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Pismo Parafii Matki B. Nieustającej Pomocy w Krakowie – Mydlnikach *nr 7(904) * 13.02.2022r. * do użytku wewnętrznego 

 

Słowo Boże 

1 czytanie (Jr 17, 5-8)  

Tak mówi Pan: "Przeklęty mąż, który pokłada nadzieję w człowieku i który w ciele upatruje 
swą siłę, a od Pana odwraca swe serce. Jest on podobny do dzikiego krzewu na stepie, nie 
dostrzega, gdy przychodzi szczęście; wybiera miejsca spalone na pustyni, ziemię słoną i 
bezludną. Błogosławiony mąż, który pokłada ufność w Panu, i Pan jest jego nadzieją. Jest 
on podobny do drzewa zasadzonego nad wodą, co swe korzenie puszcza ku strumieniowi; 
nie obawia się, gdy nadejdzie upał, bo zachowa zielone liście; także w roku posuchy nie 
doznaje niepokoju i nie przestaje wydawać owoców". 
2 czytanie (1 Kor 15, 12. 16-20) 
Bracia: Jeżeli głosi się, że Chrystus zmartwychwstał, to dlaczego twierdzą niektórzy spośród 
was, że nie ma zmartwychwstania? Jeśli umarli nie zmartwychwstają, to i Chrystus nie 
zmartwychwstał. A jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, daremna jest wasza wiara i aż 
dotąd pozostajecie w waszych grzechach. Tak więc i ci, co pomarli w Chrystusie, poszli na 
zatracenie. Jeżeli tylko w tym życiu w Chrystusie nadzieję pokładamy, jesteśmy bardziej od 
wszystkich ludzi godni politowania. Tymczasem jednak Chrystus zmartwychwstał jako 
pierwociny spośród tych, co pomarli. 
Ewangelia (Łk 6, 17. 20-26)  
Jezus zszedł z Dwunastoma na dół i zatrzymał się na równinie; był tam liczny tłum Jego 
uczniów i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i z Jeruzalem oraz z nadmorskich okolic Tyru 
i Sydonu. On podniósł oczy na swoich uczniów i mówił: "Błogosławieni jesteście, ubodzy, 
albowiem do was należy królestwo Boże. Błogosławieni, którzy teraz głodujecie, albowiem 
będziecie nasyceni. Błogosławieni, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się będziecie. 
Błogosławieni jesteście, gdy ludzie was znienawidzą i gdy was wyłączą spośród siebie, gdy 
zelżą was i z powodu Syna Człowieczego odrzucą z pogardą wasze imię jako niecne: cieszcie 
się i radujcie w owym dniu, bo wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak samo bowiem 
przodkowie ich czynili prorokom. Natomiast biada wam, bogaczom, bo odebraliście już 
pociechę waszą. Biada wam, którzy teraz jesteście syci, albowiem głód cierpieć będziecie. 
Biada wam, którzy się teraz śmiejecie, albowiem smucić się i płakać będziecie. Biada wam, 
gdy wszyscy ludzie chwalić was będą. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili fałszywym 
prorokom". 
 

Komentarz do Ewangelii 

Dzisiejsza Ewangelia wyraźnie zaznacza, że Jezus mówi do swoich uczniów. Zatem uczniów 
dotyczy zarówno „błogosławieni”, jak i „biada”. Łatwo przychodzi nam dzielić ludzi na 
dobrych i złych, bo czyż nie tak rozumiemy słowa „błogosławieni” i „biada”? Ewentualnie 

Niedziela 
13.02. 

 

7.30 + Anna ZIELIŃSKA w 15 r. śmierci i Józef mąż 

9.00 + Natalia KUBIAK (od syna Stanisława z żoną Wiesławą i 

wnukami; Rafałem i Anną)  

10.30 + Stanisława i Jan MOROŃ w r. śmierci 

12.00 Za Parafian. Sakrament Chrztu 

18.00 + Kazimierz KADET w r. śmierci i jego rodzice i brat 

Poniedziałek  
14.02. 

7.00 + Bernardeta i Stanisław KOWALIK 

18.00 + Natalia KUBIAK (od rodz. Termenów) 

Wtorek  
 15.02. 

7.00 + Roman LASKA (od sąsiadów z bl. 7) 

18.00 
+ Krystyna LEWIŃSKA (od Justyny i Krzysztofa 

Grzeszczuk)  

Środa  
 16.02. 

7.00 + Roman LASKA (od sąsiadów) 

18.00 Intencje zbiorowe przez wstawiennictwo MBNP.  

Czwartek  
 17.02. 

7.00 + Roman LASKA (od rodziny chrzestnej) 

18.00 + Krystyna LEWIŃSKA (od rodz. Bartosik z Gaja)  

III Piątek  
18.02.  

7.00 + Zofia KSIĄŻEK (od I i II rej. ul. Kurozwęckiego) 

18.00 
Dziękczynno-błagalna z okazji 46 rocznicy 
sakramentu małżeństwa Zofii i Feliksa o 
potrzebne łaski i opiekę MBNP 

Sobota  
 19.02. 

7.00 + Maria ŻAK (od sąsiadów z ul. Na Nowinach, ul. 

Długoszowskiego i ul. Godlewskiego) 

18.00 

1.) O bł. Boże i opiekę MBNP dla ks. Konrada z 
okazji imienin 

2.) + Zofia KSIĄŻEK (od I i II rej. ul. Kurozwęckiego) 

Niedziela 
20.02. 

 

7.30 + Maria, Tadeusz, Wojciech i Sylwia SUŁEK 

9.00 + Natalia KUBIAK (od Róży bł. Bernadety Jabłońskiej)  

10.30 
O bł. Boże, opiekę MBNP, zdrowie w rodzinie 
GROSZKÓW i potrzebne łaski dla Róży i Zuzi z okazji 
urodzin  

12.00 Za Parafian. Dobroczyńców 

18.00 + Roman LASKA (od mamy i siostry) 



jesteśmy skłonni poszerzyć krąg „błogosławionych” o osoby ubogie, skrzywdzone, chore. 
Tymczasem jest to podział powierzchowny i zbyt prosty. Prawdziwa granica przebiega w 
sercu każdego człowieka. Każdego z nas dotyczy zarówno „błogosławieni”, jak i „biada”. 
W jakiej przestrzeni, w jakich dziedzinach doświadczam dobrobytu, sytości, śmiechu i 
dobrej opinii? Czy to przybliża mnie do Jezusa, czy od Niego oddala? Czy są to przestrzenie, 
na które moje sumienie może odpowiedzieć wdzięcznością Bogu i ludziom? Czy w tych 
przestrzeniach mogę usłyszeć „błogosławiony…”? (Mateusz.pl) 

 

 

PATRONI EUROPY  

Papież Paweł VI pierwszym patronem Europy ogłosił św. Benedykta z Nursji. 16 lat 

później, papież Jan Paweł II ogłosił świętych: Cyryla i Metodego, Brygidę Szwedzką oraz 

Katarzynę ze Sieny współpatronami Europy. Do ich grona w 1999 roku dołączyła św. 

Teresa Benedykta od Krzyża (Edyta Stein).  

 

 „Św. Benedykt z Nursji swoim życiem i dziełem wywarł zasadniczy wpływ na 

rozwój cywilizacji i kultury europejskiej.” – mówił o świętym Papież Benedykt XVI. Od 

55 lat święty Benedykt z Nursji patronuje Europie. Na Monte Cassino św. Benedykt napisał 

słynną „Regułę”. Nie było to dzieło oryginalne i nowe, ale genialnie i w sposób natchniony 

ujmowało dotychczasowe doświadczenia życia zakonnego. Wyróżnia ją umiar 

i roztropność. Przez lata doskonalił ją i uzupełniał, aż powstał jeden z najsławniejszych 

tekstów chrześcijaństwa zachodniego. 

 

Świętych Cyryla i Metodego, apostołów Słowian i patronów Europy Kościół 

uroczyście wspomina 14 lutego. Urodzeni w Tesalonikach święci bracia stali się 

pierwszymi misjonarzami narodów słowiańskich, przetłumaczyli na język słowiański księgi 

liturgiczne. Do tego celu opracowali pismo nazwane później cyrylicą. Tym samym położyli 

fundamenty pod literaturę i kulturę słowiańską. 

 

Święta Brygida Szwedzka pochodziła z zamożnej rodziny szwedzkiej z Finstad koło 

Uppsali. Już wcześnie zauważono, że była inna niż jej rówieśnicy. Kiedy miała siedem lat, 

miała się jej ukazać Matka Boska, która ukoronowała ją złotą koroną. W rok później miała 

następną wizję, w której ukazał się jej ukrzyżowany Jezus. 

 

 Święta Katarzyna ze Sieny pouczała polityków, dostojników kościelnych, a nawet 

samego papieża. Nauczyła się czytać dopiero w wieku dwudziestu lat i nigdy do końca nie 

opanowała umiejętności pisania. Była niewykształcona, a od wczesnego dzieciństwa 

doświadczała głębokich przeżyć mistycznych. 

 

 Ten, kto poszukuje prawdy, poszukuje Boga, bez względu na to, czy sobie z tego zdaje 

sprawę, czy nie. Była o tym przekonana Edith Stein – święta Teresa Benedykta od 

Krzyża. Żydówkę, filozofa, karmelitankę i męczennicę, jedną ze współpatronek Europy, 

Kościół katolicki wspomina w liturgii 9 sierpnia. 

 

W tym niepewnym czasie, prośmy patronów Europy o pokój i bezpieczeństwo na 

naszym kontynencie. Niech ryzyko konfliktów zbrojnych ustąpi miejsca wzajemnemu 

szacunkowi i miłości braterskiej między wszystkimi ludźmi.  

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE    

VI NIEDZIELA ZWYKŁA  

 

- Dziś szósta niedziela zwykła w ciągu roku liturgicznego. Każda Msza Święta jest 

uwielbieniem Boga i uświęceniem człowieka. Niech usłyszane słowo Boże i udział 

w świętych obrzędach będą dla nas pomocą w chrześcijańskim przeżywaniu naszej 

codzienności.  

 

- W poniedziałek, 14 lutego przypada święto św. Cyryla, mnicha i Metodego biskupa, 

patronów Europy. Przy dawnej pętli autobusowej znajduje się kapliczka z figurami 

wspomnianych świętych. W tym też dniu wspominamy również św. Walentego, patrona 

ludzi zakochanych, ale także chorych i cierpiących na różne dolegliwości psychiczne. Za 

jego wstawiennictwem prośmy w intencji zakochanych, oraz o zdrowie dla tych, którzy 

borykają się z problemami natury psychicznej. 

 

- We wtorek po Mszy wieczornej wspólny różaniec, w środę zapraszamy na Mszę św. z 

Nowenną do MBNP o godz. 18.00.  

 

- Zbiórka kandydatów na ministranta, ministrantów i lektorów, w czwartek po Mszy św. 

ok. godz. 18.30 w kościele, a o godz. 19.00 spotkanie Kręgu Biblijnego. 

 

- 16. dnia miesiąca pamiętamy o modlitwie za wstawiennictwem św. Jana Pawła II. 

 

- W trzecie piątki miesiąca szczególnie przywołujemy w modlitwie Miłosierdzie Boże. 

 

- Zapraszamy kandydatów do bierzmowania z kl. 8 w piątek na Mszę św. o godz. 18.00 a 

następnie na krótkie spotkanie w kościele. 

 

- W sobotę na Mszy św. o godz. 18.00 będziemy się modlić za wikariusza naszej parafii ks. 

Konrada z okazji imienin, życząc Mu obfitości Bożych darów w posłudze kapłańskiej.  

 

- Za tydzień trzecia niedziela miesiąca ze składką inwestycyjną oraz spotkaniem wspólnoty 

Bliżej Boga o godz. 19.00.  

 

Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia składamy najlepsze życzenia: 

obfitości Bożego błogosławieństwa i wzrastania w miłości do Boga i ludzi. 
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