INTENCJE MSZALNE 7.11 – 14.11.2021r.

Niedziela
7.11.

Poniedziałek
8.11.
Wtorek
9.11.
Środa
10.11.

Czwartek
11.11.

II Piątek
12.11.
Sobota
13.11.

Niedziela
14.11.

7.30

+ Roman MOROŃ

9.00

+ Sylwia SUŁEK, Wojciech, Maria i Tadeusz

10.30

W 5 r. urodzin Karoliny Góreckiej z prośbą o bł.
Boże, opiekę MBNP

12.00

Za Parafian. Błogosławieństwo na Roczek Chrztu

18.00

+ Za zmarłych rodziców: Karolina i Stanisław
WALKOWSKI

7.00

O bł. Boże i światło Ducha Świętego na drodze życia

18.00

+ Grzegorz STEFANOWSKI (od Marii)

7.00

+ Leszek PIOTROWSKI w 1 r. śmierci

18.00

+ o wieczną radość nieba dla dusz z rodziny
MĄDRZAKÓW

7.00

+ Adam KARWALA (od Elżbiety i Władysława Kuraś)

18.00

Intencje zbiorowe przez wstawiennictwo MBNP.

7.00

+ Jan NOWAK

9.00

O bł. Boże i opiekę Matki Bożej dla naszej Ojczyzny

18.00

O opiekę MBNP i obfitość Darów Ducha Świętego
dla wnuka Marcina w dniu imienin

7.00

+ Adam KARWALA (od rodz. Harsze)

18.00

WYPOMINKOWA

7.00

+ Adam KARWALA (od rodz. Mleczków)

18.00

+ Regina WILKUS (od Danuty Podgórskiej-Zając z rodz.)

7.30

+ Elżbieta KOĆMA (od klientów z ul. Balickiej 200 i 210)

9.00

+ Józef ZIELIŃSKI, żona Anna

10.30

+ Wiesław PAŁKA, żona Maria

12.00

Za Parafian. Sakrament Chrztu

18.00

Rez.
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Słowo Boże
1 czytanie (1 Krl 17,10-16)

Prorok Eliasz poszedł do Sarepty. Kiedy wchodził do bramy tego miasta, pewna wdowa
zbierała tam sobie drwa. Wiec zawołał ją i powiedział: „Daj mi, proszę, trochę wody
w naczyniu, abym się napił”. Ona zaś zaraz poszła, aby jej nabrać, ale zawołał na nią i rzekł:
„Weź, proszę, dla mnie i kromkę chleba”. Na to odrzekła: „Na życie Pana, twego Boga, już
nie mam pieczywa, tylko garść mąki w dzbanie i trochę oliwy w baryłce. Właśnie zbieram
kilka kawałków drewna i kiedy przyjdę, przyrządzę sobie i memu synowi strawę. Zjemy to,
a potem pomrzemy”. Eliasz zaś jej powiedział: „Nie bój się! Idź, zrób, jak rzekłaś; tylko
najpierw zrób z tego mały podpłomyk dla mnie i wtedy mi przyniesiesz. A sobie i twemu
synowi zrobisz potem. Bo Pan, Bóg Izraela, rzekł tak: "Dzban mąki nie wyczerpie się
i baryłka oliwy nie opróżni się aż do dnia, w którym Pan spuści deszcz na ziemię". Poszła
więc i zrobiła, jak Eliasz powiedział, a potem zjadł on i ona oraz jej syn, i tak było co dzień.
Dzban mąki nie wyczerpał się i baryłka oliwy nie opróżniła się według obietnicy, którą Pan
wypowiedział przez Eliasza.
2 czytanie (Hbr 9,24-28)

Chrystus wszedł nie do świątyni, zbudowanej rękami ludzkimi, będącej odbiciem
prawdziwej świątyni, ale do samego nieba, aby teraz wstawiać się za nami przed obliczem
Boga, nie po to, aby się często miał ofiarować jak arcykapłan, który co roku wchodzi do
świątyni z krwią cudzą. Inaczej musiałby cierpieć wiele razy od stworzenia świata.
A tymczasem raz jeden ukazał się teraz, na końcu wieków, na zgładzenie grzechów przez
ofiarę z samego siebie. A jak postanowione ludziom raz umrzeć, a potem sąd, tak Chrystus
raz jeden był ofiarowany dla zgładzenia grzechów wielu, drugi raz ukaże się nie w związku
z grzechem, lecz dla zbawienia tych, którzy Go oczekują.
Ewangelia (Mk 12,38-44)

Jezus nauczając mówił do zgromadzonych: „Strzeżcie się uczonych w Piśmie.
Z upodobaniem chodzą oni w powłóczystych szatach, lubią pozdrowienia na rynku,
pierwsze krzesła w synagogach i zaszczytne miejsca na ucztach. Objadają domy wdów i dla
pozoru odprawiają długie modlitwy. Ci tym surowszy dostaną wyrok”. Potem usiadł
naprzeciw skarbony i przypatrywał się, jak tłum wrzucał drobne pieniądze do skarbony.
Wielu bogatych wrzucało wiele. Przyszła też jedna uboga wdowa i wrzuciła dwa pieniążki,
czyli jeden grosz. Wtedy przywołał swoich uczniów i rzekł do nich: „Zaprawdę powiadam
wam: Ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze wszystkich, którzy kładli do skarbony.
Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co im zbywało; ona zaś ze swego niedostatku wrzuciła
wszystko, co miała, całe swe utrzymanie”.

Komentarz do Ewangelii
Perykopa dzisiejsza pochodzi z tej części Ewangelii wg św. Marka, która relacjonuje
działalność Jezusa w Jerozolimie bezpośrednio poprzedzającą Jego mękę, śmierć
i zmartwychwstanie. Jej treścią jest ostrzeżenie przed uczonymi w Piśmie oraz stojący
w kontrze do wcześniejszej krytyki pochwalny komentarz dotyczący zachowania ubogiej
wdowy. Faryzeusze i uczeni w Piśmie to z jednej strony te odłamy religijnego życia Izraela,
które jako poszukujące wiedzy o Bogu pozostają najbliższe Jezusowi. Z drugiej jednak
strony karty Ewangelii po wielokroć przynoszą nam opisy sytuacji, w których to właśnie ci
przedstawiciele ówczesnej religijnej elity Jerozolimy usiłują mniej lub bardziej pokrętnymi
metodami przyłapać nowego Nauczyciela czy to na błędzie, czy to na bluźnierstwie. Te,
zawsze nieudane, wysiłki prowadzą do sytuacji, w której ich podziw miesza się
z nienawiścią, a wkrótce prowadzi także do podstępu, zdrady i fałszywych oskarżeń.
W dzisiejszej lekcji Jezus, ostrzegając swoich uczniów, każe im się wystrzegać tych właśnie,
z którymi dyskutuje. Czyni to zapewne dlatego, że dostrzega zatwardziałość ich serc,
a także przewiduje jakże bliską już Paschę. (Mateusz.pl)
KRÓTKA HISTORIA MODLITWY ZA ZMARŁYCH
Już w czasach machabejskich, czyli w II w. przed Chr., modlitwa za zmarłych jest
ważnym elementem, który ma wyprosić ich zmartwychwstanie.
Szczególnie ważna ta modlitwa jest wówczas, gdy nie ma pewności co do zbawienia danej
osoby zmarłej (pewność mamy wtedy, gdy osoba zmarła jest beatyfikowana).
We wczesnych wiekach stosowano tzw. dyptyki. Odczytywanie imion zajmowało dużo
czasu, gdyż istniały aż trzy listy. Dwie z nich odczytywał tylko biskup.
W liturgii eucharystycznej sprawowanej w starożytnym Kościele odczytywano tzw.
dyptyki, na których chrześcijanie wypisywali imiona żyjących biskupów, ofiarodawców,
dobrodziejów, ale także świętych męczenników i wyznawców, oraz wiernych zmarłych.
Imiona odczytywano głośno toteż trwało to bardzo długo. Drugą listę, listę świętych,
odczytywał sam biskup, a nie ksiądz. Następnie wyliczano imiona świętych. Wreszcie
trzecia lista, którą również czytał biskup, zawierała imiona zmarłych. Te trzy listy
recytowano jednym ciągiem; dzieliło je tylko trzykrotne, krótkie odezwanie się chóru. Na
koniec biskup śpiewał uroczystą modlitwę, w której prosił Boga, aby wpisał imiona
żywych i umarłych pomiędzy wybrańców.
Poprzez ceremonię wyliczania imion wyrażano więź wspólnoty i miłości, łączącą
wszystkich członków Kościoła chwalebnego (święci), cierpiącego (zmarli) i walczącego
(żyjący). Umieszczenie imion w dyptyku świadczyło o trwaniu w jedności ze wspólnotą
kościelną, a skreślenie o wyłączeniu z niej. Po wyczytaniu, dyptyki kładziono na ołtarzu,
na którym sprawowano Eucharystię.
Z czasem, dyptyki zastąpiono wspomnieniami nie zawierającymi już imion wszystkich
wiernych, o których Kościół pamięta, lecz tylko imiona jednego czy kilku wskazanych
celebransowi.
Dzisiejsze wypominki, są właśnie kontynuacją starożytnych dyptyków i mają podobny
sens. Są wyrazem miłości i jedności całego Kościoła: pielgrzymującego na ziemi i tego,
który przeszedł już granicę śmierci. Pisząc imiona zmarłych na kartkach
wypominkowych, a następnie je odczytując wyrażamy wiarę, że ich imiona są zapisane
w Bożej księdze życia. Znaczenie wypominek jest tym większe, że podobnie jak
w starożytności, tak i dzisiaj, związane są one z Eucharystią. (opactwo.eu)




















OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
7 listopada 2021
Z racji pierwszej niedzieli miesiąca po Mszy św. adoracja Najświętszego
Sakramentu. Po Mszy o 9.00 zmianka różańcowa i możliwość skorzystania
z biblioteki parafialnej, a po wieczornej Mszy św. Uwielbienie Jezusa.
Jeszcze dzisiaj i jutro o godz. 17.30 wspólny różaniec z wypominkami.
Penitencjaria Apostolska opublikowała dekret, w którym ze względu na stan
trwającej pandemii, przedłuża na cały listopad 2021 r. możliwość zyskiwania
odpustu zupełnego dla zmarłych wiernych.
Wszystkie dzieci zapraszamy na próbę scholi w niedzielę o godz. 9.45 w salce za
chórem.
Dziękujemy za przygotowanie ołtarza oraz liturgii Mszy św. i procesji na
cmentarzu w uroczystość Wszystkich Świętych. Bóg zapłać: ks. Konradowi,
ministrantom i lektorom, kościelnym, organiście oraz p. Leszkowi Trybusowi
z synem za przygotowanie zadaszenia nad ołtarzem.
W czwartek 11 listopada będziemy świętowali Narodowe Święto Niepodległości
– 103. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Aby podziękować Bogu
za odzyskaną wolność i niepodległość i prosić o dobre jej wykorzystanie,
zapraszamy na Msze św. o godz.9.00. Po Mszy św. złożymy znicze pamięci pod
pamiątkową tablicą.
Przez cały rok, w drugie piątki miesiąca jest ofiarowana Msza św. o godz. 18.00
w intencji zmarłych polecanych w tegorocznych wypominkach.
Dla uczczenia Roku św. Józefa zostało na terenie parku kościelnego zasadzone
nowe drzewo. Podziękowania dla fundatorów - mężczyzn naszej parafii
zaangażowanych w to dzieło.
Za tydzień będziemy przeżywać Dzień Solidarność z Kościołem Prześladowanym
oraz V Światowy Dzień Ubogich pod hasłem „ Ubogich zawsze macie u siebie”.
Z tej okazji będzie przeprowadzona, przed kościołem zbiórka do skarbonek.
W tym tygodniu patronują nam:
- w środę 10 listopada – św. Leon Wielki (ok. 400-461), papież i doktor Kościoła;
- w czwartek 11 listopada – św. Marcin z Tours (ok. 316-397), biskup, żołnierz;
- w piątek 12 listopada – św. Jozafat (1580-1623), biskup i męczennik;
- w sobotę 13 listopada – Święci Benedykt, Jan, Mateusz, Izaak i Krystyn
(†1003), pierwsi męczennicy Polski, eremici, misjonarze.
Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask
Bożych, opieki MBNP i św. Józefa na każdy dzień. Błogosławionego tygodnia.
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

