbiorowe przez wstawiennictwo MBNP.

7.00

+ Stanisław MAZUR (od Małgorzaty Gacek)

18.00

+ Józef GOLONKA

7.00

+ Stanisław MAZUR (od córek: Agnieszki i Edyty z rodz.)

18.00

+ Anna WYŻGA w 13 r. ś. i rodzice Anna i Władysław
BULKA

7.00

O łaskę odwagi, wiary i świętości dla ks. Kazimierza

18.00

Dziękczynna w 50 r. ślubu Maria i Jan BORCZ z prośbą
o bł. Boże, opiekę MBNP i potrzebne łaski dla jubilatów
i rodziny

7.30

+ Franciszka, Wojciech i Urszula CZEPIEC

9.00

+ Teresa KOŹBIAŁ w 36 r. ś. mąż Stanisław KOŹBIAŁ
w 6 r. ś. i zmarłych rodziców

10.30

+ August BACZYŃSKI

12.00

Za Parafian. Dobroczyńców. Błogosławieństwo
Małżeństw

18.00

+ Józef i Eugeniusz KUBIAK

Misje Parafialne od 26.09 do 1.10.2021
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
Numer Konta Bankowego Parafii: 15-1050-1445-1000-0023-0823-2921 ING Bank Śląski, oddział w Krakowie

Pismo Parafii Matki B. Nieustającej Pomocy w Krakowie – Mydlnikach *nr 28(882) * 12.09.2021r. * do użytku wewnętrznego

Słowo Boże
1 czytanie (Iz 50, 5-9a)
Pan Bóg otworzył mi ucho, a ja się nie oparłem ani się nie cofnąłem. Podałem grzbiet mój bijącym
i policzki moje rwącym mi brodę. Nie zasłoniłem mojej twarzy przed zniewagami i opluciem. Pan Bóg
mnie wspomaga, dlatego jestem nieczuły na obelgi, dlatego uczyniłem twarz moją jak głaz i wiem,
że wstydu nie doznam. Blisko jest Ten, który mnie uniewinni. Kto się odważy toczyć spór ze mną?
Wystąpmy razem! Kto jest moim oskarżycielem? Niech się zbliży do mnie! Oto Pan Bóg mnie
wspomaga. Któż mnie potępi?
2 czytanie (Jk 2, 14-18)
Jaki z tego pożytek, bracia moi, skoro ktoś będzie utrzymywał, że wierzy, a nie będzie spełniał
uczynków? Czy sama wiara zdoła go zbawić? Jeśli na przykład brat lub siostra nie mają odzienia lub
brak im codziennego chleba, a ktoś z was powie im: "Idźcie w pokoju, ogrzejcie się i najedzcie do
syta!" – a nie dacie im tego, czego koniecznie potrzebują dla ciała – to na co się to przyda? Tak też
i wiara, jeśli nie byłaby połączona z uczynkami, martwa jest sama w sobie. Ale może ktoś powiedzieć:
Ty masz wiarę, a ja spełniam uczynki. Pokaż mi wiarę swoją bez uczynków, to ja ci pokażę wiarę na
podstawie moich uczynków.
Ewangelia (Mk 8, 27-35)
Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą Filipową. W drodze pytał uczniów: "Za kogo
uważają Mnie ludzie?" Oni Mu odpowiedzieli: "Za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za
jednego z proroków". On ich zapytał: "A wy za kogo Mnie uważacie?" Odpowiedział Mu Piotr:
"Ty jesteś Mesjasz". Wtedy surowo im przykazał, żeby nikomu o Nim nie mówili. I zaczął ich pouczać,
że Syn Człowieczy wiele musi wycierpieć, że będzie odrzucony przez starszych, arcykapłanów
i uczonych w Piśmie; że zostanie zabity, ale po trzech dniach zmartwychwstanie. A mówił zupełnie
otwarcie te słowa. Wtedy Piotr wziął Go na bok i zaczął Go upominać. Lecz On obrócił się i patrząc
na swych uczniów, zgromił Piotra słowami: "Zejdź Mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz po Bożemu, lecz
po ludzku". Potem przywołał do siebie tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł im: "Jeśli ktoś chce
pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo
kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z powodu Mnie i Ewangelii, zachowa
je".
Komentarz do Ewangelii
Ewangelista Marek przenosi nas dzisiaj na północ Izraela, w górskie okolice, gdzie mamy zmierzyć się
z pytaniem, które zostało postawione przez Pana Jezusa nie tylko uczniom, ale też każdemu z nas,
mianowicie: Za kogo uważają mnie ludzie? Słyszymy różne odpowiedzi, a wśród nich tę Piotrową: Ty
jesteś Mesjasz. Piotrowi została objawiona prawda. Czy jednak rozumiał, co to znaczy? Zaraz potem
Pan Jezus po raz pierwszy zapowiada swoją mękę. Uczniowie nie rozumieją, jeszcze są na tę prawdę
zamknięci. Ciekawa jest postawa Piotra, który zdaje się wiedzieć lepiej od swojego Mistrza i zaczyna
Go upominać, że to na Niego nie przyjdzie. Można powiedzieć, że Piotr wychodzi przed szereg. Przed
chwilą mówił, że Jezus jest Mesjaszem, a teraz zarzuca Mu, że mówi głupoty. Warto sobie zadać
pytanie, czy czasami nie zachowuję się, jak Piotr? (Mateusz.pl)

Misje święte w parafii pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy
w Krakowie – Mydlnikach (26 IX – 1 X 2021 r.)
(70-ta rocznica erygowania parafii i 20-ta rocznica konsekracji kościoła)
„Szkaplerz noś, na różańcu proś!”
o. Benedykt Belgrau OCD
26 września 2021 r. – Niedziela
7.30 – Msza święta z odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych i zawierzeniem parafii Matce Bożej.
9.00 – Msza święta z odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych i zawierzeniem parafii Matce Bożej.
10.30 – Msza święta z odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych i zawierzeniem parafii Matce Bożej,
na zakończenie błogosławieństwo dzieci z błogosławieństwem dzieci
12.00 – Msza święta z odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych i zawierzeniem parafii Matce Bożej,
na zakończenie błogosławieństwo dzieci z błogosławieństwem dzieci
18.00 – Msza święta z odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych i zawierzeniem parafii Matce Bożej.
20.00 – Msza święta z odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych i zawierzeniem parafii Matce Bożej.
27 września 2021 r. – Poniedziałek – Dzień poświęcony chorym
8.30 – spowiedź chorych i osób starszych.
9.00 – Msza dla chorych i osób starszych z sakramentem chorych – po Mszy wyjazd do chorych.
18.00 – Msza święta z nauką misyjną.
19.00 – nabożeństwo za zmarłych na cmentarzu.
20.00 – Msza święta z nauką misyjną.
28 września 2021 r. – Wtorek – Dzień spowiedzi misyjnej
od 10.00-12.00, 16.00-18.00 19.00-20.00
9.00 – Msza święta z nabożeństwem przebłagalnym.
18.00 – Msza święta z nabożeństwem przebłagalnym.
20.00 – Msza święta z nabożeństwem przebłagalnym.
29 września 2021 r. – Środa – Dzień poświęcony Matce Bożej i Małżonkom
8.30 – spowiedź
9.00 – Msza święta z odnowieniem ślubów małżeńskich, po Mszy przyjęcie do szkaplerza.
18.00 – Msza święta z odnowieniem ślubów małżeńskich, po Mszy przyjęcie do szkaplerza.
20.00 – Msza święta z odnowieniem ślubów małżeńskich, po Mszy przyjęcie do szkaplerza.
30 września 2021 r. – Czwartek – Dzień poświęcony Najświętszej Eucharystii
8.30 – spowiedź
9.00 – Msza święta z nauką misyjną. Po Mszy wystawienie Najświętszego Sakramentu
i adoracja do godziny 18.00, w czasie adoracji możliwość spowiedzi
18.00 – Msza święta z nauką misyjną.
20.00 – Msza święta z nauką misyjną.
1 października 2021 r. – Piątek – Zakończenie Misji świętych
8.30 – spowiedź
9.00 – Msza święta z nauką misyjną. Po Mszy Nabożeństwo pierwszopiątkowe, poświęcenie
róż świętej Teresy od Dzieciątka Jezus i poświęcenie dewocjonaliów.
17.30 – Nabożeństwo Różańcowe
18.00 – Msza święta z nauką misyjną, po Mszy poświęcenie krzyży oraz róż św. Teresy od
Dzieciątka Jezus i dewocjonaliów oraz Nabożeństwo Krzyża Misyjnego

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
12 września 2021
DWUDZIESTA CZWARTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU




















Dzisiaj Kościół w Polsce przeżywa beatyfikację kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz
matki Elżbiety Róży Czackiej i rozpoczyna Tydzień Wychowania i kwartalne dni
modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców. Po Mszy adoracja przeniesiona
z I niedzieli miesiąca.
Dzisiaj na Mszy św. o godz. 10.30 będziemy przeżywać rocznicę I Komunii św.
uczniów klas 5.
We wtorek 14 września święto Podwyższenia Krzyża świętego. Tradycyjnie w tym
dniu zapraszamy na nabożeństwo Drogi Krzyżowej o godz. 17.00 i błogosławieństwo
relikwiami Krzyża.
We wtorek po wieczornej Mszy św. wspólny różaniec a po nim spotkanie Parafialnego
Oddziału Akcji Katolickiej. W czwartek 16. Dnia miesiąca modlimy się przez
wstawiennictwo św. Jana Pawła II
17 września będziemy obchodzili rocznicę napaści Związku Sowieckiego na Polskę
w 1939 r. Pamiętajmy o tej tragicznej karcie historii i módlmy się za wszystkich
poległych na Wschodzie w obronie ojczyzny.
W piątek, w wigilię święta patrona dzieci i młodzieży – św. Stanisława Kostki
zapraszamy kandydatów do Bierzmowania z kl. 7 i 8 szkoły podstawowej z rodzicami
na Mszę św. o godz. 18.00. Po Mszy spotkanie organizacyjne w naszym kościele
dotyczące przygotowania młodzieży do Sakramentu Bierzmowania w nowym roku
szkolnym 2021/2022.
W sobotę od godz. 16.00 w naszym kościele odbędzie się transmisja Męskiego
Oblężenia Jasnej Góry.
W przyszłą, trzecią niedzielę miesiąca na Mszy św. o godz. 12.00 będziemy modlić się
za rodziny i udzielimy błogosławieństwa lourdzkiego. Zapraszamy małżeństwa, które
we wrześniu świętują swój jubileusz. Jest to również niedziela ze składkę
inwestycyjną, za która już dzisiaj dziękujemy. W ubiegłą niedzielę na rzecz
poszkodowanych kryzysem migracyjnym zebrano 1381zł. Bóg zapłać.
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. Poprowadzi je karmelita o. Benedykt Belgrau OCD. Plan podany jest
w gazetce, stronie internetowej oraz w gablocie.
Zachęcamy do czytania prasy katolickiej …
W tym tygodniu patronują nam:
– w poniedziałek 13 września – św. Jan Chryzostom (ok. 349-407), biskup i doktor
Kościoła;
– w środę 15 września – Najświętsza Maryja Panna Bolesna;
– w czwartek 16 września – święci męczennicy Korneliusz (†253), papież,
i Cyprian (†258), biskup, gorliwi duszpasterze i obrońcy wiary;
– w sobotę 18 września – św. Stanisław Kostka (1550-1568), zakonnik, patron
Polski, dzieci i młodzieży.
Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask
Bożych, opieki MBNP i św. Józefa na każdy dzień. Błogosławionego tygodnia.
W ubiegłym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej do wieczności odszedł
śp. Grzegorz Kożuchowicz. Wieczny odpoczynek …

