
 

 

Poniedziałek  
10 paź dźiernika 

7:00 +Rafał MATUS (od Katarzyny i Leszka Wodnickich) 

18:00 + Aniela CHRZĄS CIK (od wnuczki Joanny z rodziną) 

Wtorek  
11 paź dźiernika 

S w. Jana XXIII 

7:00 + Rafał MATUS (od kuzynki Beaty z rodziną) 

18:00 + Elź bieta DWORAK 

Środa  
12 paź dźiernika 
Bł. Jana Beyźyma 

7:00 + Rafał MATUS (od cioci Basi z Buczyny z rodziną) 

18:00 Intencje źbiorowe prźeź wstawiennictwo MBNP. 

Czwartek  
13 paź dźiernika 

Bł. Honorata  
Koź min skiego 

7:00 + Rafał MATUS (od szwagierki Barbary z rodziną) 

18:00 + Władysław i Anna BIALIK 

Piątek  
14 paź dźiernika 

S w. Małgorźaty  
Alacoque 

7:00 + Aniela CHRZĄS CIK (od wnuczki Eweliny z Dawidem) 

18:00 + Rafał MATUS (od Małgorzaty Lewandowskiej z rodz.) 

Sobota  
15 paź dźiernika 
S w. Teresy od Jeźusa 

7:00 + Rafał MATUS (od szwagra Stanisława z rodz.) 

18:00 + Jadwiga (imieninowa) 

XXIX 
Niedziela  

Zwykła  
16 paź dźiernika 
S w. Jadwigi S ląskiej 

7:30 + Edward POMSTA w 11r. s mierci 

9:00 + Rafał MATUS (od teściowej) 

10:30 Reź. 

12:00 Za Parafian. Dobrocźyn co w 

18:00 + Aniela CHRZĄS CIK (od wnuka Piotra z żoną) 

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; 
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Bóg zapłać za wszelkie wyrazy wsparcia funkcjonowania naszej parafii!  

 Prźy wyjs ciu ź kos cioła moź na źabrac  źe sobą 
formularze wypominków źa źmarłych. 
 Do 14 paź dźiernika włącźnie trwa głosowa-
nie dotycźące projekto w Budżetu Obywatel-
skiego. Moź na głosowac  elektronicźnie na stro-
nie www.budźet.krakow.pl lub w formie trady-
cyjnej w Sźkole Podstawowej 138 od poniedźiał-
ku do piątku międźy 17.00 a 19.00. Zgłosźone są 
4 projekty dotycźące beźpos rednio Mydlnik. 
Lista projekto w źnajduje się na tablicy dźielnico-
wej i w internecie. Zachęcamy do głosowania.  
 W tym tygodniu patronują nam: 
- wtorek, 11.10 – Św. Jan XXIII (1881- 1963) 
naźywany „papieź em dobroci” 

- cźwartek, 13.10 – Bł. Honorat Koźmiński 
(1829-1916), preźbiter ź Zakonu Kapucyno w, 
gorliwy dusźpasterź, źałoź yciel wielu wspo lnot 
źakonnych; 
- piątek, 14.10 – Św. Małgorzata Maria Ala-
coque, (1647-1690) dźiewica i źakonnica, s wię-
ta od Serca Jeźusowego 
- sobota, 15.10 – Św. Teresa od Jezusa (1515-
1582), dźiewica i doktor Kos cioła, reformatorka 
źakonu karmelitan skiego.   
 

 
 

Wsźystkim jubilatom i soleniźantom tego ty-
godnia życzymy wźrastania w wierźe, s wiatła 
Ducha S więtego w codźiennych wyborach 
oraź opieki Matki Najs więtsźej. 

 

 

2 Krl 5, 14-17 

Czytanie z Drugiej Księgi Królewskiej  
Wo dź syryjski Naaman, kto ry był trędowaty, 
źanurźył się siedem raźy w Jordanie, według 
słowa męź a Boź ego, a ciało jego na powro t 
stało się jak ciało małego chłopca i źostał 
ocźysźcźony. Wtedy wro cił do męź a Boź ego  
ź całym orsźakiem, wsźedł i stanął prźed nim, 
mo wiąc: «Oto prźekonałem się, ź e na całej 
źiemi nie ma Boga poźa Iźraelem! A teraź 
źechciej prźyjąc  dar od twego sługi!» On źas  
odpowiedźiał: «Na ź ycie Pana, prźed kto rego 
oblicźem stoję – nie weźmę!» Tamten nalegał 
na niego, aby prźyjął, lecź on odmo wił. Wtedy 
Naaman rźekł: «Jes li juź  nie chcesź, to niech 
dadźą twemu słudźe tyle źiemi, ile para mu-
ło w unies c  moź e, poniewaź  odtąd two j sługa 
nie będźie składał ofiary całopalnej ani ofiary 
krwawej innym bogom, jak tylko Panu». 
 

2 Tm 2, 8-13 

Czytanie z Drugiego Listu Świętego Pawła  
Apostoła do Tymoteusza  
Najmilsźy: Pamiętaj na Jeźusa Chrystusa, po-
tomka Dawida. On według Ewangelii mojej 
powstał ź martwych. Dla niej źnosźę niedolę 
aź  do więźo w jak źłocźyn ca; ale słowo Boź e 
nie uległo spętaniu. Dlatego źnosźę wsźystko 
prźeź wźgląd na wybranych, aby i oni dostą-
pili źbawienia w Chrystusie Jeźusie, wraź  
ź wiecźną chwałą. Nauka to godna wiary: Je-
ź eli bowiem ź Nim wspo łumarlis my, ź Nim 
takź e ź yc  będźiemy. Jes li trwamy w cierpli-
wos ci, ź Nim teź  kro lowac  będźiemy. Jes li się 
będźiemy Go źapierali, to i On nas się źaprźe. 
Jes li my odmawiamy wiernos ci, On wiary 
dochowuje, bo nie moź e się źaprźec  siebie 
samego. 

Łk 17, 11-19 

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza 
Zdarźyło się, ź e Jeźus, źmierźając do Jeruźa-
lem, prźechodźił prźeź pogranicźe Samarii  
i Galilei. Gdy wchodźili do pewnej wsi, wysźło 
naprźeciw Niego dźiesięciu trędowatych. Za-
trźymali się ź daleka i głos no źawołali: 
«Jeźusie, Mistrźu, ulituj się nad nami!» Na ten 
widok rźekł do nich: «Idź cie, pokaź cie się ka-
płanom!» A gdy sźli, źostali ocźysźcźeni. Wte-
dy jeden ź nich, widźąc, ź e jest uźdrowiony, 
wro cił, chwaląc Boga donos nym głosem, padł 
na twarź u Jego no g i dźiękował Mu. A był to 
Samarytanin. Jeźus źas  rźekł: «Cźyź  nie dźie-
sięciu źostało ocźysźcźonych? Gdźie jest dźie-
więciu? Cźy się nie źnalaźł nikt, kto by wro cił 
i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudźoźie-
miec?» Do niego źas  rźekł: «Wstan , idź , twoja 
wiara cię uźdrowiła». 

Nr 32 (929) do użytku wewnętrznego 

Pismo Parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Krakowie-Mydlnikach 
 

 Z yciowy dramat trędowatych, ich odrźuce-
nie prźeź rodźinę i społecźen stwo, cierpienie  
i roźpacź. Jakź e cźęsto w nasźym ź yciu są tak-
ź e takie chwile, kiedy cźujemy się nikomu do 
nicźego niepotrźebni, chwile źwątpienia  
i źupełnej beźnadźiei.  
 Bo g jednak w takich momentach mo wi „idź ”. 
Najgorsźe w ź yciu jest to, kiedy „źatrźy-
mujemy się” i roźpamiętujemy swoje grźechy, 
swo j bo l. Wtedy źamykamy się na innych, źa-
mykamy się na Boga i Jego łaskę. „Ruch” źakła-
da nasź roźwo j duchowy. 
 Bo g nigdy nas nie opusźcźa w chwilach tru-
du i pro b. Trędowaci potrźebowali tej choro-
by, tego „głos nego” błagania o litos c , aby na 
nowo otworźyc  się. Nie źapominajmy byc  
wdźięcźni Bogu źa „cuda”, jakie cźyni kaź dego 
dnia w nasźym ź yciu. 



 

 

 Całe swoje ź ycie Ojciec Jan Beyźym budował 
na Jeźusie Chrystusie. Jemu dał się prowadźic  
na trudnej drodźe źakonnego i kapłan skiego 
powołania. Od dwunastego roku ź ycia źastana-
wiał się nad wyborem drogi ź ycia. Był opiekun -
cźy wobec młodsźego rodźen stwa i chętnie się 
nim źajmował. Racźej unikał błahych źabaw, 
męcźyły go tan ce, wcale się nie stroił! 
 Ojciec Beyźym był bardźo wymagający 
wźględem siebie, a źa to łagodny wźględem 
chorych i słabych. Juź  w nowicjacie źakonnym, 
w Starej Wsi k. Brźoźowa, bardźo chętnie od-
wiedźał chorych. Dostrźegał ich potrźeby, 
umiał cierpliwie słuchac  ich narźekan . Był tro-
skliwy wobec wychowanko w w kolegium chy-
rowskim prowadźonym prźeź jeźuito w. Mło-
dźieź  długo go wspominała. Po wielu latach, 
byli podopiecźni wspierali materialnie i ducho-
wo jego pracę misyjną na Madagaskarźe. 
 „Tatar”, bo tak go cźasem naźywano, był wy-
trwały i stanowcźy w swoich postanowieniach. 
Wiele lat cźekał na źgodę prźełoź onych, kto rźy 
długo źwlekali ź wysłaniem go do pracy ws ro d 
trędowatych. Miał 48 lat, gdy jego pragnienia 
spełniły się. W paź dźierniku 1898 roku wyje-
chał ź Krakowa na misje, źabierając źe sobą 
obraź Matki Boź ej Cźęstochowskiej, kto ry mu 
towarźysźył do kon ca jego  ź ycia. 
 Ojciec Jan nie źniechęcał się źbyt sźybko. Nie 
źałamał się, gdy w pierwsźych latach swej pra-
cy na Madagaskarźe źetknął się ź tragicźnym 
połoź eniem chorych na trąd. Zacźął mys lec  o 
źbudowaniu dla nich nowego sźpitala. Do osią-
gnięcia tego celu potrźeba było bardźo duź o 
pieniędźy, dlatego Ojciec Jan źacźął pisac  wiele 
listo w, źwłasźcźa do prźyjacio ł na źiemiach 
polskich, prosźąc o materialne wsparcie swo-
ich źamierźen . 
 Wspo łbraciom, kto rźy pro bowali gasic  jego 
apostolską gorliwos c  cytował źdanie s w. Jana 
Ewangelisty: „Bracia, nie miłujcie słowem  
i jęźykiem, lecź cźynem i prawdą!”. Nie był to 
jednak cźysty aktywiźm. Dźiałanie „posługacźa 
trędowatych” źakorźenione było w głębokiej 
poboź nos ci i źjednocźeniu ź Bogiem. Cechowa-

ła go dźiecięca 
wiara i ufnos c  w 
Boź ą opiekę. 
Wsźystkie trud-
ne sprawy po-
wierźał wsta-
wiennictwu 

Matki Boź ej i nigdy się na Niej nie źawio dł! Cźę-
sto powtarźał: To prźecieź  Najs więtsźa Panna 
buduje ten sźpital, to Jej źaleź y, ź eby powstał! 
Ojciec Jan był prźekonany, ź e to włas nie Ona, 
najlepsźa Matka Cźęstochowska trosźcźy się o 
jego cźarne pisklęta. Na rok prźed s miercią, 
kto ra nastąpiła 2 paź dźiernika 1912 roku, sźpi-
tal w Maranie źostał otwarty dla trędowatych. 
Zbudowany był ź pieniędźy, kto re posyłane 
były prźeź Polako w ź trźech źaboro w. 
 Gdy cźytam listy Ojca Beyźyma, us wiada-
miam sobie, ź e całe jego ź ycie źanurźone było 
w Bogu. Z ył źe s wiadomos cią, ź e to On cźuwa 
nad nim i nad trędowatymi, ź kto rymi pragnął 
na stałe źamiesźkac . Był dla nich wsźystkim: 
pielęgniarźem, ogrodnikiem, stolarźem ale naj-
pierw księdźem. On ich prźede wsźystkim po-
ciesźał! Trosźcźył się, by nikt nie umarł, nie 
pojednawsźy się ź Bogiem. Namasźcźał umie-
rających, udźielał wiatyku, dodawał otuchy, 
głosił rekolekcje i urźądźał dni skupienia. Był 
cały cźas ź nimi! 
 Potrźeba nam dźisiaj takich s wiadko w ź ywej 
wiary, ź arliwej miłos ci i wielkiej nadźiei, by 
budowac  ź ycie osobiste, społecźne i rodźinne, 
opierając się na Bogu, jak na skale. Nie powin-
nis my budowac  beź fundamentu, beź Chrystu-
sa! (Jan Paweł II, Warsźawa, 1979 r.). Budowa-
nie beź nasźego Zbawiciela, beź licźenia na Jego 
miłosierną miłos c , jest puste i daremne! 
 Jan Paweł II dokonał 18 sierpnia 2002 roku, 
na Krakowskich Błoniach beatyfikacji opieku-
na trędowatych.  Powiedźiał wtedy: „Pragnie-
nie niesienia miłosierdźia najbardźiej potrźe-
bującym źaprowadźiło błogosławionego Jana 
Beyźyma – jeźuitę, wielkiego misjonarźa – na 
daleki Madagaskar, gdźie ź miłos ci do Chrystu-
sa pos więcił swoje ź ycie trędowatym. Ciesźę 

 

 
się, ź e ten duch solidarnos ci w miłosierdźiu 
wciąź  panuje w polskim Kos ciele, cźego dowo-
dem jest wiele dźieł pomocy społecźnos ciom 
dotkniętym prźeź klęski ź ywiołowe w ro ź nych 
regionach s wiata, cźy teź  niedawna inicjatywa 
skupu nadwyź ek źboź a, aby moź na było prźe-
kaźac  je głodującym w Afryce. Mam nadźieję, 
ź e ta sźlachetna idea docźeka się realiźacji”. 
Marek Wo jtowicź SJ , www.jeźuici.pl 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

Refren: Nasźa Pani Mydlnicka, 
W Twych dłoniach skarb Boź ych łask. 
Więc do Ciebie wołamy: Maryjo, prowadź  nas! 
 

1. Prźychodźimy dźis  do Ciebie, 
My, Two j wierny, polski lud. 
Pobłogosław nasźe ź ycie, 
Nasź codźienny źno j i trud. 
 

2. Pobłogosław nam rodźiny, 
W swoje ręce weź  ich los. 
Sto j na straź y dnia kaź dego 
Ws ro d rados ci i ws ro d trosk. 
 

3. Pobłogosław i tych wiernych, 
Kto rźy tu nie mogli prźyjs c , 
Ale sercem są prźy Tobie. 
Pod Twym źnakiem pragną ź yc . 
 

4. Pobłogosław wsźystkich chorych 
I w cierpieniu prźy nich trwaj. 
Spraw, niech pojmą jego wartos c . 
Nies  otuchę, pomoc daj. 
 

5. Spo jrź i na tych, kto rźy Ciebie 
Jako Matki nie chcą źnac . 
Pomo ź , by poźnali Boga. 
Naucź w s więtej wierźe trwac . 
 

6. Pobłogosław nasźą źiemię, 
Tych, co nasź budują kraj. 
Upros  Polsce Boź y poko j. 
W trudnych chwilach pomoc daj. 

♫ 

 
W niedźielę 16 paź dźiernika prźypada kolejny 
Dźien  Papieski. Oaza zaprasza do nasźej Bibliote-
ki po wsźystkich Msźach S więtych oraź po Ro ź an -
cu na spotkanie prźy domowych wypiekach, ka-
wie i herbacie. Młodźieź  pragnie w ten sposo b 
utworźyc  prźestrźen  dla parafian do wźajemnej 
integracji. Kaź dy jest tu mile widźiany, gdyź  
gło wnym celem Kawiarenki jest spotkanie z dru-
gim człowiekiem. S więtujemy ro wnieź  20 lat 

funkcjo-
nowania 
Bibliote-
ki Para-
fialnej. 
Po Msźy 
S więtej o 

godź. 9:00 będą wręcźane pamiątkowe dyplomy 
dotychcźasowym Cźytelnikom. Biblioteka jest 
cźynna w pierwsźe niedźiele  miesiąca po Msźy 
S więtej godź. 9:00. Zapraszamy do wypoź ycźa-
nia dostępnej literatury i prasy. 

 
 We wspo lnocie ludu Boź ego modlimy się, 
aby dobry Bo g pobudźał nas swoją łaską do 
pełnienia dobrych ucźynko w (kolekta mszalna). 
 W piątek, 14 paź dźiernika, będźiemy obcho-
dźili Dzień Edukacji Narodowej. Wyraź my 
nasźą wdźięcźnos ci wobec naucźycieli, wycho-
wawco w i katecheto w źa trud ich pracy 
i wysiłek włoź ony w wychowanie młodego po-
kolenia. W cźasie Msźy S więtej oraź naboź en -
stwa ro ź an cowego będźiemy modlic  się źa 
wsźystkich naucźycieli, wychowawco w, kate-
cheto w oraź pracowniko w os wiaty. 
 Trwa miesiąc modlitwy ro ź an cowej. Zapra-
sźamy codźiennie do s wiątyni na nabożeństwo 
różańcowe o godź. 17.30. 

 
 
 W niedźielę, 16 paź dźiernika, prźypada rocź-
nica wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. 
Tego dnia będźiemy obchodźimy Dźien  Papieski 
pod hasłem „Blask Prawdy”. Modlitwą i ofiarami 
do pusźek będźiemy mogli wesprźec  Fundację 
„Dźieło Nowego Tysiąclecia”, kto ra pomaga w 
edukacji dźieci i młodźieź y ź ubogich rodźin. 
 Za tydźien  III niedźiela miesiąca źe składką 
inwestycyjną. Na Msźy o godź. 12.00 modlitwa 
za rodziny i moź liwos c  prźyjęcia indywidualne-
go błogosławien stwa relikwiami s więtego mał-
ź en stwa Zelii i Ludwika oraź co rki s w. Teresy. 
Dziękujemy źa składane ofiary na tacę i na kon-
to parafialne. 


