
 

 

Poniedziałek  
17 paź dźiernika 

Ś w. Ignacego  
Antiochen skiego 

7:00 + Aniela CHRZĄŚ CIK (od koleżanki Bogusi z Piekar) 

18:00 + Rysźard GACZOŁ w 2 r. s . 

Wtorek  
18 paź dźiernika 

Ś w. Łukasźa 

7:00 + Aniela CHRZĄŚ CIK (od sąsiadów z ul. Wierzyńskiego bloku 16) 

18:00 + Rafał MATUŚ (od rodziny z Kamyka) 

Środa  
19 paź dźiernika 
Bł. Jerźego Popiełusźki 

7:00 + Śiostra Miriam PIOTROWŚKA (od Joanny Nytko) 

18:00 Intencje źbiorowe prźeź wstawiennictwo MBNP. 

Czwartek  
20 paź dźiernika 
Ś w. Jana Kantego 

7:00 + Aniela CHRZĄŚ CIK (od sąsiadów z bloku 7 z ul. Wierzyńskiego) 

18:00 
+ Maria, Andrźej GŁOWACKI, co rka Irena, mąź  Tadeusź,  
syn Tadeusź, ź ona Anna 

Piątek  
21 paź dźiernika 

7:00 + Aniela CHRZĄŚ CIK (od rodziny z Brzoskwini) 

18:00 + Rafał MATUŚ (od Piotra Skowronek z rodz.) 

Sobota  
22 paź dźiernika 
Ś w. Jana Pawła II 

7:00 + Aniela CHRZĄŚ CIK (od wnuczki Ani z mężem i dziećmi) 

18:00 + Rafał MATUŚ (od rodzin Świderskich i Wrona) 

XXX 
Niedziela  

Zwykła  
23 paź dźiernika 
Niedźiela Misyjna 

7:30 + Piotr i Francisźka(f) ŁUŚZCZEK, syn Krźysźtof w rocźnicę s mierci 

9:00 + Zofia i Aleksander WĄŚ 

10:30 Reź. 

12:00 Za Parafian. Śakrament Chrźtu 

18:00 + Rafał MATUŚ (od Aliny Skowronek z rodziną) 

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.dieceźja.pl   e-mail: parafia@mydlniki.dieceźja.pl        fb.com/parafiamydlniki 
Numer Konta Bankowego Parafii: 15-1050-1445-1000-0023-0823-2921 ING Bank Ś ląski, oddźiał w Krakowie 

Bóg zapłać za wszelkie wyrazy wsparcia funkcjonowania naszej parafii!  

„Będźiecie moimi s wiadkami”. Będźiemy gos cic  
w nasźej parafii wolontariusźy Salezjańskiego 
Wolontariatu Misyjnego. Misjonarźe podźielą 
się ź nami s wiadectwem pracy na misjach. Bę-
dźie moź liwos c  nabycia materiało w misyjnych 
oraź źłoź enia ofiary, kto ra źostanie prźekaźana 
na wsparcie dźieła misyjnego w Amaźonii. 
 

 W tym tygodniu patronują nam: 
- poniedźiałek, 17.10– Św. Ignacy Antiochen ski 
(I/II w.), po Ś więtym Piotrźe biskup Antiochii, 
męcźennik źa wiarę; 
- wtorek, 18.10 – Św. Łukasz, wspo łpracownik 
Ś więtego Pawła, autor Ewangelii i Dźiejo w Apo-
stolskich, patron słuź by źdrowia; 

- cźwartek, 20.10– Św. Jan Kanty (1390-1473), 
preźbiter, wykładowca teologii i filoźofii, cźło-
wiek wielkiego miłosierdźia wobec ubogich, 
patron nasźej archidieceźji i miasta Krakowa. 
Dźien  odpustu w parafii na os. Widok; 
- sobota, 22.10– Św. Jan Paweł II (1920-2005), 
papieź , wielki cźciciel Matki Chrystusa, gło wny 
patron wojewo dźtwa małopolskiego. 
 

Wsźystkim jubilatom i soleniźantom tego  
tygodnia życzymy wytrwałos ci  

w modlitwie oraź ufnego kierowania się 
Boź ym słowem na wsźystkich  

drogach codźiennos ci. 

 

 

Wj 17, 8-13 

Czytanie z Księgi Wyjścia  
Amalekici prźybyli, aby walcźyc  ź Iźraelitami 
w Refidim. Mojź esź powiedźiał wtedy do Jo-
źuego: «Wybierź sobie męź o w i wyrusź ź nimi 
do walki ź Amalekitami. Ja jutro stanę na 
sźcźycie go ry ź laską Boź ą w ręku». Joźue 
spełnił polecenie Mojź esźa i wyrusźył do wal-
ki ź Amalekitami. Mojź esź, Aaron i Chur wy-
sźli na sźcźyt go ry. Jak długo Mojź esź trźymał 
ręce podniesione do go ry, Iźrael miał prźewa-
gę. Gdy źas  ręce opusźcźał, miał prźewagę 
Amalekita. Gdy źdrętwiały Mojź esźowi ręce, 
wźięli kamien  i połoź yli pod niego, i usiadł na 
nim. Aaron źas  i Chur podparli jego ręce, je-
den ź tej, a drugi ź tamtej strony. W ten spo-
so b aź  do źachodu słon ca były ręce jego stale 
wźniesione wysoko. I tak pokonał Joźue Ama-
leka i jego lud ostrźem miecźa. 
 

2 Tm 3, 14 – 4, 2 

Czytanie z Drugiego Listu Świętego Pawła  
Apostoła do Tymoteusza  
Najmilsźy: Trwaj w tym, cźego się naucźyłes   
i co ci powierźono, bo wiesź, od kogo się nau-
cźyłes . Od lat bowiem niemowlęcych źnasź 
Pisma s więte, kto re mogą cię naucźyc  mądro-
s ci wiodącej ku źbawieniu prźeź wiarę  
w Chrystusie Jeźusie. Wsźelkie Pismo jest 
prźeź Boga natchnione i poź ytecźne do nau-
cźania, do prźekonywania, do poprawiania, 
do wychowania w sprawiedliwos ci – aby cźło-
wiek Boź y był doskonały, prźysposobiony do 
kaź dego dobrego cźynu. Zaklinam cię na Boga 
i Chrystusa Jeźusa, kto ry będźie sądźił ź ywych 
i umarłych, oraź na Jego pojawienie się i na 
Jego kro lestwo: głos  naukę, nastawaj w porę  
i nie w porę, wykaźuj błąd, napominaj, podnos  
na duchu ź całą cierpliwos cią w kaź dym nau-
cźaniu. 

Łk 18, 1-8 

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza 
Jeźus opowiedźiał swoim ucźniom prźypo-
wies c  o tym, ź e źawsźe powinni się modlic   
i nie ustawac : «W pewnym mies cie ź ył sędźia, 
kto ry Boga się nie bał i nie licźył się ź ludź mi. 
W tym samym mies cie ź yła wdowa, kto ra 
prźychodźiła do niego ź pros bą: „Obron  mnie 
prźed moim prźeciwnikiem!” Prźeź pewien 
cźas nie chciał; lecź potem rźekł do siebie: 
„Chociaź  Boga się nie boję ani ź ludź mi się nie 
licźę, to jednak, poniewaź  naprźykrźa mi się ta 
wdowa, weźmę ją w obronę, ź eby nie nacho-
dźiła mnie beź kon ca i nie źadręcźała mnie”».  
I Pan dodał: «Śłuchajcie, co mo wi ten niespra-
wiedliwy sędźia. A Bo g, cźyź  nie weź mie  
w obronę swoich wybranych, kto rźy dniem  
i nocą wołają do Niego, i cźy będźie źwlekał w 
ich sprawie? Powiadam wam, ź e prędko weź -
mie ich w obronę. Cźy jednak Śyn Cźłowiecźy 
źnajdźie wiarę na źiemi, gdy prźyjdźie?» 

Nr 33 (930) do użytku wewnętrznego 

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

  
  Jeźus stawia pytanie o autentycźnos c  nasźej 
modlitwy i wypływającej ź niej odpowiedźial-
nos ci źa trwanie wiary na źiemi. Zwraca się do 
swoich ucźnio w, by nieustannie się modlic . 
Cźy w dźisiejsźym s wiecie jest to moź liwe? 
Kiedy kochamy drugiego cźłowieka, to jest 
ocźywiste, ź e nie chcemy ź nim prźebywac  
stale. Warunkiem trwałej i bliskiej relacji jest 
budowanie więźi poprźeź realne „bycie” i roź-
mowę. Nie stworźymy mocnych więźi, pod-
cźas prźelotnych spotkan . Podobnie tworźy 
się relację ź Bogiem. Trźeba ując  ją w swoich 
ź yciowych planach i mieć na nią czas. Wiara 
dojrźewa w źaangaź owanej modlitwie. Zadaj-
my więc sobie pytanie: „Cźy Śyn Cźłowiecźy 
źnajdźie wiarę na źiemi, gdy prźyjdźie?  
(na podstawie: Bractwo Śłowa Boź ego, bractwoslowa.pl) 



 

 

 Łukasź był cźłowiekiem wyksźtałconym. 
Znakomicie źnał o wcźesną literaturę. Posługi-
wał się jęźykiem greckim, był s wietnym źbiera-
cźem informacji. Nie naleź ał do grona ucźnio w 
Jeźusa. Nawet nie źnał Go osobis cie. A napisał 
Ewangelię źawierającą wiele sźcźego ło w ź ź y-
cia Mistrźa ź Naźaretu. Według prźekaźo w sta-
roź ytnych pisarźy, s w. Łukasź urodźił się w 
Antiochii Śyryjskiej jako poganin. Musiał źdo-
byc  wyksźtałcenie, bo pisanie nie sprawiało 
mu więksźych kłopoto w. Znał – co ocźywiste – 
kulturę grecką. Ale dos c  dobrźe roźumiał teź  – 
co u poganina juź  nieco dźiwi – tradycję ź y-
dowską. Najprawdopodobniej był lekarźem, bo 
dos c  cźęsto posługiwał się medycźną termino-
logią. Nie wiadomo, w jakich okolicźnos ciach 
źostał chrźes cijaninem. Śtał się gorliwym wy-
źnawcą Chrystusa, skoro źdecydował się 
wspo łdźiałac  ź Pawłem podcźas jego misyj-
nych wypraw. 
 W Dźiejach Apostolskich, kto rych jest auto-
rem, po raź pierwsźy pojawia się, gdy Paweł 
decyduje się na prźeprawę do Europy. Wyru-
sźa raźem ź nim. Odtąd staje się wspo łpracow-
nikiem Apostoła Narodo w. Był jego wiernym 
prźyjacielem i w potrźebie nigdy go nie źosta-
wiał. W Rźymie prźeź pewien cźas był jedynym 
towarźysźem uwięźionego Pawła. Bardźiej niź  
o sławę i źasźcźyty trosźcźył się o Dobrą Nowi-
nę. Gdy źauwaź ył, ź e ź upływem lat prawda  

o Jeźusie moź e źginąc  w powodźi legend i plo-
tek, postanowił sprawdźic  i spisac , jak się spra-
wy miały. Tak o tym napisał we wstępie do 
swojej Ewangelii: „Wielu juź  starało się ułoź yc  
opowiadanie o źdarźeniach, kto re się dokonały 
pos ro d nas, tak jak nam je prźekaźali ci, kto rźy 
od pocźątku byli naocźnymi s wiadkami i sługa-
mi słowa. Postanowiłem więc i ja źbadac  do-
kładnie wsźystko od pierwsźych chwil i opisac  
ci po kolei, dostojny Teofilu, abys  się mo gł 
prźekonac  o całkowitej pewnos ci nauk, kto -
rych ci udźielono”. 
 Ś więty Łukasź to patron trźeź wo mys lących  
i pociesźyciel powątpiewających. Jest ro wnieź  
patronem słuź by źdrowia. Dotarł do materia-
ło w, kto re pominęli inni Ewangelis ci. Zaintere-
sował się dźiecin stwem Jeźusa, a o sźcźego ły 
pytał źapewne samą Maryję. Ale najbardźiej 
koncentrował się na miłosierdźiu Zbawiciela. 
Moź e odźywało się w nim serce wycźulonego 
na ludźką nędźę lekarźa? Moź e stojąc w dru-
gim sźeregu, widźiał rźecźy, o kto rych trudniej 
było mo wic  tym, kto rźy jasno musieli potępiac  
grźech? A potem… Podobno źno w ewangeliźo-
wał. W Macedonii, Achai, Galii... Zmarł prawdo-
podobnie jako starźec, a moź e – jak twierdźi 
s w. Grźegorź – źginął s miercią męcźen ską.  
Liturgicźne wspomnienie obchodźimy 18 paź -
dźiernika. Św. Łukaszu - módl się za nami!  
(na podstawie: wiara.pl) 

 
 

Krąg biblijny to modlitewne spotkanie ź Pi-
smem Ś więtym. W kaź dy czwartek o godz. 
19:00 cźytamy Ewangelię ź najbliź sźej niedźie-
li. Następnie pro bujemy wspo lnie prźeanaliźo-
wac  i źroźumiec  to, co mo wi Pan Bo g nie tylko 
do wspo łcźesnych Śobie odbiorco w, ale prźede 
wsźystkim do nas samych poprźeź posźukiwa-
nie odniesien  do dźisiejsźego ź ycia. Poro wnuje-
my wspo łcźesne tłumacźenie Biblii ź innymi 
prźekładami. Zaprasźamy do wypro bowania 
takiej formuły źgłębiania Pisma Ś więtego. Śpo-
tkania w salce „źa cho rem” - drźwi po prawej 
stronie patrźąc na s cianę frontową kos cioła. 

„Rodzina jest sobą, jeź eli buduje się na  
takich odniesieniach, na wźajemnym źaufa-
niu, na źawierźeniu wźajemnym. Tylko na 
takim fundamencie moź na teź  budowac   

proces wychowania, kto ry stanowi  
podstawowy cel rodziny i jej  

pierwsźorźędne źadanie”   Ś więty Jan Paweł II 

XXII Dzień Papieski 
16 X 2022 

 

 

 
 Dźis  (16.10) prźypada 44. rocźnica wyboru 
Kard. Karola Wojtyły na Śtolicę Piotrową. Prźeź 
wstawiennictwo Ś w. Jana Pawła II mo dlmy się  
o Boź ą opiekę dla całej nasźej ojcźyźny. Jest to 
Dzień Papieski pod hasłem „Blask Prawdy”. 
Modlitwą i ofiarami do pusźek wspieramy Funda-
cję „Dźieło Nowego Tysiąclecia”. Gło wnym jej 
źadaniem jest promocja naucźania Jana Pawła II 
oraź wspieranie edukacji dźieci i młodźieź y  
ź ubogich rodźin. Dźiękujemy źa kaź dy gest ź ycź-
liwos ci i wsparcie tej inicjatywy. 
 Z okaźji Dnia Papieskiego i 20-lecia dźiałalno-
s ci Biblioteki, Oaźa nasźej parafii źaprasźa do 
kawiarenki dźisiaj po kaź dej Msźy Ś więtej na 
spotkanie prźy kawie i domowych wypiekach. 
Osobom, kto re od wielu lat regularnie korźystają 

ź biblioteki prźyźnane źostały dyplomy cźytelni-
ka, kto re źostaną wręcźone po Msźy o godź. 9.00. 
 Z racji III niedźieli miesiąca na Msźy Ś więtej  
o godź. 12.00 modlitwa za małżeństwa i rodzi-
ny oraź moź liwos c  prźyjęcia błogosławien stwa 
relikwiami s więtych małź onko w. 
 W paź dźierniku źaprasźamy codźiennie na 
naboź en stwo ro ź an cowe o godź. 17.30. 
 Dziękujemy źa dźisiejsźą składkę inwestycyj-
ną. Bo g źapłac  miesźkan com ul. Brźeźin skiego źa 
źłoź oną ofiarę na kwiaty i sprźątanie kos cioła. 
 We wtorek po ro ź an cu spotkanie Parafialne-
go Oddźiału Akcji Katolickiej. 
 Prosimy parafian o pomoc prźy grabieniu 
liści w sobotę o godź. 10.00. 
 W najbliź sźą niedźielę w Kos ciele będźie ob-
chodźony Światowy Dzień Misyjny pod hasłem 

 
 

 Ro ź aniec jest modlitwą maryjną, bo mo-
dląc się, jednocźymy się w duchu s więtych 
obcowania ź Matką Boź ą. Raźem ź Nią trwa-
my w obecnos ci Boź ej i kontemplujemy 
Jeźusa Chrystusa, prźeź co ro ź aniec nabiera 
charakteru chrystologicźnego. Zatem Mary-
ja jest nasźą pośredniczką i przewodnicz-
ką wiary w tajemnice źbawienia. Jest niedo-
s cignionym wźorem w kontemplacji Jeźusa. 
„Ro ź aniec – jak pisźe bł. Bartłomiej Longo – 
jest ro wnocźes nie medytacją i pros bą. Wy-
trwałe błaganie źanosźone do Matki Boź ej 
opiera się na ufnos ci, ź e macierźyn skie 
wstawiennictwo wsźystko moź e uźyskac  od 
Śerca Śyna”. To uporcźywe wołanie do Ma-
ryi, wyraź one prźeź wielokrotne powtarźa-
nie modlitwy Zdrowas  Maryjo, jest od-
źwierciedleniem wołania dźiecka: „mamo”  
i wyraź a beźgranicźną ufnos c  i miłos c . Ce-
lem modlitwy ro ź an cowej jest źatem roz-
ważanie wydarźen  ź ź ycia, dźiałalnos ci, 
męki i chwały Jeźusa i Maryi, połącźone ź 
powtarźaniem okres lonych modlitw. „Jes li 
brak kontemplacji, ro ź aniec upodabnia się 
do ciała beź dusźy i źachodźi niebeźpie-
cźen stwo, ź e odmawianie stanie się beź-
mys lnym powtarźaniem formuł, oraź ź e 
będźie w sprźecźnos ci ź upomnieniem 

Chrystusa, kto ry powie-
dźiał: Na modlitwie nie 
bądź cie gadatliwi jak poga-
nie. Oni mys lą, ź e prźeź 
wźgląd na swe wielomo w-
stwo będą wysłuchani  
(Mt 6,7)” – pisźe Paweł VI. 

Dlatego tak waź ne jest, aby uźyskac  pełnie, 
wspo łistnienie ciała ź dusźą, modlitwy ust-
nej ź mys lną. Pomocą w tym ma byc  wła-
s nie łan cusźek, ro ź aniec.  
 Prźyjęto w Kos ciele odmawianie tajemnic 
ro ź an ca w następującym porządku: 
• radosne – odmawia się w poniedźiałek  
i sobotę 

• światła – odmawia się w cźwartek 
• bolesne – odmawia się we wtorek i piątek 
• chwalebne – odmawia się w s rodę i nie-
dźielę 

Jak wskaźuje Jan Paweł II powyź sźy podźiał 
jest propozycją i „nie ma jednak ogranicźac  
słusźnej wolnos ci medytacji osobistej  
i wspo lnotowej, ź uwźględnieniem potrźeb 
duchowych i dusźpasterskich, a prźede 
wsźystkim dat liturgicźnych, kto re mogą 
sugerowac  bardźiej odpowiednie dostoso-
wania. Śprawą naprawdę wielkiej wagi jest 
to, by ro ź aniec był coraź bardźiej pojmowa-
ny i prźeź ywany jako droga kontemplacji.” 
(parafiakrosniewice.pl) 


