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Słowo Boże 

1 czytanie (Za 12, 10-11; 13,1)  

To mówi Pan: ”Na dom Dawida i na mieszkańców Jeruzalem wyleję Ducha pobożności. 
Będą patrzeć na tego, którego przebili, i boleć będą nad nim, jak się boleje nad jedynakiem, 
i płakać będą nad nim, jak się płacze nad pierworodnym. W owym dniu będzie wielki płacz 
w Jeruzalem, podobny do płaczu w Hadad-Rimmon na równinie Megiddo”. 
 
2 czytanie (Ga 3, 26-29) 
Bracia: Wszyscy dzięki wierze jesteście synami Bożymi w Chrystusie Jezusie. Bo wy wszyscy, 
którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekliście się w Chrystusa. Nie ma już Żyda 
ani poganina, nie ma już niewolnika ani człowieka wolnego, nie ma już mężczyzny ani 
kobiety, wszyscy bowiem jesteście kimś jednym w Chrystusie Jezusie. Jeżeli zaś 
należycie do Chrystusa, to jesteście też potomstwem Abrahama i zgodnie z obietnicą 

dziedzicami. 
 
 Ewangelia (Łk 9, 18-24)  
Gdy Jezus modlił się na osobności, a byli z Nim uczniowie, zwrócił się do nich z zapytaniem: 
”Za kogo uważają Mnie tłumy?”. Oni odpowiedzieli: ”Za Jana Chrzciciela; inni za Eliasza; 
jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał”. Zapytał ich: ”A wy, 
za kogo Mnie uważacie?”. Piotr odpowiedział: ”Za Mesjasza Bożego”. Wtedy surowo im 
przykazał i napomniał ich, żeby nikomu o tym nie mówili. I dodał: ”Syn Człowieczy musi 
wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez starszych, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; 
będzie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie”. Potem mówił do wszystkich: ”Jeśli kto 
chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia weźmie swój krzyż i niech 
Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego 
powodu, ten je zachowa”. 
 

Komentarz do Ewangelii 

Inaczej niż u pozostałych synoptyków (zob. Mk 8, 31nn; Mt 16, 21nn), po pierwszej 
zapowiedzi swojej męki przez Jezusa św. Łukasz nie przywołuje Jego ostrego konfliktu 
z Piotrem, tylko natychmiast przechodzi do pouczenia skierowanego do wszystkich. Skąd 
to pominięcie? Otóż, wydaje się, że każdy z Ewangelistów adresuje swe dzieło do uczniów 
innego typu. Marek, którego tekst jest najstarszy i na którym bazują pozostali, pisze do 
tych, którzy dopiero nawracają się na chrześcijaństwo, przed którymi dopiero stoi wybór 
Jezusa; ich wyobrażenia o Zbawicielu, jak u Piotra, wprost zderzają się z perspektywą 
cierpienia. Mateusz, którego tekst  jest  młodszy, pisze  do tych, którzy już tę  podstawową  
 

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)  

Poniedziałek  
20.06. 

7.00 + Halina KLIMEK (od brata Zbigniewa) 

18.00 
+ Mieczysław WIŚNIEWSKI (od pracowników 
restauracji „SPICHLERZ”) 

Wtorek  
 21.06.  

7.00 
+ Mieczysław WIŚNIEWSKI (od pracowników 
restauracji „SPICHLERZ”) 

18.00 
+ Henryk TARNOWSKI żona Maria (od sąsiadów Jantos 
z Osieczan)  

Środa  
 22.06. 

7.00 + Mieczysław WIŚNIEWSKI (od Janiny Piskorz)  

18.00 Intencje zbiorowe przez wstawiennictwo MBNP  

Czwartek  
 23.06.  

7.00 
+ Mieczysław WIŚNIEWSKI (od Grażyny i Mariana 
Kotra) 

18.00 + Janina i Piotr RUSIN 

Piątek  
 24.06.  

 

7.00 
+ Mieczysław WIŚNIEWSKI (od Wiolety i Krzysztofa 
Kotra z rodz.) 

8.00 
Dziękczynna za mijający rok nauki oraz o Boże bł. 
opiekę MBNP dla  rodziców, nauczycieli, katechetów i 
dzieci na początek wakacji 

18.00 + Janina (imieninowa)  

Sobota  
 25.06. 

7.00 
+ Mieczysław WIŚNIEWSKI (od siostry Mari oraz 
Ryszarda i Romana) 

18.00 
+ Eugeniusz SĘK, syn Krzysztof oraz Stanisław 
WALKOWSKI i Karolina żona 

13. Niedziela 
Zwykła 
26.06.  

Dzień Odpustu  
ku czci MBNP 

wprowadzenie 
relikwii   

7.30 + Piotr i Anna JAGUSIŃSCY syn Stanisław 

9.00 
+ Karolina i Piotr ŁUSZCZEK oraz Tadeusz ŁUSZCZEK (od 
synowej)  

11.00 SUMA ODPUSTOWA – ZA PARAFIAN  

18.00 
+ Piotr i Katarzyna GLANOWSCY, Władysława 
i Władysław GÓJ 



 
decyzję podjęli, i zaczynają życie w Kościele; ci, z kolei, zderzają się właśnie ze swoimi 
wyobrażeniami o idealnej wspólnocie, podczas gdy „real” jest zgoła inny. Wreszcie, Łukasz 
pisze do uczniów, którzy pomału podejmują odpowiedzialność za formację innych i na tej 
drodze potrzebują własnego „doewangelizowania”; oni więc w jakiejś mierze mają już za 
sobą i wybór Jezusa jako cierpiącego Mesjasza, i wybór Kościoła jako Jego Ciała, które też 
cierpi, też bywa rozdzierane, a nawet – już nie „też” – dopuszcza się skandali i zgorszeń… 
W każdym razie, przed każdym z tych domyślnych adresatów – którym odpowiadają nasze 
serca z ich kondycją – rozpościera się horyzont naśladowania Jezusa ukrzyżowanego. 
W rozpoczętym dziś tygodniu, niech ten horyzont ziszcza się w pobożniejszym 
wykonywaniu porannego znaku krzyża: „Chrześcijanin rozpoczyna swój dzień, swoje 
modlitwy i działania znakiem krzyża: «W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen». 
Ochrzczony poświęca cały swój dzień chwale Bożej i prosi Zbawiciela o łaskę, która pozwala 
mu działać w Duchu Świętym jako dziecku Ojca. Znak krzyża umacnia nas w chwilach pokus 
i trudności” (KKK 2157). (Mateusz.pl) 
 

OKTAWA BOŻEGO CIAŁA  
Słowo oktawa pochodzi od łacińskiego „octo” czyli osiem. Pierwotnie termin ten 

oznaczał ósmy dzień wspominający dane święto. Sakramentarze nie podają oddzielnych 

modlitw na poszczególne dni tygodnia, lecz tylko w ósmym dniu. 

W rozwoju historycznym przyjęło się określać słowem oktawa następstwo ośmiu dni, 

cały tydzień. Osiem dni nawiązywało do pełni, wypełnienia, - była to główna symbolika 

oktawy. 

Rozwój oktawy datuje się od czasów karolińskich. Amalary z Metzu podaje oktawy: 

Bożego Narodzenia, Epifanii, Paschy, Pięćdziesiątnicy. Następnie ustanowiono oktawy 

innych świąt, nazywanych niekiedy „dogmatycznymi” tj. Ciała i Krwi Jezusa Chrystusa, 

Najśw. Serca Pana Jezusa i świętych. 

Obecnie kalendarz liturgiczny nie zawiera oktawy Bożego Ciała. Oktawa tej 

uroczystości została zniesiona przez papieża Piusa XII. Natomiast istnieje ona zwyczajowo 

i polega na praktyce procesji eucharystycznej. 

Kościół w Polsce poprzez zwyczajową Oktawę Uroczystości Najświętszego Ciała 

i Krwi Chrystusa, daje możliwość mocniejszego przylgnięcia wiernych do Jezusa i jeszcze 

większego uświadomienia sobie Jego żywej i stałej obecności w Eucharystii. (niedziela.pl) 

 
 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE    

XII NIEDZIELA ZWYKŁA 

- Dziś przypada dwunasta niedziela zwykła w roku liturgicznym. Dziękujemy s. Donancji 

za przybliżenie nam dziś św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Zachęcamy do nabywania 

okolicznościowych książek dla dzieci, młodzieży i dorosłych, które pod chórem 

rozprowadza oaza.  

- W poniedziałek przypada Międzynarodowy Dzień Uchodźcy. 

- We wtorek wspominamy św. Alojzego Gonzagę (1568-1591), zakonnika, patrona 

młodzieży studiującej. Po wieczornej Mszy Św. wspólny różaniec w kościele.  

 

- W środę Msza Św. z Nowenną do MBNP o godz. 18.00.  

- W czwartek w liturgii będziemy przeżywać uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela, 

w tym dniu przypada również Dzień Ojca. Podczas Mszy Świętej będziemy żyjącym ojcom 

wypraszać obfitość Bożego błogosławieństwa, a dla zmarłych – wieczną nagrodę.  

- W piątek przypada uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. To także z inicjatywy 

Świętego Jana Pawła II Światowy dzień modlitw o uświęcenie kapłanów. Z racji 

uroczystości nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. 

- Piątek jest także dniem zakończenia roku szkolnego. Zapraszamy dzieci i młodzież, 

nauczycieli i rodziców na Mszą Świętą o godz. 8.00, w czasie której będziemy dziękować 

za trud całorocznej pracy i prosić o Bożą opiekę na czas wakacji.  

- W sobotę wspomnienie Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny. 

- Trwamy w Oktawie Bożego Ciała, do piątku nabożeństwo czerwcowe o godz. 17.30 jest 

połączone z procesją eucharystyczną wokół kościoła. Zapraszamy do czynnego udziału. 

Dziękujemy za dzisiejszą składkę z racji trzeciej niedzieli miesiąca.  

- W czwartek na zakończenie oktawy Bożego Ciała poświęcenie wianków 

i błogosławieństwo dzieci. 

- W przyszłą niedzielę będziemy przeżywać w naszej parafii dzień odpustu ku czci MBNP. 

Od niedzieli odpustowej, która jest zarazem pierwszą niedzielą wakacyjną następuje zmiana 

porządku odprawiania Mszy Świętych w niedzielę: godz. 7.30, 9.00, 11.00 i 18.00.  Na 

sumie o godz. 11.00, której przewodniczył będzie karmelita o. Paweł Urbańczyk OCD, 

redaktor naczelny „Głosu Karmelu” będzie też uroczyste wniesienie relikwii świętych 

rodziców – św. Zeli i św. Ludwika i ich córki św. Teresy.     

- Oaza i przedstawiciele grup parafialnych zapraszają w niedzielę odpustową po Mszach 

Świętych o godz. 7:30, 9:00 i 11:00 do kawiarenki w bibliotece parafialnej. Zachęcamy do 

pomocy w organizacji tego miłego spotkania poprzez przygotowanie wypieków. Chętne 

osoby do pieczenia ciast prosimy o podejście dzisiaj do zakrystii.  

- Po Eucharystii (o 10.30 i 12.00) pani Dorota, nauczycielka języka będzie czekać przed 

Kościołem na rodziców, którzy są zainteresowani, by posłać swoje pociechy na zajęcia 

języka angielskiego. Chętnie odpowie na pytania, porozmawia i poda kontakt do siebie. 

Będzie można zabrać ze sobą ulotki informacyjne. 

 

Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy obfitości Bożych darów  

oraz kształtowania własnego serca na wzór Serca Jezusowego. 

 

 

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 
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