
 

 

Ha 1, 2-3; 2, 2-4 

Czytanie z Księgi proroka Habakuka  
Jak długo, Panie, mam wzywać  pomoćy –  
a Ty nie wysłućhujesz? Wołam do Ciebie: Na 
pomoć! – a Ty nie wysłućhujesz. Dlaćzego 
ukazujesz mi niegodziwos ć  i przyglądasz się 
nieszćzęs ćiu? Oto ućisk i przemoć przede 
mną, powstają spory, wybućhają was nie.  
I odpowiedział Pan tymi słowami: «Zapisz 
widzenie, na tablićaćh wyryj, by moz na było 
łatwo je odćzytać . Jest to widzenie na ćzas 
oznaćzony, lećz wypełnienie jego niećhybnie 
nastąpi; a jes li się opo z nia, ty go oćzekuj, bo 
w kro tkim ćzasie przyjdzie niezawodnie. Oto 
zginie ten, ćo jest dućha nieprawego, a spra-
wiedliwy z yć  będzie dzięki swej wiernos ći». 

2 Tm 1, 6-8. 13-14 

Czytanie z Drugiego Listu Świętego Pawła  
Apostoła do Tymoteusza  
Najdroz szy: Przypominam ći, abys  rozpalił 
na nowo ćharyzmat Boz y, kto ry jest w tobie 
od nałoz enia moićh rąk. Albowiem nie dał 
nam Bo g dućha bojaz ni, ale moćy i miłos ći 
oraz trzez wego mys lenia. Nie wstydz  się  
zatem s wiadećtwa Pana naszego ani mnie, 
Jego więz nia, lećz wez  udział w trudaćh  
i przećiwnos ćiaćh znoszonyćh dla Ewangelii 
moćą Boz ą! Zdrowe zasady, kto re posłysza-
łes  ode mnie, zaćhowaj jako wzorzeć w wie-
rze i miłos ći w Chrystusie Jezusie. Dobrego 
depozytu strzez  z pomoćą Dućha Ś więtego, 
kto ry w nas mieszka. 
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Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza 
Apostołowie prosili Pana: «Dodaj nam wiary». Pan rzekł: «Gdybys ćie mieli wiarę jak ziarnko 
gorćzyćy, powiedzielibys ćie tej morwie: „Wyrwij się z korzeniem i przesadz  się w morze”,  
a byłaby wam posłuszna. Kto z was, mająć sługę, kto ry orze lub pasie, powie mu, gdy on 
wro ći z pola: „Po jdz  zaraz i siądz  do stołu”? Czy nie powie mu raćzej: „Przygotuj mi wiećze-
rzę, przepasz się i usługuj mi, az  zjem i napiję się, a potem ty będziesz jadł i pił”? Czy okazuje 
wdzięćznos ć  słudze za to, z e wykonał to, ćo mu polećono? Tak i wy, gdy ućzynićie wszystko, 
ćo wam polećono, mo wćie: „Śłudzy nieuz ytećzni jestes my; wykonalis my to, ćo powinnis my 
wykonać ”». 

 
 Kaz dy z nas na ćhrzćie s więtym otrzymał 
wielki dar – wiarę. Została ona „zasiana”  
w naszym serću i to, ćzy będzie się rozwija-
ła zalez y – tylko – od nas. Msza s więta, sa-
kramenty, modlitwa i ćzynienie dobryćh 
ućzynko w względem bliz niego sprawiają, 
z e wiara wzrasta. Śą jednak sytuaćje w na-
szym z yćiu, kto re weryfikują „stan” naszej 
wiary. Jakz e ćzęsto brak nam wiary. Wtedy 

za przykładem Apostoło w powinnis my 
prosić  „Panie, dodaj nam wiary”. 
 Człowiek wiary to ten, kto ry „słuz y” in-
nym. Nie robi tego ze względu na poćhwa-
łę, ale ze względu na to, z e jest ućzniem 
Jezusa. Śam Chrystus dał nam przykład 
słuz by.  
 Pamiętajmy o nieustannej wdzięćznos ći 
Bogu za ten ogromny dar wiary i starajmy 
się, by nigdy nam jej „nie zabrakło”. (M.Ś.) 



 

 
 
 

1. Juz  tysiąće sło w padało w jesiennym miesią-
ću maryjnym o skarbie ro z  -nie ogrodowyćh, 
ale ro z  wiary -piętnastu s więtyćh tajemnić. 
Dzis  przyćhodzi nam poprosić  Maryję o pomoć 
w ućhyleniu rąbka tej tajemnićy, jaką jest ta-
jemnića naszej wiary, wiary wyznawanej  
w modlitwie ro z an ćowej. Pros my Wspomoz y-
ćielkę Wiernyćh o pomoć dla mnie, bym owoć-
nie otwierał usta, a was o ćierpliwos ć , bys ćie 
skutećznie otworzyli serće, zdolne rozsądzić  
pszenićę od plewo w. 
 

2. Trzymająć w ręku ro z anieć, nawet kleryk 
Krakowskiego Śeminarium moz e zastanowić  
się, ćzy Credo trzeba odmawiać  na poćzątku, 
ćzy na kon ću z yćiodajnej modlitwy. Ro z ne tra-
dyćje lokalnyćh Kos ćioło w, tradyćja Śemina-
rium, setki ksiąz ećzek do naboz en stw, ro z anieć 
w parafii, ćzy w domowym Kos ćiele bądz  się 
kło ćą, bądz  zgadzają w tym temaćie. Trzeba 
jednak Credo umies ćić  raćzej na poćzątku mo-
dlitwy ro z an ćowej ze względo w i teologićz-
nyćh, i praktyćznyćh. Tak tez  ućzyły babćie  
i mamusie swoje poćiećhy w niejednej wiosće 
malownićzej Małopolski. „Gdy zaćzynasz od-
mawiać  tę modlitwę - mo wiły - wez  krzyz yk, 
kto ry jest na poćzątku ro z an ća do swej ręki  
i trzymająć go wyznaj wiarę, w Boga". 
 

3. Czym jest to wyznanie wiary? Jest pomostem 
między nauką naszyćh rodzićo w i nauką Ko-
s ćioła pierwszyćh wieko w. Wyznanie to, zwane 
Śkładem Apostolskim jest bowiem pierwszym 
ćredo soborowego Kos ćioła. Poćhodzi z 324 r.  
i jest widzialnym znakiem niewidzialnej moćy 
potęz nego juz  wtedy Ludu Nowego Przymie-
rza. Juz  to przyćzynia się do poznania roli, jaką 
odgrywa „Wierzę w Boga" w mojej modlitwie 
ro z an ćowej. A jaka jest ta rola? 
 

4. Przede wszystkim jest to rola jakby ogo lnego 
przewodnika. W tym sensie Credo jest pionem, 
kto ry nadaje kierunek rozmys laniu nad s więty-
mi tajemnićami, ćzuwa nad prawowiernos ćią 
mojej modlitwy. Credo pobudza moją s wiado-
mos ć . Mo wi mi, z e to, ćo będę teraz ćzynił nale-

z y do dziedziny wiary. Credo nadaje powagi  
i wagi modlitwie poprzez swo j majestat histo-
ryćzny i przypomnienie tego, ćo w z yćiu naj-
waz niejsze. To Credo przypomina takz e, kim ja 
jestem, bo jestem tym, w ćo wierzę. I tak Credo 
jest dla mnie biletem, zaproszeniem, kartą 
wstępu do tajemnić ro z an ća s więtego. Nie mo-
gę owoćnie rozmys lać , jez eli nie wierzę, nie 
wierzę, jez eli tego nie wyznaję. Bo skarb ro z an -
ća jest skarbem dla wierząćego, fałszywą perłą 
dla serća niewiary. 
 

5. To moje „wierzę" jest jednak takz e jakby 
szćzego łowym przewodnikiem. Przypomina, 
z e ćały ro z anieć wyrasta z wiary w konkret  
i do takiej wiary prowadzi. „Wierzę", bo nie 
wszystko rozumiem i dlatego tez  rozmys lam 
nad prawdami wiry. „Wierzę w Boga Ojća", 
Tego, kto ry posłał anioła Gabriela do mies ćiny 
Nazaret, Tego, kto ry był wielbiony przez Dzie-
wićę pos lubioną Jo zefowi. Wielbiony z yćio-
wym fiat i wypowiedzianym Magnifićat. 
„Wierzę w Jezusa Chrystusa, Śyna Jedynego", 
kto ry narodził się w Betlejem z Maryi Panny, 
ku ćzći kto rej modlitwę tą odmawiam, kto ra Go 
ofiarowała w s wiątyni i tam tez  znalazła. Wie-
rzę w Jezusa, kto ry był ukrzyz owan, bo nie 
ućhylił się od dz wigania krzyz a i umarł, bo nie 
ućhylił się od dz wigania woli Ojća. Wierzę  
i w zmartwyćhwstanie, dlatego je będę rozmy-
s lał i we wniebowstąpienie, bo tam jest Pan, 
gdzie serće me tęskni. Śkoro odszedł, to wierzę 
w Jego powto rne przyjs ćie, bo kto uwierzył  
w krzyz , wierzy i w z yćie z Tym, kto ry na nim 
skonał. Wierzę w Dućha Ś więtego, kto rego ze-
słanie rozmys lać  będę i to zielonos wiątkowe,  
i to nieustanne - duszy wnętrza mego. Wierzę 
w Kos ćio ł powszećhny, w tysiąće ludzi trzyma-
jąćyćh s więty ro z anieć w us więćanyćh dło-
niaćh i w tę, kto ra pierwsza w tym Kos ćiele 
wniebowzięta i ukoronowana. Jes li Ona Niepo-
kalana, wierzę w grzećho w odpuszćzenie; jes li 
wniebowzięta, w ćiała zmartwyćhwstanie; jes li 
kro luje z yćiem, wierzę, z e ono wiećzne; jes li 
mo wi fiat, nie mogę nie powiedzieć  amen. To 
amen dopiero pozwala mi wejs ć  w szćzego ły nie-
ustannie toćząćej nie „się", ale przez Boga historii 



 

 
zbawienia. Amen nie tylko temu Credo, ale amen 
Panu, amen Maryi, amen Kos ćiołowi. Poprzez 
„amen" mogę wejs ć  w szćzego ły radosne, bolesne 
i ćhwalebne, w szćzego ły 15 tajemnić s więtego 
z yćia. 
 

6. Jes li mo j ro z anieć pozostawiał wiele do z yćze-
nia i jes li nadal niedostatek jest ćzęstym mym 
gos ćiem, to dlatego, z e brakowało mi tego 
„Wierzę" - nie tylko w s wiadomos ći, ale ćzęsto 
takz e na ustaćh. I to tez  jest łaską Pana, z e dane 
mi jest mo wić  o tym, bo gdyby nie to, jeszćze dzis  
odmawiałbym ćodziennie nie ćząstkę ro z an ća, 

ale 5 tajemnić, a to jest wielka ro z nića. 
 Dziękująć komu się nalez y za tę łaskę, jeszćze 
raz proszę z przekonania i z serća. Proszę o wiarę, 
zaćhęćam do wiary i z yćzę wiary,  
bo jaka będzie nasza wiara, takie będzie Credo,  
a jakie Credo, taki ro z anieć. 
 

„Panie, przymno z  nam wiary!" Ś więta Panienko 
„zaradz  naszemu niedowiarstwu", bys my nie na 
darmo rozwaz ali s więte tajemniće Twojego z yćia. 
Bys my nie byli jakoby te wieprze, przed kto re 
rzućono drogoćenne perły! 
ks. Wojćiećh Węgrzyniak 
z ro dło: www.wegrzyniak.ćom, red. BK (Magnifićat 2014) 

 
 
4 października -wspomnienie św. Franciszka z Asyżu 
 

Panie, ućzyn  mnie narzędziem Twego pokoju. 
Tam, gdzie nienawis ć  – pozwo l mi siać  miłos ć , 
gdzie krzywda – przebaćzenie, 
gdzie zwątpienie – wiarę,  
gdzie rozpaćz – nadzieję, 
gdzie mrok – s wiatło, tam gdzie smutek – rados ć . 
Śpraw, Panie, abym nie tyle szukał poćiećhy, 
ile poćiećhę dawał; 
nie tyle szukał zrozumienia, ćo rozumiał 
nie tyle był koćhany, ile koćhał. 
Albowiem dająć – otrzymujemy, 
przebaćzająć – zyskujemy przebaćzenie, 
a umierająć – rodzimy się do z yćia wiećznego. 

 

 
Moz na juz  głosować  nad projektami zadan   
poprzez stronę www.budzet.krakow.pl lub  
w Szkole Podstawowej nr 138 przy ulićy Wie-
rzyn skiego 3 w terminaćh: 

  3.10., godz. 17-19  4.10., godz. 17-19 
  5.10., godz. 17-19  6.10., godz. 15-18 
10.10., godz. 16-19 11.10., godz. 17-19 
12.10., godz. 17-19 13.10., godz. 17-19 
14.10., godz. 15-18 
Zasady głosowania i lista projekto w na stronie 
www.budzet.krakow.pl oraz u naszyćh miejsćo-
wyćh Radnyćh. Śzćzego lnej uwadze polećamy 
projekty zadan  związane z Mydlnikami. 

 
 
 

 Dziękujemy wszystkim ućzestnikom i zaanga-
z owanym w Renowaćje Misji Parafialnyćh, kto re 
zakon ćzyły w ubiegłym tygodniu. 
 Dzisiaj pierwsza niedziela miesiąća i adoraćja 
Najs więtszego Śakramentu, a po Mszy Ś więtej  
o 9.00 zmianka różańcowa i moz liwos ć  skorzy-
stania z biblioteki parafialnej. Po Mszy Ś w. o godz. 
18.00 Uwielbienie Jezusa. 
 W paz dzierniku mija 20 lat działalności 
Biblioteki Parafialnej. Dziękujemy wszystkim 
Czytelnikom ućzęszćzająćym do biblioteki i za-
ćhęćamy do korzystania z niej w dalszym ćiągu 
oraz zapraszamy nowyćh ćzytelniko w. Śzćzego l-
ne słowa wdzięczności kierujemy do Pani Mag-
daleny Śikory za trud prowadzenia i troski o bi-
bliotekę przez te lata. Osobom, kto re od wielu lat 
nalez ą do biblioteki i regularnie z niej korzystają 

przyznane zostały dyplomy ćzytelnika, kto re zo-
staną wręćzone w Dniu Papieskim (16.10). 
 Naboz en stwo różańcowe ćodziennie o godz. 
17.30. Osoby modląće się na ro z an ću mogą zy-
skać  łaskę odpustu zupełnego, ćzyli darowanie 
kar ćzys ć ćowyćh za grzećhy. Taki odpust pod 
zwykłymi warunkami moz na zyskać , odmawia-
jąć jedną ćzęs ć  ro z an ća. Zaćhęćamy do rodzinne-
go odmawiania ro z an ća. 
 W poniedziałek o godz. 8.30 Msza Ś w.  
w intenćji studentów, wykładowców i pracow-
ników Wydziału Inz ynierii Produkćji i Energety-
ki o potrzebne łaski dla ćałego Uniwersytetu Rol-
nićzego. 
 We wtorek dzien  imienin papiez a Franćiszka. 
Polećajmy Ojća Ś więtego w naszyćh modlitwaćh. 
 W pierwszy ćzwartek miesiąća całodzienna 
adoracja Najs w. Śakramentu i modlitwa ro z an -



 

 

Poniedziałek  
3 paz dziernika 

7:00 + Rafał MATUŚ (od znajomego Piotrka z Wadowic) 

8:30 
O Boz e bł. i Dary Dućha Ś więtego dla studento w, wykładowćo w  
i praćowniko w Wydziału Inz ynierii Produkćji i Energetyki w Nowym Roku 
Akademićkim i wszelkićh łask dla ćałego Uniwersytetu Rolnićzego 

18:00 + Franćiszek ŚIKORA (imieninowa) i zmarłyćh z rodziny 

Wtorek  
4 paz dziernika 

Ś w. Franćiszka z Asyz u 

7:00 + Franćiszek i Zofia KARCZ 

18:00 + Franćiszek BACZYN ŚKI 

I. Środa  
5 paz dziernika 

Ś w. Faustyny  
Kowalskiej 

7:00 + Rafał MATUŚ (od kolegi Rafała) 

18:00 Intenćje zbiorowe przez wstawiennićtwo MBNP. 

I. Czwartek  
6 paz dziernika 

ADORACJA 

7:00 + Aniela CHRZĄŚ CIK (od wnuka Mateusza i wnuczki Moniki z rodz.) 

18:00 Rez. 

I. Piątek  
7 paz dziernika 
NMP Ro z an ćowej 

7:00 + Rafał MATUŚ (od Agnieszki i Sławka Więcław) 

18:00 Wynagradzająća za grzećhy Najs więtszemu Śerću Pana Jezusa 

Sobota  
8 paz dziernika 

7:00 + Rafał MATUŚ (od Anny i Grzegorza Jawień) 

18:00 + Aniela CHRZĄŚ CIK (od wnuczek Małgorzaty i Justyny z rodz.) 

XXVIII 
Niedziela  

Zwykła  
9 paz dziernika 

7:30 Rez. 

9:00 
O Boz e bł., opiekę MBNP dla ćzłonkin  II Ro z y s w. Cećylii i o z yćie 
wiećzne dla zmarłyćh z tej ro z y 

10:30 + Ludwik i Marta oraz syn Jo zef 

12:00 Za Parafian. Śakrament Chrztu 

18:00 + Maria PAŁKA w 1 r. s mierći 

Intencje mszalne 3 października - 9 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.diećezja.pl   e-mail: parafia@mydlniki.diećezja.pl 
Numer Konta Bankowego Parafii: 15-1050-1445-1000-0023-0823-2921 ING Bank Ś ląski, oddział w Krakowie 

Bóg zapłać za wszelkie wyrazy wsparcia funkcjonowania naszej parafii!  

ćowa o us więćenie kapłano w oraz o nowe po-
wołania o godz. 17.30. 
 W pierwszy piątek miesiąća przypada 
wspomnienie Najs więtszej Maryi Panny Ro z an -
ćowej. Msza Ś w. wynagradzająća za grzećhy 
Najs w. Śerću Pana Jezusa o godz. 18.00 
 Z sakramentu pokuty moz na korzystać   
w tygodniu przed Mszą Ś więtą i dodatkowo  
w I. ćzwartek i w I. piątek od godz. 17.00 
 Polećamy czasopisma min. Staś dla dzieći, 
nowy numer Idźmy do św. Józefa oraz Gość Eks-
tra pos więćony siostrze Faustynie i miłosierdziu 
Boz emu (ćena 12 zł). 

 W tym tygodniu patronują nam: 
- wtorek, 4.10 – Ś w. Franciszek z Asyżu  
(1182-1226), załoz yćiel zakonu franćiszkan skie-
go, misjonarz, mistyk; 
- s roda, 5.10 – Św. Faustyna Kowalska  
(1905-1938), zakonnića, mistyćzka, Apostołka 
Boz ego Miłosierdzia. Relikwie s w. Faustyny ma-
my w naszym kos ćiele. 
 Wszystkim jubilatom i solenizantom tego 
tygodnia życzymy Boz ej mądros ći 
w ćodziennyćh wyboraćh oraz opieki Matki  
Boz ej Ro z an ćowej. 


