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Pismo Parafii Matki B. Nieustającej Pomocy w Krakowie – Mydlnikach *nr 24(921) * 12.06.2022r. * do użytku wewnętrznego 
 

Słowo Boże 

1 czytanie (Prz 8, 22-31)  

To mówi Mądrość Boża: ”Pan mnie stworzył, swe arcydzieło, przed swymi czynami, od 
dawna. Od wieków jestem stworzona, od początku, zanim ziemia powstała. Jestem 
zrodzona, gdy jeszcze bezmiar wód nie istniał ani źródła, co wodą tryskają, i zanim góry 
stanęły. Poczęta jestem przed pagórkami, nim ziemię i pola uczynił, początek pyłu na ziemi. 
Gdy niebo umacniał, z Nim byłam, gdy kreślił sklepienie nad bezmiarem wód, gdy w górze 
utwierdzał obłoki, gdy źródła wielkiej otchłani umacniał, gdy morzu stawiał granice, by 
wody z brzegów nie wyszły, gdy kreślił fundamenty pod ziemię. Ja byłam przy Nim 
mistrzynią, rozkoszą Jego dzień po dniu, cały czas igrając przed Nim, igrając na okręgu 
ziemi, znajdując radość przy synach ludzkich”. 
 
2 czytanie (Rz 5, 1-5) 
Bracia: Dostąpiwszy usprawiedliwienia przez wiarę, zachowajmy pokój z Bogiem przez 
Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu uzyskaliśmy przez wiarę dostęp do tej łaski, 
w której trwamy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. Ale nie tylko to, lecz chlubimy się 
także z ucisków, wiedząc, że ucisk wyrabia wytrwałość, a wytrwałość wypróbowaną cnotę, 
wypróbowana cnota zaś nadzieję. A nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża 
rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany. 
  
Ewangelia (J 16, 12-15)  

Jezus powiedział swoim uczniom: ”Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz 
jeszcze znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej 
prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek słyszy, i oznajmi 
wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam oznajmi. 
Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego bierze i wam 
objawi”. 
 

Komentarz do Ewangelii 

Otrzymaliśmy od Boga tajemniczy dar, którym jest Duch Święty, nauczyciel 
i przewodnik po ścieżkach życia duchowego. Niestety, często opakowujemy Go własną 
„mądrością”, nie pozwalając Mu odkrywać przed nami tajemnicy Boga. Uczniowie zmagali 
się ze zrozumieniem Jezusa jako Syna Bożego, Pism czy przepowiadanych cierpień i prób, 
które miały czekać wspólnotę chrześcijańską. 

Działanie Ducha jest związane z Chrystusem, a Ten z Ojcem. Ich doskonała komunia 
i jedność działania ma  swoje źródło w  Ojcu. Ojciec,  Syn i Duch  Święty,  trzy  Boskie  Osoby,  

Niedziela  
12.06.  

Uroczystość  
Najświętszej 

Trójcy 

7.30 
+ Władysław FABRYCY (od Anny i Marka 

Sobocińskich)  
9.00 + Jan, Janina i Wioletta SKOWRON 

10.30 

Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o bł. 
Jezusa Miłosiernego, Dary Ducha Świętego i 
opiekę MBNP dla Alicji i Grzegorza KOWALIK w 1 r. 
ślubu  

12.00 Za Parafian. S. Chrztu 

18.00 + Edward STACHURA i Aleksandra (f) KAŁUŻA 

Poniedziałek  
13.06. 

7.00 + Jadwiga NOWAK (od Genowefy Orzechowskiej)  

18.00 + Antonina i Stanisław WÓJTOWICZ i zmarłe dzieci 

Wtorek  
 14.06.  

7.00 
+ Jadwiga NOWAK (od Iwony i Marka Orzechowskich z 

rodz.) 

18.00 + Władysław FABRYCY (od Dyrekcji i Pracowników 

Przedszkola)  

Środa  
 15.06. 

7.00 + Mieczysław WIŚNIEWSKI (od rodz. Pałków)  

18.00 Intencje zbiorowe przez wstawiennictwo MBNP  

Czwartek  
16.06.  

Boże Ciało 

7.30 + Tadeusz ŁUSZCZEK w 16 r. ś. (od żony)  

9.00 + Władysław FABRYCY (od Firmy AKROPOL) 

10.30 
Procesja 

Za Parafian.  

ok. 12.30 
+ Mieczysław WIŚNIEWSKI (od Katarzyny i Pawła 

Rogoszewskich z rodz.) 
18.00 + Jadwiga NOWAK (od męża Emila)  

Piątek – 17.06.  
Rocznica 

poświęcenia 
kościoła (2001) 

7.00 + Mieczysław WIŚNIEWSKI (od chrześniak Romka 

z rodz.) 

18.00 
+ Jadwiga NOWAK (od synów Józefa i Bogusława 

z rodzinami)  

Sobota  
 18.06. 

7.00 + Mieczysław WIŚNIEWSKI (od rodz. Okazów) 

18.00 Rez. 

12. Niedziela 
Zwykła 
19.06.  

 

7.30 + Marian ZABIEROWSKI w 34 r. ś., rodzice i bracia 

9.00 
+ Janina KOŁTON, Anna ZIELIŃSKA i Janina 
ZIELIŃSKA 

10.30 
W 18 r. urodzin Magdaleny o Boże bł., opiekę 
MBNP, potrzebne łaski dla niej i całej rodziny 

12.00 Za Parafian. Dobroczyńców 

18.00 + Jan NOWAK (stulecie urodzin)  



 
połączone w sposób nierozerwalny, pragną przyciągnąć do siebie człowieka, by miał 
współudział w pełni życia. By był szczęśliwy, spełniony i wolny. (Mateusz.pl) 

 

Trójca Święta – podstawowy dogmat naszej wiary 
Pismo Święte w wielu miejscach daje nam potwierdzenie dogmatu o Trójcy Świętej, 

sam temat „Trójcy w Piśmie Świętym” jest niezwykle interesujący i bogaty. Skrótowo 

można wskazać na kilka podstawowych fragmentów mówiących o tej Tajemnicy. 

Pierwszym jest oczywiście nakaz misyjny Pana Jezusa (Mt 28, 19), w którym Zbawiciel 

podaje trynitarną formułę chrztu. Dokładna analiza greckiego tekstu pokazuje, że 

Chrystus jednoznacznie miał na myśli trzy osoby będące jednością. Warto zauważyć, że 

już w scenie Zwiastowania NMP możemy dostrzec aluzje trynitarne (Łk 1, 35). 

Mianowicie w słowach archanioła: „Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego 

osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym” 

pojawiają się wszystkie Osoby Boskie. Innym ważnym fragmentem, gdzie pojawia się 

cała Trójca Święta jest opis chrztu Chrystusa w Jordanie (Łk 3, 21-22). Jednakże istnienie 

Trójcy nie potwierdzają tylko Ewangelię, lecz możemy także znaleźć wiele ważnych 

świadectw wśród apostołów, jak choćby słynne pozdrowienie św. Pawła: „Łaska Pana 

Jezusa Chrystusa, miłość Boga i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami 

wszystkimi” (2 Kor 13, 14). Wreszcie jest słynny fragment 1 J 5, 7 zwany „Comma 

Johanneum”, co do którego jednak trwają ciągłe badania. To są tylko fragmenty mówiące 

wyraźnie o Trójcy, poza tym mamy sporo fragmentów dotyczących osobno każdej z Osób 

Boskich. 

Trudno byłoby wypisać wszystko co o Trójcy mówili Ojcowie Kościoła, już 

pierwsze trzy wieki przekazują nam liczne wzmianki, z których przenika  jednoznaczna 

wiara w dogmat o Trójcy Świętej. Niech przykładem będą dwa świadectwa. Najpierw 

Św. Klemensa Rzymskiego, który pisał do Koryntian: „Czy nie jednego Boga (Ojca) 

mamy i jednego Chrystusa i jednego Ducha łaski, wylanego na nas?”. Natomiast Tertulian 

skierował przeciwko Praxeasowi następujące słowa: „W jednego Boga wierzymy… ten 

sam (Bóg) jest Ojcem i Synem i Duchem… Ci trzej są jednym Bogiem”. 

Dla zdefiniowania tego dogmatu ważne są dwa sobory, w Nicei (325 r.) i w 

Konstantynopolu (381 r.). Sobór w Nicei stworzył silną podstawę dla ogłoszenia 

dogmatu, poprzez uznanie współistotności Ojca i Syna. Sobór w Konstantynopolu 

ostatecznie zakończył dyskusje nad kwestią Trójcy Świętej i ogłosił tę prawdę jako 

dogmat.  (pch24.pl) 
 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE    

Uroczystość Trójcy Świętej 

- Dziś uroczystość Najświętszej Trójcy, w której Kościół wyznaje wiarę w Jednego Boga 

w Trzech Osobach. Dziś kończy się okres wielkanocnej Komunii Świętej.  

- Trwamy w duchowym przygotowaniu na przyjęcie relikwii świętego małżeństwa Zeli 

i Ludwika oraz ich córki św. Teresy. Dziękujemy s. Donancji za przybliżenie nam dzisiaj 

życia św. Ludwika. Polecamy pod chórem okolicznościowe książki dla dorosłych, 

młodzieży i dzieci.  

- W środę o godz. 18.00 Msza św. z Nowenną do MBNP a o godz. 19.00 w kościele zbiórka 

ministrantów i lektorów.  

 

 

- W czwartek będziemy obchodzili uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. 

Przez udział w procesji wyznajemy naszą wiarę w realną obecność Chrystusa w Chlebie 

eucharystycznym. Msze Święte tego dnia: o godz. 7.30, 9.00, 10.30 z procesją 

eucharystyczną do czterech ołtarzy, kolejna Mszy ok. 12.30 oraz o godz. 18.00. Prosimy 

o przygotowanie ołtarzy w tradycyjnych miejscach: 

I. przy skrzyżowaniu ul. Wierzyńskiego i Myczkowskiego (mieszkańcy ul. 

Wierzyńskiego, ul. Myczkowskiego, ul. Łupaszki i Rząski)   

II. przy zbiegu ul. Balickiej i Zakliki (mieszkańcy ul. Zakliki, ul.Dolińskiego, ul. 

Darowskiego oraz I rej. ul. Balickiej)  

III. w parku przy figurze Matki Bożej (mieszkańcy ul. Na Nowinach, ul. 

Długoszowskiego, ul. Godlewskiego, II rej. ul. Balickiej oraz rej. Podkamycza)  

IV. przy plebanii (mieszkańcy ul. Hemara, ul. Kurozwęckiego, rej. Cmentarza i ul. 

Brzezińskiego) 

- Włączmy się czynnie w przygotowanie procesji, niech będzie to wyraz naszej miłości do 

Zbawiciela. Zapraszamy do niesienia chorągwi, feretronów, dziewczynki do sypania 

kwiatów.  

- W piątek (17.06) kolejna rocznica konsekracji naszego kościoła. 

- Nabożeństwo czerwcowe z Litanią do Serca Pana Jezusa codziennie o godz. 17.30. 

z wyjątkiem Bożego Ciała, litanie w tym dniu odśpiewamy podczas procesji.   

- Dziękujemy pewnej Pani za ufundowanie figury Najświętszego Serca Pana Jezusa. 

Dziękujemy mieszkańcom ul. Brzezińskiego za ofiarę na sprzątanie kościoła.  

- Za tydzień składka inwestycyjna z okazji III niedzieli miesiąca. W tym tygodniu 

w kościele został zamontowany nowy systemów multimedialnych Serafin z ekranem do 

wyświetlania pieśni i obrazów.   

- Zarząd Fundacji AGAPE Pomocy Osobom Niepełnosprawnym im. Hanny Chrzanowskiej 

w Krakowie składa serdeczne podziękowania za umożliwienie przeprowadzenia zbiórki 

pieniężnej. Parafianom dziękujemy za ofiarność. Podczas zbiórki zebrano 2,608 zł i 20 euro. 

Pieniądze zostaną przeznaczone na sfinansowanie turnusów integracyjno-

wypoczynkowych dla osób niepełnosprawnych.  

- W tym tygodniu patronują nam: 

+ poniedziałek, 13 czerwca – Św. Antoni z Padwy (1195-1231), kapłan franciszkański 

i doktor Kościoła, wybitny kaznodzieja, patron osób i rzeczy zaginionych; Odpust ku czci 

św. Antoniego dzisiaj w Bronowicach a jutro (poniedziałek) w Rząsce.   

+ środa, 14 czerwca – Bł. Michał Kozal (1893-1943), biskup i męczennik zamordowany 

w obozie w Dachau;  

+ piątek, 17 czerwca – Św. Albert Chmielowski (1845-1916), zakonnik, który porzucił 

karierę artysty i poświęcił życie ubogim i odrzuconym. 

 

Wszystkim solenizantom i jubilatom najbliższego tygodnia życzymy Bożego 

błogosławieństwa, mądrości i gorliwości w podejmowaniu codziennych obowiązków 
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