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Pismo Parafii Matki B. Nieustającej Pomocy w Krakowie – Mydlnikach *nr 26(923) * 26.06.2022r. * do użytku wewnętrznego 

 

Słowo Boże 

1 czytanie (Iz 7, 10-14)  
Pan przemówił do Achaza tymisłowami: « Proś dla siebie o znak od Pana, Boga twego, czy 
to głęboko w Otchłani, czy to wysoko w górze ». Lecz Achaz odpowiedział: «Nie będę prosił 
i nie będę wystawiał Pana na próbę ». Wtedy rzekł Izajasz: «Słuchajcie więc, domu 
Dawidowy: Czyż mało wam naprzykrzać się ludziom, iż naprzykrzacie się także mojemu 
Bogu? Dlatego Pan sam da wam znak: Oto Panna pocznie i porodzi Syna, i nazwie Go 
imieniem Emmanuel».  
 
2 czytanie (Ap 12, 1. 3-6a. 10ab) 
Wielki znak ukazał się na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, 
a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu. Ukazał się też inny znak na niebie: Oto wielki 
Smok ognisty, ma siedem głów i dziesięć rogów, a na głowach siedem diademów. Ogon 
jego zmiata trzecią część gwiazd z nieba i rzucił je na ziemię. Smok stanął przed mającą 
urodzić Niewiastą, ażeby skoro tylko porodzi, pożreć jej Dziecko. I porodziła Syna – 
mężczyznę, który będzie pasł wszystkie narody rózgą żelazną. Dziecko jej zostało porwane 
do Boga i do Jego tronu. Niewiasta zaś zbiegła na pustynię, gdzie ma miejsce przygotowane 
przez Boga. I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie: «Teraz nastało zbawienie, potęga 
i królowanie Boga naszego i władza Jego Pomazańca».  
 
Ewangelia (J 19, 25-27)  
Obok krzyża Jezusa stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria 
Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, 
rzekł do Matki: «Niewiasto, oto syn Twój». Następnie rzekł do ucznia: «Oto Matka twoja». 
I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.  
 

Komentarz do Ewangelii 

Kult Maryi, Matki Bożej, jest ze wszech miar uzasadniony. Chodzi w nim bowiem 
o nazywanie Maryi naszą Matką, zgodnie z wolą Pana Jezusa wypowiedzianą z krzyża. 
A skoro Maryja jest naszą Matką, to Jezus-Bóg jest naszym Bratem. Biada nam, gdybyśmy 
o tym zapomnieli. Wszak Jezus po to właśnie przyszedł na ten świat, byśmy zrozumieli, że 
Bóg nie wyparł się nas i że jesteśmy rodzeństwem Syna Bożego – dziećmi Boga Ojca. 

Nie żałujmy więc czasu na bycie z Maryją, bo to nas zbliża do Boga. Ale pamiętajmy, 
że dzieci są podobne do rodziców, że ich naśladują, że czasem z oporami, ale ich słuchają. 
Słuchajmy więc Maryi. A Ona mówi: „Słuchajcie Jezusa – mego Syna”. Słuchajmy więc 
Jezusa i naśladujmy Go. Naśladujmy też Maryję. Weźmy Ją do siebie. (deon.pl) 

 

Niedziela 

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 

Poniedziałek  

27.06. 
MB Nieustającej 

Pomocy 

7.00 + Piotr GACZOŁ w 14 r. ś. 

9.00 

Dziękczynna w 1 r. ślubu Kamili i Jakuba z prośbą 

o bł. Boże opiekę MBNP, laskę zdrowia dla 

jubilatów oraz ich córki Liliany  

18.00 + Władysław w rocznicę śmierci 

Wtorek  

 28.06.  

7.00 

O Boże bł., opiekę MBNP i świętego patrona oraz 

łaskę zdrowia dla Michała w 70 r. urodzin oraz dla 

Mikołaja w 23 r. urodzin  

18.00 + Janina i Eugeniusz KOŁTON 

Środa  

 29.06. 
Św. Piotra i 

Pawła 

7.00 + Katarzyna STRECKER 

9.00 
O Boże bł. zdrowie opiekę świętego patrona i 

potrzebne łaski dla Piotra 

18.00 Intencje zbiorowe przez wstawiennictwo MBNP  

Czwartek  

30.06.  

7.00 
+ Mieczysław WIŚNIEWSKI (od Magdaleny i 

Tomasza Górnisiewicz) 

18.00 
+ Zofia i Jan CZUBA, Janina, Józef i Izydor 

WOŹNIAK 

I Piątek  

 1.07.  
 

7.00 + Mieczysław WIŚNIEWSKI (od Ryszarda i Romana)  

18.00 
Wynagradzająca za grzechy Najświętszemu Sercu 

Pana Jezusa 

I Sobota  

2.07. 

7.00 + siostra Miriam PIOTROWSKA 

18.00 
Wynagradzająca za grzechy Niepokalanemu Sercu 

NMP 

14. Niedziela 

Zwykła 

3.07.  

7.30 + Stefania i Michał oraz zmarłe dzieci i wnuki.  

9.00 
Dziękczynna w 10 r. ślubu Bernadety i Tomasza 

z prośbą o Boże  bł. dla całej rodziny 

11.00 Za Parafian 

18.00 Rez. 



CZYM JEST ODPUST PARAFIALNY? 
Odpust parafialny jest świętem patronalnym kościoła parafialnego. W pierwszych wiekach 
chrześcijanie nie budowali kościołów do sprawowania kultu. Eucharystię sprawowano 
w prywatnych domach, które nazywano „Domus Ecclesiae”, czyli „Kościoły Domowe”. Od 
IV wieku, po uzyskaniu wolności zaczęto budować kościoły. Były to przede wszystkim 
bazyliki i tak zwane „aedicula” (mały budynek, kościółek) lub po grecku „tropaion” (znak 
zwycięstwa). Te ostatnie wznoszono na grobach lub w miejscach męczeńskiej śmierci 
chrześcijan. Z czasem małe pomniki i ołtarze stawały się budynkami kościelnymi. Wybór 
miejsca nie był więc przypadkowy. Budowano kościoły w miejscach, gdzie istniał kult 
świętych, zwłaszcza męczenników. Dzięki temu kościoły otrzymywały swoich świętych 
patronów. Troszczono się także, aby w nowym kościele znajdowały się relikwie świętego. 
Pierwsze kościoły przyjmowały za swoich patronów zwłaszcza Apostołów i świętych 
męczenników. Potem dedykowano nowe kościoły Najświętszej Maryi Pannie, a w wiekach 
późniejszych także Jezusowi Chrystusowi, Duchowi Świętemu oraz odwoływano się do 
przymiotów boskich (np. Opatrzności Bożej, Miłosierdzia Bożego) i wydarzeń zbawczych. 
Dzień nadania tytułu kościołowi stawał się świętem kościoła i parafii. (opoka.pl) 

 

WAKACYJNY PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH I KANCELARII 

 
Niedziela i święta – godz. 7.30, 9.00, 11.00, 18.00 

poniedziałek, środa, piątek, sobota – godz. 18.00 

wtorek, czwartek – godz. 7.00 

I Piątek i I Sobota miesiąca – 7.00 i 18.00 

W okresie wakacyjnym kancelaria jest czynna po Mszy Świętej (z wyjątkiem niedziel 

i świąt) 

 

Tradycyjnie w wakacje nie będzie drukowany Magnificat. 
Życzymy udanych, owocnych urlopów! Niech czas wypoczynku 

umocni więzi i pomoże budować nowe wartościowe relacje! 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE    

ODPUST PARAFIALNY MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY  

- Dziś nasza parafia przeżywa odpustu ku czci MB Nieustającej Pomocy. Dziękujemy 

o. Pawłowi Urbańczykowi, redaktorowi naczelnemu „Głosu Karmelu” za wygłoszone 

kazania  na Mszach Św. i celebrowanie sumy odpustowej o godz. 11.00. W towarzystwie 

Sióstr Karmelitanek ze Szczyglic zostaną, na sumie uroczyście wniesione i przekazane 

naszej parafii relikwie świętych rodziców – Zeli i Ludwika i córki św. Teresy. Dziękujemy 

siostrze s. Donancji za przygotowanie nas, przez trzy kolejne niedziele do tego wydarzenia. 

Sława wdzięczności i modlitewnej pamięci składamy śp. o. Benedyktowi, który głosił nam 

Misje i wystarał się o relikwie świętego małżeństwa a teraz ufamy, że nam z nieba 

towarzyszy. Pamiątką przekazania dzisiaj relikwii będą też nowe drzewka zasadzone 

w parku.   

- Przypominamy o wakacyjnym porządku Mszy Świętych od dzisiejszej niedzieli: 7.30, 

9.00, 11.00 i 18.00. 

- Oaza i przedstawiciele grup parafialnych zapraszają dzisiaj po Mszach Świętych na 

ciastko do kawiarenki w bibliotece parafialnej. Dziękujemy wszystkim za przygotowanie 

wspaniałych wypieków.  

- Jutro wspomnienie liturgiczne MBNP, patronki naszej parafii. Msze Święte o godz. 7.00, 

9.00 i 18.00.  

- We wtorek wspomnienie Św. Ireneusza, biskupa i męczennika. Po Mszy wieczornej 

ostatni, przed wakacjami wspólny różaniec w kościele.  

- W środę przypada uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła gorliwych głosicieli 

Ewangelii i męczenników za wiarę w Chrystusa. Msze Święte o godz. 7.00, 9.00 i 18.00. 

Ofiary składane na tacę będą przeznaczone na potrzeby Stolicy Apostolskiej.  

- Nabożeństwo czerwcowe do czwartku włącznie o godz. 17.30. W tym tygodniu przypada 

pierwszy piątek o godz. 18.00 Msza Święta wynagradzająca za grzechy NSPJ.  

- W I sobotę na porannej Mszy modlimy się o dar potomstwa, za matki w stanie 

błogosławionym, odpowiedzialne ojcostwo i za dzieło duchowej adopcji a o godz. 18.00 

Msza Święta z nabożeństwem i różańcem wynagradzającym Niepokalanemu Sercu NMP. 

- Sakrament spowiedzi w tygodniu przed Mszą Świętą i dodatkowo w I piątek od 

godz. 17.00 

- Kapłani odwiedzą chorych tradycyjnie w I piątek i w I sobotę od godz. 8.30. 

- Najbliższa niedziela będzie pierwszą niedzielą miesiąca, po Mszy o godz. 9.00 zmianka 

różańcowa i możliwość skorzystania z biblioteki parafialnej.   

- Dziękujemy p. Wiesławowi Blańdzie za wykonanie feretronu pod figurę św. Józefa oraz 

świeco-pochodni dla asysty przy Najświętszym Sakramencie.   

 

Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości Bożego 

błogosławieństwa i opieki Matki Zbawiciela. Tym, którzy rozpoczynają letni 

wypoczynek życzymy udanych wyjazdów, umocnienia sił fizycznych i duchowych, 

a także szczególnego doświadczenia obecności Boga w pięknie stworzonego świata. 

 

W poniedziałek Msza pogrzebowa o 12.00 poprzedzona różańcem  za śp. Annę Obara. 

Wieczny odpoczynek… 
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