
Poniedziałek 
26 wrześ nia 

Renowacja misji 

9:00 + Rafał MATUS (od szwagra Marcina z rodziną) 

18:00 + Aniela  CHRZĄS CIK (od córki Wiesławy z mężem) 

20:00 
O Boz e bł. opiekę MBNP  dla członkin  Ro z y ś w. Magdaleny,  
a dla zmarłych o śzczęś liwą wiecznoś c  

Wtorek  
27 wrześ nia 

Renowacja misji 
S w. Wincenty a Paulo 

9:00 + Rafał MATUS (od rodziny Dworzaków) 

18:00 + Aniela CHRZĄS CIK  (od syna Tadeusza z żoną) 

20:00 + Dorota i Jan ADAMCZYK 

Środa  
28 wrześ nia 

Renowacja misji 
S w. Wacław 

9:00 + Rafał MATUS (od rodziny Tureckich) 

18:00 Intencje zbiorowe przez wśtawiennictwo MBNP. 

20:00 + Maria i Franciśzek JANIKOWIE 

Czwartek  
29 wrześ nia 

S w. Archaniołowie 
Michał, Rafał, Gabriel 

7:00 + Aniela CHRZĄS CIK (od syna Stanisława z żoną) 

18:00 + Rafał MATUS (od rodz. Stokłosów z Jaworzna) 

Piątek  
30 wrześ nia 
S w. Hieronim 

7:00 + Rafał MATUS (od firmy GAMABIK) 

18:00 + Janina GODEK w 2 rocznicę ś mierci 

Sobota  
1 paz dziernika 

S w. Tereśa  
od Dzieciątka Jezuś 

7:00 + Rafał MATUS (od Elżbiety z rodziną z Cichawy) 

18:00 Wynagradzająca za grzechy Niepokalanemu Sercu NMP 

XXVII 
Niedziela  

Zwykła  
2 paz dziernika 

7:30 + Rafał MATUS (od firmy GAMABIK) 

9:00 Rez. 

10:30 + Helena KRZANOWICZ w 17 r. ś mierci, mąz  Leopold w 8 r. ś mierci 

12:00 Za Parafian.  

18:00 + Irena DYKIEL w 30 r. ś mierci, śyn Eugeniuśz, zięc  Marian 

Intencje mszalne 26 września - 2 października 2022 

Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
 ul. Hemara 1, 30-198 Krako w – 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 S ląśki, oddział w Krakowie 

Bóg zapłać za wszelkie wyrazy wsparcia funkcjonowania naszej parafii!  

 W tym tygodniu patronują nam: 
- wtorek, 27.09 – Św. Wincenty a Paulo 
(1581-1660), prezbiter, załoz yciel Zgroma-
dzenia Sio śtr Miłośierdzia (śzarytek), patron 
dzieł miłośierdzia; 
- ś roda, 28.09 – Św. Wacław (ok. 903-929), 
kśiąz ę cześki, męczennik za wiarę, patron 
Czech; 
- czwartek, 29.09 – S więci Archaniołowie: 
Michał, Gabriel i Rafał, niebieścy wyśłan cy, 
kto rzy zrealizowali śzczego lne zadania w hi-
śtorii zbawienia; 

- piątek, 30.09 – Św. Hieronim (ok. 345-420), 
prezbiter, doktor Koś cioła, autor przekładu 
Piśma S więtego na język łacin śki (Wulgata); 
Autor śło w „Nieznajomoś c  Piśma S więtego 
jeśt nieznajomoś cią Chryśtuśa”. 
- śobota, 1.10 – Św. Teresa od Dzieciątka 
Jezus (1873-1897), dziewica i doktor Koś cio-
ła, patronka miśji katolickich. Na Mśzach  
obrzęd poś więcenia ro z . 
 Wśzyśtkim jubilatom i śolenizantom tego 
tygodnia życzymy obfitoś ci Boz ego błogośła-
wien śtwa oraz opieki MBNP. 

(Am 6, 1a. 4-7) 
Czytanie z Księgi proroka Amosa 

Tak mo wi Pan wśzechmogący: «Biada bez-
trośkim na Syjonie i dufnym na go rze Sama-
rii. Lez ą na łoz ach z koś ci śłoniowej i wylegu-
ją śię na dywanach; jedzą oni jagnięta z trzo-
dy i cielęta ze ś rodka obory. Improwizują na 
śtrunach harfy i jak Dawid wynajdują inśtru-
menty muzyczne. Piją czaśzami wino i najlep-
śzym olejkiem śię namaśzczają, a nic śię nie 
martwią upadkiem domu Jo zefa. Dlatego te-
raz ich poprowadzę na czele wygnan co w,  
i zniknie krzykliwe grono hulako w». 
 
(1 Tm 6, 11-16) 
Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła  
Apostoła do Tymoteusza 

Ty, o człowiecze Boz y, podąz aj za śprawiedli-
woś cią, poboz noś cią, wiarą, miłoś cią, wy-
trwałoś cią, łagodnoś cią. Walcz w dobrych 
zawodach o wiarę, zdobywaj z ycie wieczne: 
do niego zośtałeś  powołany i o nim złoz yłeś  
dobre wyznanie wobec wielu ś wiadko w. Na-
kazuję w obliczu Boga, kto ry oz ywia wśzyśt-
ko, i Chryśtuśa Jezuśa – Tego, kto ry złoz ył 
dobre wyznanie za Poncjuśza Piłata – az ebyś  
zachował przykazanie nieśkalane, bez zarzu-
tu, az  do objawienia śię naśzego Pana, Jezuśa 
Chryśtuśa. Ukaz e je, we właś ciwym czaśie, 
błogośławiony i jedyny Władca, Kro l kro lują-
cych i Pan panujących, jedyny mający nie-
ś miertelnoś c , kto ry zamieśzkuje ś wiatłoś c  
niedośtępną, kto rego nikt z ludzi nie widział 
ani nie moz e zobaczyc : Jemu cześ c  i moc wie-
kuiśta! Amen. 
 

(Łk 16, 19-31) 
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza 

Jezuś powiedział do faryzeuśzo w: «Z ył pe-
wien człowiek bogaty, kto ry ubierał śię  
w purpurę i biśior i dzien  w dzien  ucztował 
wyśtawnie. U bramy jego pałacu lez ał z ebrak 
pokryty wrzodami, imieniem Łazarz. Pragnął 
on naśycic  śię odpadkami ze śtołu bogacza.  
A takz e pśy przychodziły i lizały jego wrzody. 
Umarł z ebrak i aniołowie zanieś li go na łono 
Abrahama. Umarł takz e bogacz i zośtał po-
grzebany. Gdy cierpiąc męki w Otchłani, pod-
nio śł oczy, ujrzał z daleka Abrahama i Łaza-
rza na jego łonie. I zawołał: „Ojcze Abraha-
mie, ulituj śię nade mną i przyś lij Łazarza, aby 
koniec śwego palca umoczył w wodzie  
i ochłodził mo j język, bo śtraśznie cierpię w 
tym płomieniu”. Lecz Abraham odrzekł: 
„Wśpomnij, śynu, z e za z ycia otrzymałeś  śwo-
je dobra, a Łazarz w podobny śpośo b – niedo-
lę; teraz on tu doznaje pociechy, a ty męki 
cierpiśz. A ponadto między nami a wami zio-
nie ogromna przepaś c , tak z e nikt, choc by 
chciał, śtąd do waś przejś c  nie moz e ani śtam-
tąd nie przedośtają śię do naś”. Tamten rzekł: 
„Prośzę cię więc, ojcze, poś lij go do domu mo-
jego ojca. Mam bowiem pięciu braci: niech ich 
ośtrzez e, z eby i oni nie przyśzli na to miejśce 
męki”. Lecz Abraham odparł: „Mają Mojz eśza 
i Proroko w, niechz e ich śłuchają!” „Nie, ojcze 
Abrahamie – odrzekł tamten – lecz gdyby 
ktoś  z umarłych pośzedł do nich, to śię na-
wro cą”. Odpowiedział mu: „Jeś li Mojz eśza  
i Proroko w nie śłuchają, to choc by ktoś   
z umarłych powśtał, nie uwierzą”». 

Nr 30 (927) do użytku wewnętrznego 

Pismo Parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Krakowie-Mydlnikach 
25 września 2022 - XXVI Niedziela Zwykła 

Wprowadzenie relikwii ś w. Rafała Kalinowśkiego i rozpoczęcie renowacji Miśji S więtych 

Zapraszamy do obserwowania strony Parafii na Facebooku                 fb.com/parafiamydlniki 



 
 
 Z ycie daje okazje do czynienia dobra. Jeś li je 
śtracimy, moz emy znalez c  śię w takich tarapa-
tach jak bogacz. Gdy prośi o interwencję na 
rzecz śwoich braci, nie zośtaje wyśłuchany. Jeśt 
za po z no. Właś nie kweśtia mądrego z ycia jeśt 
jedną z gło wnych do przemodlenia w związku 
Ewangelią tej niedzieli. 
 Bogacza i Łazarza widzimy w kontraśtują-
cych śytuacjach. Bogacz dzien  w dzien  śię ba-
wi, Łazarz nie ma co jeś c . Bogacz mieśzka w 
pałacu, Łazarz nie ma domu. Bogacz ma przy-
jacio ł, z Łazarzem śą tylko pśy. Ich hiśtorie nie 
mają nic wśpo lnego, poza jednym – obaj 
umarli. Na jedną chwilę łączy ich ś mierc  i za-
raz zno w śię rozchodzą – Łazarz trafia na łono 
Abrahama, bogacz do otchłani. Czy jeśtem 
ś wiadomy, z e ś mierc  niczego nie zmienia poza 
tym, z e prawda wychodzi na jaw? Czy bycie 

bogatym i śzczęś liwym na ziemi wyklucza 
śzczęś cie w niebie? Abśolutnie nie. Bo g takich 
reguł nie uśtanawia. Z ebrak był dla bogacza 
darem – jego „biletem do nieba”. Bogactwo  
i kariera mogą byc  tylko zaśłoną dymną, by 
nie ukazac  prawdy o śercu pozbawionym  
miłośierdzia. Jak moz na przez całe z ycie nie 
zauwaz yc  biedaka, kto ry lez y u bram domu? 
Czy nie przechodzę obojętnie obok innych, 
zapatrzony tylko we właśne śprawy?  
 Bogacz nie ma imienia. Imię pośiada Łazarz. 
Po hebrajśku znaczy ono „Bo g pomaga”. Przy-
powieś c  nie jeśt pro bą pocieśzenia biednych. 
To nie ubo śtwo jeśt chwalone, lecz człowiek 
mający wewnętrzne bogactwo. Takz e ludzie 
bogaci mogą otworzyc  śię na dobra duchowe. 
Nikt z naś nie wie, ile czaśu mu zośtało po „tej 
śtronie” z ycia i kiedy przejdzie na „tamtą śtro-
nę”. Wykorzyśtujmy dobrze czaś, kto ry zośtał 
nam dany. (niedziela.pl) 

Komentarz do Ewangelii 

 
 

Spowiadaj się często, a spowiadaj się dobrze. Chcesz 
sercem wspaniałomyślnym wykonywać twe obowiązki, 
nieraz zbyt uciążliwe i twemu usposobieniu przeciwne? 
Chcesz posiadać męstwo, aby nie upadać na duchu, gdy 
cię jaka boleść dosięgnie? Spowiadaj się często, ale 
spowiadaj się dobrze! Czy chcesz na koniec zostać świę-
tym i na pewno iść drogą do nieba - spowiadaj się czę-
sto, lecz spowiadaj się dobrze!   Św. Rafał Kalinowski  
 

 S więty, kto rego relikwie od dziśiejśzej niedzie-
li będą znajdowac  śię w naśzej ś wiątyni pocho-
dził z Wilna, dano mu imię Jo zef i moz na powie-
dziec , z e jego z ycie jeśt przepaśane obecnoś cią 
Maryi - Tej z Ośtrej Bramy. Urodził śię w 1835 r., 
niemal pod Jej okiem, by ośtatecznie wśtąpic  do 
zakonu Jej poś więconego - Braci Najś więtśzej 
Maryi Panny z Go ry Karmel. To pierwśza, waz na 
lekcja jego z ycioryśu - opaśac  śię obecnoś cią 
Maryi, Tej, kto ra wpatrzona jeśt z miłoś cią w 
Chryśtuśa.  
 Po ukon czeniu gimnazjum (1850) wybrał Mi-
kołajewśką Akademię Inz ynierii Wojennej w 
Peterśburgu. Po jej ukon czeniu (1857) budował 
arterie kolejowe i mośty na traśie Odeśśa - 
Kurśk. To waz ny trop. Budował mośty, a zatem 
to, co łączy. W śenśie duchowym moz na śtwier-
dzic , z e budował to, co łączy ludzi, co im pozwala 

śię śpotkac , zmierzac  ku 
śobie, wymieniac  dobra. 
W rzeczywiśtoś ci kaz dy 
powinien byc  takim inz y-
nierem ducha. Z głębi 
śtepo w, kto re Jo zef poko-
nywał i wiązał nicią z ela-
zną, płynie pytanie  
o naśzą inz ynierię ducho-
wą, o zdolnoś c  i wytrwa-

łoś c  w budowaniu pomośto w, tych zwykłych, 
codziennych, i tych niezwykłych - modlitew-
nych. A modlitwa jeśt najwaz niejśzym śpoiwem 
ludzkiego lośu. Jo zef, kon cząc Akademię Peterś-
burśką, jednocześ nie zośtał z ołnierzem. Wojśko 
to przede wśzyśtkim dyścyplina i męśtwo. Tę 
dyścyplinę moz emy rozciągnąc  na dyścyplinę 
naśzego czaśu i dyścyplinę śło w czy wreśzcie 
dyścyplinę miłoś ci. Ale moz emy śię w tym do-
śzukac  jeśzcze więcej - śtarego ideału rycerśkie-
go, w kto rym wiernoś c  (fidelitaś) i męśtwo 
(virtuś) odgrywają zaśadniczą rolę. Tym warto-
ś ciom zepśuty ś wiat przeciwśtawia śwą dyścy-
plinę znieprawienia, rozkładu, odciągania od 
Boga. To na pewno w Jo zefie śię śpierało, zmaga-
ło, bo w Peterśburgu wpadł w śtraśzny kryzyś 
wiary, kto ry trwał wiele lat. W z yciu Jo zefa Kali-

Św. Rafał Kalinowski 

nowśkiego bardzo waz ny był wątek ojczyz niany. 
Powśtanie śtyczniowe, do kto rego przyłączył śię 
w czerwcu 1863 r., przejmując jako naczelnik 
powśtania dowo dztwo na Litwie, zadecydowało 
o jego z yciu. Naraz ał śię na bezwzględne repre-
śje, pochwycony, zośtał śkazany na ś mierc , kto rą 
za interwencją rodziny zamieniono na dzieśięc  
lat katorgi. Moz na to przełoz yc  na wśpo łcześną 
śytuację ojczyz nianą, kiedy nie tylko totalitaryzm 
komuniśtyczny gnębił i pozbawiał praw ś rodo-
wiśka narodowe i katolickie, ale obśerwujemy 
tez , jak ludzie, kto rzy nie mają twarzy, chcą, by 
wśzyśtko było bez wyrazu, bez kśztałtu... Po po-
wrocie z ześłania Jo zef odnalazł dla śiebie praw-
dę: nie krwi, ale potu ojczyz nie potrzeba, i podjął 
po z niej moralny i duchowy wyśiłek odnowy 
śpołeczen śtwa - jako zakonnik w Karmelu.  
 Po powrocie do Ojczyzny (1874) przyjął ofertę 
rodziny Czartoryśkich, by śprawowac  opiekę 
nad młodym Auguśtem. Trafił do śłynnego Hote-
lu Lambert w Paryz u. W licznych podro z ach, 
związanych ze śłabym zdrowiem Gucia, przeby-
wał w Mentonie na pograniczu Francji i Włoch, 
w śzwajcarśkich Alpach i polśkiej Sieniawie. Przy 

okazji odwiedzin w Krakowie ciotki Auguśta, 
karmelitanki bośej Kśawery Czartoryśkiej, do-
śzło do waz nego dla niego śpotkania. W połowie 
1877 r. Kalinowśki zdecydował śię wśtąpic  do 
zakonu. Legenda polśkiego śtycznia ukryła śię za 
klauzurą. Przybrał imię Rafał, tzn. Bo g uzdrawia. 
Szybko doprowadził do odnowienia polśkich 
karmelito w bośych, budował klaśztory i niz śze 
śeminarium, co pomogło wzmocnic  liczebną 
obecnoś c  w Galicji. Umarł w 1907 r. w Wadowi-
cach.  
 Co moz na „uzdrowic ”, wpatrując śię w hiśtorię 
tego dzielnego człowieka o imieniu „Bo g uzdra-
wia”? Na pewno naśzą nadzieję, naśze męśtwo, 
bo dzięki niemu widzimy, z e nawet najtrudniej-
śzy i najdramatyczniejśzy czaś nie zwalnia czło-
wieka z moralnych wyboro w i po częś ci śłuz y 
jego wielkoś ci. Dośtrzegamy tez , z e to, co robimy, 
trzeba robic  śolidnie. Jez eli Rafał budował mośty, 
one śtoją i śłuz ą do dziś ; jez eli wychowywał, 
śpod jego „ręki” wychodzili ś więci; a gdy śam 
śtanął w śzranki ze ś więtoś cią, tchnął nowego 
ducha w wymierającą śpołecznoś c  i doczekał śię 
chwały ołtarzy.  (niedziela.pl) 

 
 
 Dziś  wprowadzenie do naśzego koś cioła 
relikwii ś więtego kapłana o. Rafała Kalinow-
śkiego - karmelity i rozpoczęcie Renowacji 
Misji Parafialnych, kto re prowadzi o. Rafał 
Pruśko z klaśztoru w Czernej. Serdecznie wi-
tamy ojca i polecamy Go naśzym modlitwom. 
Nauki miśyjne potrwają do ś rody. Od jutra 
zapraśzamy na Mśzę S w. o godz. 9.00, 18.00 
lub 20.00. Nie będzie w tych dniach Mśzy  
o godz. 7.00. Dzien  spowiedzi w ś rodę od 
godz. 10.00 do 12.00 oraz od godz. 16.00 do 
18.00. W ś rodę na Mśzach S więtych śkładka 
na rzecz Miśji. 
 Dziś  ro wniez  obchodzony jeśt S wiatowy 
Dzien  Migranta i Uchodz cy. 
 Zapraśzamy na jutrznię w kaz dą ś rodę  
o godz. 6.30, a w ośtatnie piątki pamiętamy  
o wśtawiennictwie ś w. Fauśtyny. 
 W piątek po Mśzy S więtej wieczornej oaza 
zapraśza na adorację Najś więtśzego Sakra-
mentu, a po z niej na śpotkanie do śalki. 
 W śobotę rozpoczyna śię paz dziernik – 

mieśiąc modlitwy ro z an cowej. Zapraśzamy do 
udziału w naboz en śtwie ro z an cowym  
codziennie o godz. 17.30. 
 W pierwszą sobotę miesiąca tradycyjne 
modlitwy o godz. 7.00 oraz naboz en śtwo  
wynagradzające za grzechy przeciw Niepoka-
lanemu Sercu NMP o godz. 18.00 połączone  
z medytacją i ro z an cem fatimśkim. Odwiedzi-
ny chorych tylko w I śobotę od godz. 8.30.  
 W śobotę przypada ro wniez  początek roku 
akademickiego. Wśzyśtkim studentom z yczy-
my gorliwoś ci w zdobywaniu wiedzy,  
a nauczycielom akademickim Boz ego ś wiatła  
i cierpliwoś ci w pracy. 
 Kolejna niedziela będzie pierwśzą niedzie-
lą mieśiąca. Po Mśzy o godz. 9.00 zmianka 
ro z an cowa i moz liwoś c  śkorzyśtania z biblio-
teki parafialnej. 
 W ramach obchodo w 50-lecia przyłącze-
nia  Mydlnik do Krakowa planowane jeśt  
wydanie śpecjalnej brośzury o Mydlnikach. 
Miejścowi Radni prośzą mieśzkan co w  
o kontakt i wypożyczenie zdjęć Mydlnik  
dokumentujących miejśca i dawne z ycie. 

Ogłoszenia duszpasterskie  


