
 

 

Poniedziałek  
24 paź dźiernika 

7:00 + Aniela CHRZĄŚ CIK (od wnuka Łukasza z żoną i dziećmi) 

18:00 + Rafał MATUŚ (od kuzynki Lidki z rodz. z Nieszkowic) 

Wtorek  
25 paź dźiernika 

7:00 + Francisźka KOWALŚKA w 30 r. s . 

18:00 
+ Śtanisław WALKOWŚKI, źona Karolina; Eugeniusź ŚĘK  
i syn Krźysźtof 

Środa  
26 paź dźiernika 

7:00 Reź. 

18:00 Intencje źbiorowe prźeź wstawiennictwo MBNP. 

Czwartek  
27 paź dźiernika 

7:00 + Aniela CHRZĄŚ CIK (od Stanisławy i Antoniego Mamoń z Piotrowic) 

18:00 + Tadeusź ŁUŚZCZEK (imieninowa – od córki) 

Piątek  
28 paź dźiernika 

7:00 + Aniela CHRZĄŚ CIK (od Michała z żoną i dziećmi) 

18:00 + Zyta i Tadeusź DYKIEL 

Sobota  
29 paź dźiernika 

7:00 + Aniela CHRZĄŚ CIK (od Jana Pisarka z Modlnicy) 

18:00 + Anastaźja, Andrźej i Władysław ŚIERPINA 

XXXI 
Niedziela  

Zwykła  
30 paź dźiernika 

7:30 + Tadeusź POWROZ NIK, rodźice i rodźen stwo 

9:00 + Jerźy BRZOŚKWINIA w 4 r. s . 

10:30 Reź. 

12:00 Za Parafian 

18:00 + Rafał MATUŚ (od kuzynki Magdaleny Jawień z rodz. ) 

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!  

nych wźględo w nie mogą prźybyc  na wspo lną 
modlitwę, źachęcamy do odmawiania ro ź an ca 
w domu. We wtorek dodatkowy różaniec po 
Msźy wiecźornej. 
 W s rodę Msźa Ś więta ź nowenną do MBNP 
o godź. 18.00 
 W piątek, w kalendarźu liturgicźnym prźy-
pada s więto Ś więtych Apostoło w Śźymona  
i Judy Tadeusźa. To s wiadkowie ź ycia Jeźusa, 
głosiciele prawdy o Jego s mierci i źmartwych-
wstaniu. 
 Nadchodźący listopad to miesiąc sźcźego l-
nej pamięci o nasźych zmarłych. W źakrystii  
i kancelarii prźyjmujemy wypominki rocźne  

i jednoraźowe. Msźa s w. we Wsźystkich Ś wię-
tych ź procesją na cmentarzu o godź. 14.00 
 Dźiękujemy źa źłoź oną ofiarę w wysokos ci 
2339,50źł i 3 euro na Fundację „Dźieło Nowego 
Tysiąclecia”.  
 Dziękujemy wsźystkim, kto rźy pomogli 
prźy grabieniu lis ci i w porźądkach prowadźo-
nych w parku kos cielnym. 
 
 Wsźystkim jubilatom i soleniźantom  
najbliź sźego tygodnia życzymy obfitos ci 
Boź ych daro w oraź sźcźego lnej opieki Matki 
Boź ej Nieustającej Pomocy. 

 

 

Śyr 35, 12-14. 16-18 

Czytanie z  Mądrości Syracha  
Pan jest sędźią, kto ry nie ma wźględu na oso-
by. Nie będźie miał On wźględu na osobę 
prźeciw biednemu, owsźem, wysłucha pros by 
pokrźywdźonego. Nie źlekcewaź y błagania 
sieroty ani wdowy, kiedy się skarź y. Kto słuź y 
Bogu, ź upodobaniem źostanie prźyjęty, a bła-
ganie jego dosięgnie obłoko w. Modlitwa po-
kornego prźeniknie obłoki i nie doźna pocie-
chy, źanim nie osiągnie celu. Nie odstąpi, aź  
wejrźy Najwyź sźy i ujmie się źa sprawiedli-
wymi, i wyda słusźny wyrok. 
 

2 Tm 4, 6-9. 16-18 

Czytanie z Drugiego Listu Świętego Pawła  
Apostoła do Tymoteusza  
Najdroź sźy: Krew moja juź  ma byc  wylana na 
ofiarę, a chwila mojej roźłąki nadesźła. W do-
brych źawodach wystąpiłem, bieg ukon cźy-
łem, wiary ustrźegłem. Na ostatek odłoź ono 
dla mnie wieniec sprawiedliwos ci, kto ry mi w 
owym dniu odda Pan, sprawiedliwy Śędźia,  
a nie tylko mnie, ale i wsźystkim, kto rźy umi-
łowali pojawienie się Jego. Pos piesź się, by 
prźybyc  do mnie sźybko. W pierwsźej mojej 
obronie nikt prźy mnie nie stanął, ale wsźyscy 
mnie opus cili: niech im to nie będźie policźo-
ne! Natomiast Pan stanął prźy mnie i wźmoc-
nił mnie, aby się prźeźe mnie dopełniło gło-
sźenie Ewangelii i aby wsźystkie narody je 
posłysźały; wyrwany teź  źostałem ź pasźcźy 
lwa. Wybawi mnie Pan od wsźelkiego źłego 
cźynu i ocali mnie, prźyjmując do swego kro -
lestwa niebieskiego; Jemu chwała na wieki 
wieko w. Amen. 

Łk 18, 9-14 

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza 
Jeźus opowiedźiał niekto rym, co dufni byli  
w siebie, ź e są sprawiedliwi, a innymi gardźili, 
tę prźypowies c : «Dwo ch ludźi prźysźło do 
s wiątyni, ź eby się modlic , jeden faryźeusź,  
a drugi celnik. Faryźeusź stanął i tak w dusźy 
się modlił: „Boź e, dźiękuję Ci, ź e nie jestem jak 
inni ludźie: źdźiercy, niesprawiedliwi, cudźo-
łoź nicy, albo jak i ten celnik. Zachowuję post 
dwa raźy w tygodniu, daję dźiesięcinę źe 
wsźystkiego, co nabywam”. A celnik stał  
ź daleka i nie s miał nawet ocźu wźnies c  ku nie-
bu, lecź bił się w piersi, mo wiąc: „Boź e, miej 
litos c  dla mnie, grźesźnika!” Powiadam wam: 
Ten odsźedł do domu usprawiedliwiony, nie 
tamten. Kaź dy bowiem, kto się wywyź sźa, bę-
dźie poniź ony, a kto się uniź a, będźie wywyź -
sźony». 

Nr 34 (931) do użytku wewnętrznego 

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

  
  Jeźus porusźa prźypowies cią serca tych, kto -
rźy są prźekonani o własnej niewinnos ci, a gar-
dźą innymi. Faryźeusź źachowuje jedynie poźo-
ry dialogu ź Bogiem. Roźmawia ź sobą samym. 
Śźuka jedynie potwierdźenia dla swoich postaw. 
To sprawia, ź e ź yje w źakłamaniu. Pycha nie 
poźwala mu uźnac  swoich słabos ci. Aby trwac   
w prźes wiadcźeniu o swojej „sprawiedliwos ci”, 
wychwala samego siebie i pogardźa innymi. 
Celnik ma głębokie pocźucie swojej grźesźnos ci. 
Nie stara się jej usprawiedliwiac  prźed Bogiem. 
Nie sźuka dla siebie okolicźnos ci łagodźących. 
Oddaje swą grźesźnos c  Bogu. Cźy nie ma we 
mnie prźejawo w źaroźumiałos ci i źakłamania? 
Cźy nie odkrywam w sobie potrźeby podkres la-
nia własnej „sprawiedliwos ci”, lekcewaź enia 
drugich?  Uźnajmy prźed Jeźusem i oddajmy Mu 
te słabos ci, kto re najbardźiej źawstydźają. Pro-
s my o postawę sźcźerej pokory i prostoty. 
(na podstawie: Krźysźtof Wons ŚDŚ/Śalwator, niedźiela.pl) 



 

 

 
 Ojciec Ś więty Jan Paweł II naucźa: "Modlitwa 
rodźinna ma swoje cechy charakterystycźne. 
Jest modlitwą wspo lną męź a i ź ony, rodźico w  
i dźieci. Komunia w modlitwie jest jednocźe-
s nie owocem i wymogiem swej komunii, otrźy-
manej w sakramentach chrźtu i małź en stwa. 
Do cźłonko w rodźiny chrźes cijan skiej moź na  
w sposo b sźcźego lny odnies c  słowa, w kto rych 
Chrystus obiecał Śwą obecnos c : 'źaprawdę, 
powiadam wam: Jeź eli dwaj ź was na źiemi 
źgodnie o cos  prosic  będą, to wsźystkiego uź y-
cźy im mo j Ojciec, kto ry jest w niebie. Bo gdźie 
są dwaj albo trźej źebrani w imię moje, tam 
jestem pos ro d nich' (FC 59). Modlitwa powin-
na byc  'pokorna i ufna' (FC 59), a jej naucźycie-
lami mają byc  rodźice: 'Zasadnicźym i nieźastą-
pionym elementem wychowania do modlitwy 
jest konkretny prźykład, ź ywe s wiadectwo 
rodźico w: tylko modląc się wspo lnie ź dźiec mi, 
wypełniając swoje kro lewskie kapłan stwo, 
ojciec i matka źstępują w głąb serc dźieci, poźo-
stawiając s lady, kto rych nie źdołają źatrźec  
po ź niejsźe wydarźenia ź yciowe'" (FC 60). 
 Piotr nasźych cźaso w prźypomina ro wnieź  
weźwanie do rodźico w papieź a Pawła VI: 
"Matki, cźy ucźycie wasźe dźieci modlitwy 
chrźes cijan skiej? Cźy prźygotowujecie je w 
łącźnos ci ź kapłanami do sakramento w wieku 
dźiecięcego: spowiedźi i Komunii s więtej, 
bierźmowania? Cźy prźyźwycźajacie je mys lec  
w chorobie o Chrystusie cierpiącym? Wźywac  
pomocy Matki Boskiej i Ś więtych? Cźy odma-
wiacie Ro ź aniec w rodźinie? A wy, ojcowie, cźy 
umiecie modlic  się ź wasźymi dźiec mi, ź całą 
wspo lnotą domową, prźynajmniej od cźasu do 
cźasu? Wasź prźykład - prawego mys lenia  
i dźiałania -poparty wspo lną modlitwą jest 
lekcją ź ycia, stanowi akt kultu, sźcźego lnie źa-
sługujący; wnosicie w ten sposo b poko j w pro-
gi domu: Poko j temu domowi! Pamiętajcie:  
w ten sposo b budujecie Kos cio ł" (FC 60). 
"Rodźina więc jako Kos cio ł domowy jest powo-
łana do wspo lnej modlitwy, do dialogu ź Ojcem 
prźeź Jeźusa Chrystusa w Duchu Ś więtym" (FC 
59). Wymowne jest s wiadectwo s więtego Jana 

Chryźostoma (349-407) o rodźinie jako Ko-
s ciele domowym: "I nocą nawet wstawaj, klę-
kaj i mo dl się. Trźeba, aby two j dom był stale 
domem modlitwy. Kos ciołem". 
 [...] Tematem "Orędźia Ojca Ś więtego na XVII 
Ś wiatowy Dźien  Młodźieź y 2003" są słowa 
"Oto Matka twoja" (J 19, 27). Zachęca w nim do 
modlitwy: "Odmawiac  ro ź aniec oźnacźa bo-
wiem ucźyc  się patrźec  na Jeźusa ocźyma Jego 
Matki, kochac  Jeźusa sercem Jego Matki. Wam 
ro wnieź , drodźy młodźi, prźekaźuję dźisiaj 
symbolicźnie koronkę Ro ź an ca. Niech prźeź 
modlitwę i roźwaź anie tajemnic Maryja prowa-
dźi was beźpiecźnie do swego Śyna! Nie wsty-
dź cie się odmawiac  ro ź an ca sami, kiedy idźie-
cie do sźkoły, na ucźelnię, cźy do pracy, na ulicy 
i w s rodkach komunikacji publicźnej; prźyźwy-
cźajajcie się odmawiac  go źe sobą, w wasźych 
grupach, ruchach i stowarźysźeniach; nie wa-
hajcie się proponowac  go w domu wasźym 
rodźicom i rodźen stwu, gdyź  on oź ywia  
i umacnia więźy pomiędźy cźłonkami rodźiny. 
Ta modlitwa pomoź e wam byc  mocnymi  
w wierźe, stałymi w miłos ci i radosnymi i wy-
trwałymi w nadźiei" (nr 5). 
 Codźienne pielęgnowanie modlitwy misyjne-
go Ro ź an ca w rodźinie, domowym Kos ciele, w 
godźinie Apelu Jasnogo rskiego, niech będźie  
źnakiem wdźięcźnos ci dla Opatrźnos ci Boź ej źa 
dar pontyfikatu Jana Pawła II i Boź ego błogo-
sławien stwa w dźiele ewangeliźacji s wiata. 
autor: Ks. Ambroź y Andrźejak, Prźewodnik Katolicki 
42/2003, red. BK (Magnificat 2014) 
 

To polskie prźysłowie źachęca cźłowieka do 
praktykowania codźiennego wcźesnego wsta-
wania. Dodatkowy cźas moź na wykorźystac  
nie tylko na spokojne prźygotowanie się do 
pracy cźy źjedźenie s niadania, ale ro wnieź  na 
modlitwę. W nasźej parafii źaprasźamy 
wszystkich do wspo lnotowych modlitw po-
rannych jakimi są: Jutrznia, kto rej teksty są 
odmawiane w kaź dą s rodę o godź. 6:30 oraź 
Godzinki ku cźci Matki Boź ej, s piewane  
ź organistą w kaź dą niedźielę od godź. 6:55. 

 

 

 
 Dźisiejsźa niedźiela obchodźona jest jako 
Niedziela Misyjna, kto ra roźpocźyna tydźien  
misyjny. Nasźą modlitwą wspieramy dźis  
wsźystkich misjonarźy duchownych i s wieckich, 
wyprasźamy im Boź ą pomoc w trudźie głosźenia 
Ewangelii. Dźiękujemy źa s wiadectwo źaangaź o-
wania Wolontariusźom Salezjańskiego Wolon-
tariatu Misyjnego. Prźed kos ciołem moź emy 
nabyc  materiały misyjne oraź źłoź yc  ofiary, kto ra 
źostaną prźekaźane na wsparcie dźieła misyjne-
go w Amaźonii. Za kaź dy gest dobroci wobec 
misjonarźy składamy serdecźne Bo g źapłac ! 
 Trwa miesiąc modlitwy ro ź an cowej. Zapra-
sźamy codźiennie do s wiątyni na naboź en stwo 
różańcowe na godź. 17.30. Tych, kto rźy ź ro ź -

 
 

wspomnienie w Arch. Krakowskiej 26 października 

 Celina Roźalia Chludźin ska urodźiła się 19 
paź dźiernika 1833 roku w Antowilu na tere-
nach dźisiejsźej Białorusi. Pochodźiła ź źamoź -
nej źiemian skiej rodźiny. Pragnęła wstąpic  do 
klasźtoru sio str wiźytek w Wilnie, ale rodźice 
nie wyraźili źgody. W 1853 roku pos lubiła Jo -
źefa Borźęckiego. Byli sźcźęs liwym małź en -
stwem. Mieli 4 dźieci, ź kto rych dwoje źmarło 
w wieku niemowlęcym. Prźy ź yciu poźostały 
dwie co rki, Celina i Jadwiga. Celina Borźęcka 
była dobrą ź oną i matką. Za wspieranie po-
wstan co w stycźniowych, trafiła ź kilkutygo-
dniową co rką Jadwigą do rosyjskiego więźie-
nia w Grodnie. W 1869 roku Jo źef Borźęcki 
doźnał paraliź u i stracił władźę w nogach. Ro-
dźina prźeniosła się do Wiednia, ale lecźenie 
męź a nie prźyniosło reźultato w. Jo źef źmarł w 
roku 1874. 
 Celina wraź ź co rkami wro ciły do Polski, aby 
pochowac  męź a i ojca. Gdy to się stało, wsźyst-
kie wyjechały do Rźymu. Wtedy powro ciło jej 
pragnienie, aby pos więcic  się Bogu. Poźnała ks. 
Piotra Śemenenkę, generała źmartwychwstan -
co w. Pod jego wpływem postanowiła, wraź źe 
swą młodsźą co rką Jadwigą, źałoź yc  ź en ską 
gałąź  źgromadźenia. 
 Utworźenie nowego źgromadźenia nie prźy-
sźło łatwo. Celina i Jadwiga źłoź yły s luby wie-

cźyste 6 stycźnia 1891 roku i ten dźien  uwaź a 
się źa pocźątek źakonu. Ich misją jest naucźa-
nie i chrźes cijan skie wychowanie dźiewcźąt 
oraź odrodźenie moralno-religijne społecźen -
stwa. 
 Śiostry pracowały ź dźiec mi w Rźymie, ale 
niedługo po s lubach prźybyły do Polski, by w 
Kętach źałoź yc  swo j dom i nowicjat. Kolejne 
domy powstały w Cźęstochowie, Warsźawie, 
Bułgarii, a od 1900 ro wnieź  w UŚA. 
 W 1906 roku źmarła Jadwiga, wspo łźałoź y-
cielka źgromadźenia. Był to ogromny cios dla 
Celiny, kto ra spodźiewała się, ź e ona włas nie 
poprowadźi dalej wspo lne dźieło. Mimo tej 
osobistej tragedii i podesźłego wieku pełniła 
nadal obowiąźki prźełoź onej generalnej. 
 Za ź ycia Celiny Borźęckiej źmartwychwstan-
ki otworźyły 18 domo w źakonnych, w kto rych 
pracowało ponad 200 sio str. Powstało takź e 
kilkanas cie s wieckich stowarźysźen  apostołek 
źmartwychwstania, cźyli kobiet, kto re ź yły 
duchowos cią źgromadźenia i wspierały je swo-
ją dźiałalnos cią. 
 Śiostra Celina źmarła w Krakowie, 26 paź -
dźiernika 1913 roku. Beatyfikował ją w 2007 
roku Benedykt XVI. Prźykład błogosławionej 
Celiny pokaźuje, ź e Bo g prowadźi ludźi do 
s więtos ci prźeź ro ź ne koleje losu i ź e kaź de 
powołanie moź e słuź yc  apostolstwu. 
(na podstawie artykułu ź serwisu modlitwawdrodźe.pl) 

Autor: Franciszek Karpiński 
 

1. Ś więci, niebieskiej miesźkan cy krainy,  
do was bieź ymy w cźasie źłej godźiny,  
kto rych źa włas nych wspo łźiomko w ogłasźa  
ojcźyźna nasźa. 
 

2. Po tejź e źiemi ź namis cie chodźili,  
ź tych samych ź ro deł wodę nasźą pili,  
Polska was matka mlekiem swym karmiła,  
rola ź ywiła. 
 

3. Wspomnijcie, bracia, na wasźych rodako w! 
Ksiąź ęta niebios, na wsźystkich Polako w! 
Dobrego Boga błagajcie źa nami 
swymi pros bami.  


