INTENCJE MSZALNE 03.10 – 10.10.2021r.
7.30
9.00
I Niedziela –
3.10.

+ Stefan BLAŃDA
+ Helena KRZANOWICZ w 16 r. ś. i mąż Leopold
w 7 r. ś oraz zmarli rodzice

10.30

+ Edward POMSTA w 10 r. ś. POŚWIĘCENIE
RÓŻANCÓW

12.00

Za Parafian. Błogosławieństwo na roczek chrztu

18.00

Rez.

Poniedziałek –
4.10.

7.00

+ Katarzyna i Franciszek KOWALIK

Św. Franciszka z
Asyżu

18.00

+ Franciszek i Zofia KARCZ

Wtorek – 5.10.

7.00

Św. Faustyny
Kowalskiej

18.00

+ Józef SIWEK (od I rej. ul. Kurozwęckiego)
+ Franciszek SIKORA (imieninowa) i za dusze
zmarłych z rodziny

Środa – 6.10.
I Czwartek –
7.10.
NMP Różańcowej

II Piątek – 8.10.

7.00

+ Józef SIWEK (od Krystyny i Józefa z rodz.)

18.00

Intencje zbiorowe przez wstawiennictwo MBNP.

7.00

+ Józef SIWEK (od Dominiki i Wojciecha Pociechów)

18.00

+ Ludwik, żona Marta i syn Józef

7.00
18.00

Sobota – 9.10.

7.00

Bł. Wincentego
Kadłubka

18.00
7.30
9.00

Niedziela –
10.10.
XXI Dzień Papieski

+ Stanisława, Wiesław, Michał, Jan, Janina, Teofila
i Stanisław MAJERSCY, Kunegunda, Szymon, Józef
i Janina TOMASIAK
WYPOMINKOWA
+ Ryszard GRZELAK
+ Stanisław MAZUR (od koleżanek i kolegów
współpracujących z Terenią z firmy Tesco)

O bł. Boże i opiekę MBNP dla całej Rodziny
O bł. Boże, opiekę MBNP dla członkiń Róży św.
Magdaleny i życie wieczne dla dusz zmarłych z tej
róży.

10.30

O bł. Boże, opiekę MBNP i potrzebne łaski dla Barbary i
Wojciecha w 10 r. ślubu oraz dla dzieci Jana i Ani

12.00

Za Parafian. Sakrament Chrztu

18.00

+ Stanisław MAZUR (od koleżanek i kolegów
współpracujących z Terenią z firmy Tesco)

Pismo Parafii Matki B. Nieustającej Pomocy w Krakowie – Mydlnikach *nr 31(885) * 03.10.2021r. * do użytku wewnętrznego

Słowo Boże
1 czytanie (Rdz 2, 18-24)
Pan Bóg rzekł: Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam; uczynię mu zatem odpowiednią dla niego
pomoc". Ulepiwszy z gleby wszelkie zwierzęta lądowe i wszelkie ptaki podniebne, Pan Bóg
przyprowadził je do mężczyzny, aby przekonać się, jak on je nazwie. Każde jednak zwierzę, które
określił mężczyzna, otrzymało nazwę „istota żywa”. I tak mężczyzna dał nazwy wszelkiemu bydłu,
ptakom podniebnym i wszelkiemu zwierzęciu dzikiemu, ale nie znalazła się pomoc odpowiednia dla
mężczyzny. Wtedy to Pan sprawił, że mężczyzna pogrążył się w głębokim śnie, i gdy spał, wyjął jedno
z jego żeber, a miejsce to zapełnił ciałem. Po czym Pan Bóg z żebra, które wyjął z mężczyzny,
zbudował niewiastę. A gdy ją przyprowadził do mężczyzny, mężczyzna powiedział: "Ta dopiero jest
kością z moich kości i ciałem z mego ciała! Ta będzie się zwała niewiastą, bo ta z mężczyzny została
wzięta". Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swą żoną tak ściśle,
że stają się jednym ciałem.
2 czytanie (Hbr 2, 9-11)
Bracia: Widzimy Jezusa, który mało co od aniołów był mniejszy, chwałą i czcią uwieńczonego za mękę
śmierci, iż z łaski Bożej zaznał śmierci za każdego człowieka. Przystało bowiem Temu, dla którego
wszystko i przez którego wszystko istnieje, który wielu synów do chwały doprowadza, aby
przewodnika ich zbawienia udoskonalił przez cierpienia. Tak bowiem Ten, który uświęca, jak ci,
którzy mają być uświęceni, od Jednego wszyscy pochodzą. Z tej to przyczyny nie wstydzi się nazywać
ich braćmi swymi.
Ewangelia (Mk 10, 2-16)
Faryzeusze przystąpili do Jezusa, a chcąc Go wystawić na próbę, pytali Go, czy wolno mężowi oddalić
żonę. Odpowiadając, zapytał ich: "Co wam przykazał Mojżesz?" Oni rzekli: "Mojżesz pozwolił napisać
list rozwodowy i oddalić". Wówczas Jezus rzekł do nich: "Przez wzgląd na zatwardziałość serc
waszych napisał wam to przykazanie. Lecz na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę
i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym
ciałem. A tak już nie są dwojgiem, lecz jednym ciałem. Co więc Bóg złączył, tego niech człowiek nie
rozdziela". W domu uczniowie raz jeszcze pytali Go o to. Powiedział im: "Kto oddala swoją żonę,
a bierze inną, popełnia względem niej cudzołóstwo. I jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za
innego, popełnia cudzołóstwo". Przynosili Mu również dzieci, żeby ich dotknął; lecz uczniowie
szorstko zabraniali im tego. A Jezus, widząc to, oburzył się i rzekł do nich: "Pozwólcie dzieciom
przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy królestwo Boże. Zaprawdę,
powiadam wam: Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego". I biorąc
je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je.
Komentarz do Ewangelii
Bóg stworzył wszystko dla swojej chwały... Na początku stworzenia dla swojej chwały stworzył
człowieka. Na obraz Boga stworzył go. Jako mężczyznę i kobietę stworzył ich. Zarówno Jezus, jak
i my, których On pojednał z Bogiem, mamy jednego Ojca. Dlatego Jezus nazywa nas swoimi braćmi.
Rzeczywiście, dziećmi Bożymi jesteśmy i rzeczywiście braćmi Jezusa jesteśmy. (Mateusz.pl)

HISTORIA RÓŻAŃCA
Od wieków chrześcijanie próbowali odpowiedzieć na wezwanie św. Pawła do nieustannej
modlitwy. Jednym ze sposobów było powtarzanie różnych modlitw. Pierwszą i najstarszą modlitwą
chrześcijan jest modlitwa, której nauczył sam Jezus - „Ojcze nasz”. Dlatego też pierwsze reguły
zakonne zobowiązywały mnichów do wielokrotnego powtarzania właśnie tej modlitwy. Na przykład
reguła benedyktyńska jeszcze w XI wieku nakazywała braciom zakonnym codziennie odmawiać 150
razy „Ojcze nasz” na wzór kapłańskiego oficjum złożonego ze 150 psalmów. Od pierwszych wieków
chrześcijaństwa odczuwano także potrzebę proszenia o wstawiennictwo Najświętszą Maryję Pannę.
Dlatego w XII wieku utrwalił się w Kościele zwyczaj odmawiania pozdrowienia, którym w scenie
zwiastowania Anioł przywitał Maryję. Z czasem dodano do nich słowa wypowiedziane przez świętą
Elżbietę w czasie nawiedzenia. Obecna forma „Zdrowaś Maryjo” ostatecznie ukształtowała się w XV
wieku. Zatwierdził ją Pius V w 1566 roku. Z czasem do modlitwy „Ojcze nasz” zaczęto dodawać
„Zdrowaś Maryjo”. I tak te dwie modlitwy dały początek różańcowi.
Za ojca Różańca świętego uważa się św. Dominika, któremu miała się objawić Matka
Najświętsza i przykazać rozpowszechnianie tej modlitwy na całym świecie. Nie był to jednak
Różaniec w dzisiejszej formie. Różaniec stał się dla św. Dominika skuteczną bronią w walce z herezją
albingensów. Legenda głosi, że to właśnie w czasie jednej z jego wypraw, w trakcie której zwalczał
tę herezję, zrodziła się modlitwa różańcowa. Pomimo postów i modlitw posługa św. Dominika nie
przynosiła owoców. Wówczas objawiła się Matka Boża i poleciła Dominikowi, by nie tylko głosił
kazania, lecz by połączył je z odmawianiem tzw. Psałterza Maryi, czyli 150 Zdrowaś Maryjo i 15
Ojcze nasz. Od tej pory św. Dominik przeplatał swoje nauki modlitwą różańcową, w której rozważał
wraz ze słuchaczami treści zawarte w głoszonych naukach.
Nazwa Różańca wywodzi się ze średniowiecza. W ówczesnej mentalności świat stworzony
traktowano jako księgę o Panu Bogu, a w przyrodzie dopatrywano się rzeczywistości duchowych.
Szczególną rolę pełniły kwiaty, symbolizowały one różne cechy. Często też ofiarowywano kwiaty
Bogu i ukochanym osobom. Modlitwy traktowane były jako duchowe kwiaty. I dlatego odmawianie
różańca porównywano z dawaniem Matce Bożej róż. Stąd modlitwę tę nazwano wieńcem z róż, czyli
różańcem.
Ostateczny kształt modlitwy różańcowej ustalił się w XV dzięki dominikaninowi Alamusowi a
la Roche (1428-1475). On ustalił liczbę 150 „Zdrowaś Maryjo” na wzór 150 psalmów, które podzielił
na dziesiątki poprzeplatane modlitwą „Ojcze nasz”. Dla rozpowszechniania tej modlitwy założył
pierwsze bractwo różańcowe. Dzięki zakonowi dominikańskiemu modlitwa różańcowa już w XV
wieku stała się znana w całym Kościele.
Modlitwa różańcowa bardzo szybko zyskała aprobatę Kościoła. Jednym z przykładów
skuteczności tej modlitwy była zwycięska bitwa morska pod Lepanto w 1571 roku. (opoka.org.pl)
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Z racji I niedzieli po Mszy św. Adoracja Najśw. Sakramentu. Po Mszy św. o 9.00
zmianka różańcowa i możliwość skorzystania z biblioteki parafialnej.
Dzisiaj na Mszy Św. o godz. 10.30 poświęcenie różańców dla dzieci
przygotowujących się do I Komunii Świętej w naszej parafii.
W piątek zakończyliśmy Misje parafialne. Pragniemy podziękować Bogu za ten
święty czas, dziękujemy o. Benedyktowi za głoszone słowo oraz Wam, drodzy
parafianie za obecność, wspólną modlitwę i złożoną ofiarę. Szczególne















podziękowania tym osobom, które pomagały nam w tych dniach: ks. Konradowi,
kościelnym p. Danucie i p. Zbigniewowi, panu organiście Andrzejowi
i p. Piotrowi. Dziękujemy pani Halinie za kulinarną troskę na plebanii, pani
Elżbiecie z mężem dbających o kwiaty i czystość przy krzyżu. Dziękujemy pani
Zofii z mężem oraz pani Ewie z mężem, którzy w imieniu parafii wypowiedzieli
słowa wdzięczność misjonarzowi. Dziękujemy panu Wieśkowi z synem Marcinem
za odnowienie i montaż krzyża misyjnego, służbie liturgicznej i wszystkim, którzy
w jakikolwiek sposób pomagali w przeżyciu tych świętych misji. Niech MBNP
wyprasza Wam potrzebne łaski.
Spotkanie Komitetu Organizacyjnego I Komunii Świętej w poniedziałek
4 października po Mszy Św. wieczornej ok. godz. 18.30 na plebanii.
Nabożeństwa różańcowe w naszym kościele codziennie przez miesiąc październik
o godz. 17.30. Zapraszamy dzieci - szczególnie przygotowujące się do I Komunii
Świętej, młodzież, kandydatów do bierzmowania, osoby dorosłe i starsze, do
wspólnej modlitwy.
W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek miesiąca i całodzienna adoracja
Najśw. Sakramentu. Pamiętajmy w modlitwie o kapłanach oraz módlmy się
o liczne i święte powołania kapłańskie i zakonne.
Zbiórka ministrantów w czwartek 7 października po Mszy Św. wieczornej
w kościele
W II piątek miesiąca Msza o godz. 18.00 za zmarłych wypominanych w naszym
kościele.
Młodzież oazową zapraszamy na Mszę Św. w piątek 8 października o godz. 18.00,
a następnie na spotkanie w salce ze chórem do godz. ok. 20.30
W przyszłą niedzielę będziemy obchodzić 21. Dzień Papieski, pod hasłem „NIE
LĘKAJCIE SIĘ!” Tego dnia będzie można wesprzeć Fundację „Dzieło Nowego
Tysiąclecia”.
Parafia MB Zwycięskiej w Borku Fałęckim zaprasza na koncert ku czci św. Jana
Pawła II w przyszłą niedzielę o godz. 18.00. Więcej informacji na plakacie
w gablotce parafialnej.
Dziękujemy osobom, które zaprojektowały, wykonały i zamontowały „serce” do
którego możemy wrzucać nakrętki plastykowe. Są to Panowie: Kamil Dukała,
Ryszard Witanowski, Krzysztof Woźniak i Mikołaj Prącik.
W tym tygodniu patronują nam:
- w poniedziałek 4 października – św. Franciszek z Asyżu (1182-1226), diakon,
założyciel Zakonu Braci Mniejszych;
- we wtorek 5 października – św. Faustyna Kowalska (1905-1938), zakonnica ze
Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, mistyczka, nazywana Sekretarką
Bożego miłosierdzia;
- w czwartek 7 października – Najświętsza Maryja Panna Różańcowa –
patronka wspólnot Żywego Różańca.
- w sobotę 9 października – bł. Wincenty Kadłubek, pierwszy polski kronikarz,
autor Kroniki Polskiej, przez kilkanaście lat pełnił urząd biskupa krakowskiego.
Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask Bożych,
opieki MBNP i św. Józefa na każdy dzień. Błogosławionego tygodnia.

