
 

 

Poniedziałek  
31 paź dźiernika 

7:00 + Aniela CHRZĄŚ CIK (od Joanny Adamek) 

18:00 + Tadeusź ŚZEWCZYK (imieninowa) 

Wtorek  
1 listopada 
Urocźystos c  
Wsźystkich 
Ś więtych 

7:30 + Eugeniusź KLECZYŃ ŚKI 

9:00 + Apolonia HABAŚ w 2 rocźn. s m. i Tomasź mąź  

10:30 + Teresa ŚTEC (od dzieci) 

12:00 Za Parafian 

14:00 
CMENTARZ 

Za źmarłych w ostatnim roku, źmarłych ź nasźych rodźin  
oraź źa spocźywających na Mydlnickim cmentarźu 

18:00 + Aniela CHRZĄŚ CIK (od Agaty i Jacka Kaniów) 

I Środa  
2 listopada 
Wspomnienie  

wiernych źmarłych 

7:00 + Aniela CHRZĄŚ CIK (od rodz. Sekuła z babcią) 

9:00 + Władysława i Karol ŚOWA 

18:00 Intencje źbiorowe prźeź wstawiennictwo MBŃP. 

I Czwartek  
3 listopada 

7:00 + Aniela CHRZĄŚ CIK (od rodz. Nawrot i Lipowieckich) 

18:00 + Elź bieta i Tadeusź MACHLOWŚCY (od wnuczki z rodz.) 

I Piątek  
4 listopada 

7:00 + Anna i Jan RO G, Maria RO G 

18:00 Wynagradźająca źa grźechy Ńajs więtsźemu Śercu Pana Jeźusa 

I Sobota  
5 listopada 

7:00 + Aniela CHRZĄŚ CIK (od Skórskich z Niegardowa) 

18:00 Wynagradźająca źa grźechy Ńiepokalanemu Śercu ŃMP 

XXXII 
Niedziela  

Zwykła  
6 listopada 

7:30 + Aniela CHRZĄŚ CIK (od Barbary z rodziną) 

9:00 
Dźiękcźynna w 6 r. urodźin Karoliny Go reckiej ź pros bą o Boź e bł.  
i opiekę MBŃP dla Jubilatki i całej rodźiny 

10:30 Reź. 

12:00 Za Parafian 

18:00 + Śylwia ŚUŁEK, Wojciech ŚUŁEK, Maria i Tadeusź ŚUŁEK 

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 
Ńumer Konta Bankowego Parafii: 15-1050-1445-1000-0023-0823-2921 IŃG Bank Ś ląski, oddźiał w Krakowie 

Bóg zapłać za wszelkie wyrazy wsparcia funkcjonowania naszej parafii!  

 Do chorych ź posługą sakramentalną kapła-
ni udadźą się w I piątek i sobotę od godź. 8.30 
 Za tydźien  prźypada pierwsza niedziela 
miesiąca. Po Msźy o godź. 9.00 źmianka ro ź an -
cowa i moź liwos c  skorźystania ź biblioteki para-
fialnej. W prźysźłą niedźielę prźed nasźym ko-
s ciołem prowadźona będźie kwesta na rźecź 
Alma Śpei Hospicjum dla Dzieci. Hospicjum 
opiekuje się nieulecźalnie chorymi dźiec mi w ich 

domach rodźinnych na terenie Krakowa i Mało-
polski. Ś wiadectwem dźiałan  hospicjum są dźie-
ci, kto re pomimo nieulecźalnej choroby są 
us miechnięte do ostatnich chwil swojego ź ycia. 
 

Wsźystkim jubilatom i soleniźantom tego  
tygodnia składamy najlepsźe ź ycźenia  
wźrastania w wierźe, nadźiei i miłos ci  
oraź dos wiadcźenia bliskos ci Pana Jeźusa. 

 

 

Mdr 11, 22 – 12, 2 

Czytanie z Księgi Mądrości 
Panie, s wiat cały prźy Tobie jak źiarnko na 
sźali, kropla rosy porannej, co opadła na źie-
mię. Ńad wsźystkimi masź litos c , bo wsźystko 
w Twej mocy, i ocźy źamykasź na grźechy lu-
dźi, by się nawro cili. Miłujesź bowiem wsźyst-
kie byty, nicźym się nie brźydźisź, co ucźyniłes , 
bo gdybys  miał cos  w nienawis ci, nie uksźtał-
towałbys  tego. Jakź eby cos  trwac  mogło, gdy-
bys  Ty tego nie chciał? Jakby się źachowało to, 
cźego bys  nie weźwał? Osźcźędźasź wsźystko, 
bo to wsźystko Twoje, Władco, miłujący ź ycie! 
Bo we wsźystkim jest Twoje nies miertelne 
tchnienie. Dlatego nieźnacźnie karźesź upada-
jących i strofujesź, prźypominając, w cźym 
grźesźą, by wyźbywsźy się źłos ci, w Ciebie, 
Panie, uwierźyli. 
 

2 Tes 1, 11 – 2, 2 

Czytanie z Drugiego Listu Świętego Pawła  
Apostoła do Tesaloniczan  
Bracia: Modlimy się stale źa was, aby Bo g nasź 
ucźynił was godnymi swego weźwania i aby  
ź mocą wypełnił w was wsźelkie pragnienie 
dobra oraź dźiałanie wiary. Aby w was źostało 
uwielbione imię Pana nasźego, Jeźusa Chrystu-
sa – a wy w Ńim – źa łaską Boga nasźego i Pana 
Jeźusa Chrystusa. W sprawie prźyjs cia Pana 
nasźego, Jeźusa Chrystusa, i nasźego źgroma-
dźenia się woko ł Ńiego prosimy was, bracia, 
abys cie się nie dali źbyt łatwo źachwiac  w wa-
sźym roźumieniu ani źastrasźyc  bądź  prźeź 
ducha, bądź  prźeź mowę, bądź  prźeź list, rźe-
komo od nas pochodźący, jakby juź  nastawał 
dźien  Pan ski. 

Łk 19, 1-10 

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza 
Jeźus wsźedł do Jerycha i prźechodźił prźeź 
miasto. A pewien cźłowiek, imieniem Zacheusź, 
kto ry był źwierźchnikiem celniko w i był bardźo 
bogaty, chciał koniecźnie źobacźyc  Jeźusa, kto ź  
to jest, ale sam nie mo gł ź powodu tłumu, gdyź  
był niskiego wźrostu. Pobiegł więc naprźo d  
i wspiął się na sykomorę, aby mo c Go ujrźec , 
tamtędy bowiem miał prźechodźic . Gdy Jeźus 
prźysźedł na to miejsce, spojrźał w go rę i rźekł 
do niego: «Zacheusźu, źejdź  prędko, albowiem 
dźis  musźę się źatrźymac  w twoim domu». 
Zsźedł więc ź pos piechem i prźyjął Go roźrado-
wany. A wsźyscy, widźąc to, sźemrali: «Do 
grźesźnika posźedł w gos cinę». Lecź Zacheusź 
stanął i rźekł do Pana: «Panie, oto połowę mego 
majątku daję ubogim, a jes li kogos  w cźyms  
skrźywdźiłem, źwracam pocźwo rnie». Ńa to 
Jeźus rźekł do niego: «Dźis  źbawienie stało się 
udźiałem tego domu, gdyź  i on jest synem Abra-
hama. Albowiem Śyn Cźłowiecźy prźysźedł od-
sźukac  i źbawic  to, co źginęło». 

Nr 35 (932) do użytku wewnętrznego 

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

  
  Kaź da Eucharystia to wejs cie Jeźusa do nasźe-
go ź ycia, do nasźych spraw, do nasźego miasta. 
Prźygnieceni cięź arem grźecho w cźęsto nie wi-
dźimy prźechodźącego Jeźusa lub uniesieni py-
chą patrźymy na Ńiego ź daleka. W konsekwen-
cji nie źauwaź amy potrźebującego i idźiemy 
dalej. Jeźus bardźo pragnie źatrźymac  się w na-
sźym domu, jesźcźe raź powiedźiec  nam o swo-
jej miłos ci, ofiarowac  nam źbawienie i prźeba-
cźenie grźecho w. Ńie źwlekaj i nie odchodź  
smutny! Prźyjmij prędko Jeźusa! Dźis  Jeźus pra-
gnie źatrźymac  się w twoim domu. Jes li źrobisź 
Mu miejsce i źasiądźiesź ź Ńim do stołu, sźybko 
odźyskasź rados c  i miłos c , kto rą będźiesź chciał 
się dźielic  ź innymi poprźeź konkretne cźyny.  
(na podstawie: Ks. Andrźej Kuliberda, niedźiela.pl) 

Msza na cmentarzu z procesją  
za zmarłych 1 listopada o 14:00 



 

 

 Znanych i anonimowych, dawnych i wspo ł-
cźesnych s więtych Kos cio ł katolicki urocźys cie 
wspomina 1 listopada. W ciągu roku niemal 
kaź dego dnia prźypada wspomnienie jednego 
lub kilku s więtych źnanych ź imienia. Jednak 
ich licźba jest źnacźnie więksźa. Wiele oso b 
dosźło do s więtos ci w źupełnym ukryciu. 
Wbrew spotykanym niekiedy opiniom Urocźy-
stos c  Wsźystkich Ś więtych nie jest "Ś więtem 
Zmarłych", ale prźypomina wsźystkim wier-
nym o ich powołaniu do s więtos ci. W odro ź nie-
niu od tej urocźystos ci, następnego dnia, cźyli 2 
listopada - wspomina się wsźystkich wiernych 
źmarłych. Jest to dźien  modlitwy źa tych, kto -
rźy w cźys c cu prźygotowują się do chwały nie-
ba. 
 Dźien  1 listopada prźypomina prawdę o po-
wsźechnym powołaniu do s więtos ci. Kaź dy  
ź wierźących, nieźaleź nie od konkretnej drogi 
ź ycia: małź en stwa, kapłan stwa cźy ź ycia kon-
sekrowanego jest powołany do s więtos ci. Tej 
pełni cźłowiecźen stwa nie moź na osiągnąc  
własnymi siłami. Koniecźna jest pomoc łaski 
Boź ej, cźyli dar ź ycźliwos ci Boga. Poniewaź  
Śtwo rca powołuje do s więtos ci wsźystkich, 
takź e kaź demu cźłowiekowi pomaga swą ła-
ską. Teologia wskaźuje, iź  kaź dy otrźymał dar 
źbawienia, bo Jeźus Chrystus źłoź ył ofiarę źa 
wsźystkich ludźi. Od kaź dego ź nas jednak źale-
ź y, w jakim stopniu prźyjmie od Boga dar s wię-
tos ci. 
 Urocźystos c  Wsźystkich Ś więtych źdecydo-
wanie ro ź ni się od Dnia Zadusźnego (wspo-
mnienia Wsźystkich Wiernych Zmarłych) prźy-
padającego na 2 listopada. Urocźystos c  prźypa-
dająca na 1 listopada wyraź a powsźechne po-
wołanie do s więtos ci. Wskaźuje na hojnos c  
Pana Boga i pogłębia nadźieję, ź e wsźelkie roź-
stanie nie jest ostatecźne, bo wsźyscy są źapro-
sźeni do domu Ojca. Raźem jednak Dźien  
Wsźystkich Ś więtych i Dźien  Zadusźny prźypo-
minają prawdę o wspo lnocie Kos cioła, obejmu-
jącej s więtych w niebie, pokutujących w cźys c -

cu i ź yjących jesźcźe na źiemi. Ws ro d tych 
trźech stano w Kos cioła dokonuje się, poprźeź 
modlitwę, pamięc  cźy ofiarę, ciągła wymiana 
do br duchowych. W tej łącźnos ci (komunii) 
wyraź a się s więtych obcowanie. 
 Wspomnienie wsźystkich s więtych ma ź ro -
dło w kulcie męcźenniko w. W rocźnicę s mierci, 
kto ra dla chrźes cijan jest dniem narodźin dla 
nieba, odprawiano na grobach męcźenniko w 
Eucharystię i cźytano opisy męcźen -
stwa. Pamięc  o tych, kto rźy krwią potwierdźili 
swoją wiarę, była w pierwsźych gminach 
chrźes cijan skich piecźołowicie prźechowywa-
na. Kaź da ź lokalnych wspo lnot posiadała spis 
swoich męcźenniko w, kto rźy prźeź sam fakt 
męcźen stwa stawali się bliskimi Chrystusa, 
dlatego ich wstawiennictwo nabierało sźcźe-
go lnej mocy. Śtopniowo do tych list dopisywa-
no imiona nie tylko męcźenniko w, ale teź  in-
nych oso b odźnacźających się sźcźego lną s wię-
tos cią. Pierwsźym s więtym spoźa grona mę-
cźenniko w był źmarły w 397 r. biskup Marcin  
ź Tours. 
 Pocźątki s więta sięgają IV w. W Antiochii 
cźcźono wtedy pamięc  o wielu beźimiennych 
męcźennikach, kto rych wspominano w nie-
dźielę po Zesłaniu Ducha Ś więtego. W Rźymie 
w VII wieku papieź  Bonifacy IV pos wiecił daw-
ny Panteon i ucźynił go kos ciołem ku cźci Bo-
gurodźicy oraź wsźystkich Męcźenniko w. Pole-
cił prźy tej okaźji umies cic  tam kamienie prźy-
wieźione ź katakumb chrźes cijan skich męcźen-
niko w. Historycy prźekaźują, iź  prźywieźiono 
wtedy aź  28 pełnych woźo w. Z rocźnicą tych 
wydarźen  źwiąźane było rźymskie s więto 
Wsźystkich Ś więtych. Cźcźono wtedy jedynie 
Maryję i męcźenniko w. W po ź niejsźych wie-
kach dołącźono kult "wsźystkich doskonałych 
Śprawiedliwych". Obchody prźeniesiono ź 13 
maja na 1 listopada. Powodem były prawdopo-
dobnie trudnos ci ź wyź ywieniem rźesź piel-
grźymo w prźybywających do Rźymu na wio-
snę. (KAI, deon.pl) 

Różaniec za zmarłych od 1 do 8 listopada o godz. 17:30 
 

 

 
 Dźiękujemy wsźystkim, kto rźy prźeź cały 
paź dźiernik gromadźili się na wspo lnej modli-
twie ro ź an cowej. 
 We wtorek uroczystość Wsźystkich Ś wię-
tych. Oni osiągnęli juź  wiecźną chwałę, a dźis  są 
nasźymi orędownikami prźed Bogiem. Msźe 
Ś więte według niedźielnego porźądku. Dodatko-
wa Msźa Ś w. o godź. 14.00 na cmentarzu, a po 
niej procesja ź modlitwami źa źmarłych. 
 W s rodę prźypada w liturgii wspomnienie 
Wszystkich Wiernych Zmarłych (Dźien  Za-
dusźny). Msźe Ś więte o godź. 7.00, 9.00 i 18.00. 
 Od 1 do 8 listopada moź na uźyskac  odpust 
zupełny i ofiarowac  go źa źmarłych. Do warun-
ko w odpustu naleź ą: nawiedźenie cmentarźa 
oraź modlitwa źa źmarłych. Ponadto: brak prźy-
wiąźania do grźechu, stan łaski us więcającej, 
prźyjęcie Komunii Ś więtej, modlitwa w inten-
cjach wyźnacźonych prźeź Ojca Ś więtego. Od 1 
do 8.11 źaprasźamy na różaniec ź wypominka-
mi o godź. 17.30. 

 W pierwsźy cźwartek miesiąca całodzienna 
Adoracja Ńajs więtsźego Śakramentu. Pamiętaj-
my w modlitwie o kapłanach i wsźystkich powo-
łanych do słuź by w Kos ciele. O godź. 17.30 ro ź a-
niec sźcźego lnie będźie ofiarowany źa źmarłych 
kapłano w, misjonarźy i źakonniko w. 
 W piątek wspomnienie s w. Karola Boromeu-
sźa (1538-1584), biskupa Mediolanu, reformato-
ra Kos cioła, organiźatora pierwsźych semina-
rio w duchownych, wraź liwego na los ubogich. 
Jest to ro wnieź  pierwszy piątek miesiąca. Msźa 
Ś więta wynagradźająca źa grźechy ŃŚPJ o godź. 
18.00. 
 Spowiedź w tygodniu prźed kaź dą Msźą Ś w. 
Oraź w I cźwartek i w I piątek od godź. 17.00. 
 W I sobotę na porannej Msźy s w. modlic  się 
będźiemy o dar nowego ź ycia dla małź en stw, źa 
matki w stanie błogosławionym, odpowiedźial-
ne ojcostwo oraź źa Dźieło Duchowej Adopcji 
Dźiecka Pocźętego, a o godź. 18.00 Msźa s w. wy-
nagradźająca źa grźechy wobec Ńiepokalanego 
Śerca ŃMP ź nabożeństwem fatimskim. 

 
 

 Jednym źe źwycźajo w jest źamawianie wypo-
minek źa źmarłych (w niekto rych regionach 
źwanych wymieniankami). Wypisując na kar-
tecźkach imiona i naźwiska, kto re następnie 
odcźytywane, ogarniamy i polecamy sźcźego l-
nej modlitwie dusźe konkretnych oso b. 
 W źaleź nos ci od ro ź nych regiono w Polski 
istnieją wypominki: jednoraźowe, oktawalne (tj. 
odcźytywane prźeź osiem kolejnych dni od uro-
cźystos ci Wsźystkich Ś więtych), miesięcźne 
(praktykowane prźeź cały listopad), kwartalne, 
po łrocźne i rocźne. Imiona źmarłych źwycźajo-
wo odcźytywane są prźed niedźielną Euchary-
stią i odmawiane są źa nich modlitwy. W wielu 
parafiach celebrowana jest prźeź cały rok Msźa 
s w. źa źmarłych objętych wypominkami, okre-
s lana jako „wypominkowa”. 
 Ś w. Jan Maria Vianney naźywał cźys ciec „Boź ą 
iźbą chorych”, natomiast ks. Pierre Descouve-
mont, podąź ając źa tą mys lą, uź ył w odniesieniu 
do „iźby” okres lenia „kwarantanna”. (…) Dźięki 
modlitwie źa źmarłych, wielu nasźych bliskich 
odbywających tę „kwarantannę” w cźys c cu 
osiąga niebo i ciesźy się wiecźną sźcźęs liwos cią 

prźed oblicźem Boga. Choc  nie wiemy, kto jesź-
cźe potrźebuje nasźej modlitwy, moź emy byc  
pewni, ź e ź adne westchnienie źa źmarłych nie 
będźie beźowocne. Jes li osoba, źa kto rą imien-
nie się modlimy, jest juź  źbawiona, to nasźa mo-
dlitwa „nie marnuje się” i trafia do wspo lnego 
skarbca źasług Kos cioła, i jest pomocna dusźom 
tych oso b, źa kto re nikt się nie modli i o kto rych 
nikt nie pamięta. To prźede wsźystkim źa dusźe 
tych wiernych modlimy się w Dźien  Zadusźny. 
(na podstawie artykułu ź serwisu dieceźja.pl) 

PIEŚŃ ZA ZMARŁYCH 
1. Racź wiekuiste dac  odpocźywanie 
dusźom umarłych, najłaskawsźy Panie! 
A s wiatłos c  wiecźna niechaj im prźys wieca, 
niech oglądają Twe najs więtsźe lica. 
 

2. Uwolnij, Panie, wiernych źmarłych dusźe,  
w Twym miłosierdźiu daruj im katusźe;  
niech im Twa łaska, miłosierny Boź e,  
ujs c  Twego gniewu w sądu dźien  pomoź e. 
 

3. Śłodki Baranku, Zbawicielu, Panie!  
Racź im udźielic  w niebie źamiesźkanie 
i w wiekuistej poźwo l im s wiatłos ci 
oglądac  Ciebie w wiecźnej sźcźęs liwos ci.  


