
 

 

Poniedziałek  
7 listopada 

7:00 + Krystyna STRECKER w 13 roczn. s mierci 

18:00 Aniela CHZĄS CIK (od sąsiadów z bloku 14) 

Wtorek  
8 listopada 

7:00 + Krystyna DOBROWOLSKA-MEIZNER (od syna) 

18:00 Aniela CHZĄS CIK (od Róży św. Marii Magdaleny) 

Środa  
9 listopada 

Rocznica Pos więcenia 
Bazyliki Lateran skiej 

7:00 + Krystyna DOBROWOLSKA-MEIZNER (od rodz. Kowalików i Płatków z 
Kaszowa) 

18:00 Intencje zbiorowe przez wstawiennictwo MBNP. 

Czwartek  
10 listopada 

S w. Leona Wielkiego 

7:00 
+ Krystyna DOBROWOLSKA-MEIZNER (od III Wydz. Penitencjarne-
go Sądu Okręgowego w Tarnowie) 

18:00 + Aniela CHRZĄS CIK (od współpracowników córki z Firmy Familia Med Dent) 

Piątek 
11 listopada 

S w. Marcina z Tours 
S więto  

Niepodległos ci 

7:00 + Jan NOWAK 

9:00 O Boz e błogosławien stwo dla naszej Ojczyzny 

18:00 WYPOMINKOWA 

Sobota  
12 listopada 
S w. Jozafata 

7:00 + Krystyna DOBROWOLSKA-MEIZNER (od Sędziego Sądu Okręgowego  
w Tarnowie Barbary Wójcik) 

18:00 + Marian i Maria SZYMENDERA, syn Krzysztof i wnuk Szymon 

XXXIII 
Niedziela  

Zwykła  
13 listopada 

Dzien  Solidarnos ci 
z Kos ciołem 

Przes ladowanym 
VI Dzien  Ubogich 

7:30 + Irena i Stanisław MORON  

9:00 + Wiesław PAŁKA w 6 roczn. s mierci 

10:30 + Jo zef ZIELIN SKI w 14 roczn. s mierci i z ona Anna 

12:00 Za Parafian. Sakrament Chrztu 

18:00 + Władysława (f) w 2 r.s . i Stanisław w 1 r.s . BURTAN 

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

Bóg zapłać za wszelkie wyrazy wsparcia funkcjonowania naszej parafii!  

 Wolontariusze Salezjańskiego Wolontariatu 
Misyjnego - Młodzi Światu z Krakowa przesyłają 
słowa podziękowań za serdeczne przyjęcie  
w naszej parafii oraz za wsparcie dzieła misyjne-
go w Amazonii. Zebrane 3 726 zł oraz ofiara ze 
sklepiku 4 101 zł - zostaną przekazane na cele 
misyjne. Bo g zapłac . 
 W przyszłą sobotę (12.11) o godz. 18.00 
Klub Kultury Mydlniki, Towarzystwo Przyjacio ł 
Bronowic i Teatr Złoty Ro g zapraszają na spek-
takl pt. „Niespodzianka”, na podstawie dramatu 
Karola Huberta Rostworowskiego. Spektakl 
odbędzie się w sali widowiskowej Klubu Kultury 
Mydlniki. Wstęp wolny. 

 W tym tygodniu patronują nam: 
- czwartek, 10.11 – Św. Leon Wielki (ok. 400-
461), papiez  i doktor Kos cioła, gorliwy obron ca 
wiary i orędownik pokoju; 
- piątek, 11.11– Św. Marcin z Tours (316-397), 
najpierw z ołnierz rzymski, potem biskup, gorli-
wy głosiciel Dobrej Nowiny; 
- sobota, 12.11– Św. Jozafat Kuncewicz (1580-
1623), biskup i męczennik, ewangelizator 
schizmatyko w.  

Wszystkim jubilatom i solenizantom  
z yczymy otwartos ci na Boz e słowo  

oraz odwagi w podejmowaniu codziennych 
obowiązko w względem Boga i bliz niego. 

 

 

2 Mch 7, 1-2. 9-14 

Czytanie z Drugiej Księgi Machabejskiej 
Siedmiu braci razem z matką zostało schwyta-
nych. Bito ich biczami i rzemieniami, gdyz  kro l 
chciał ich zmusic , aby skosztowali wieprzowi-
ny zakazanej przez Prawo. Jeden z nich, prze-
mawiając w imieniu wszystkich, tak powie-
dział: «O co masz zamiar pytac  i jakie zdoby-
wac  od nas wiadomos ci? Jestes my bowiem 
gotowi raczej zginąc , aniz eli przekroczyc  ojczy-
ste prawa». Drugi zas  brat, w chwili gdy odda-
wał ostatnie tchnienie, powiedział: «Ty zbrod-
niarzu, odbierasz nam to obecne z ycie. Kro l 
s wiata jednak nas, kto rzy umieramy za Jego 
prawa, wskrzesi i oz ywi do z ycia wiecznego». 
Po nim był męczony trzeci. Na z ądanie natych-
miast wysunął język, a ręce wyciągnął bez oba-
wy i męz nie powiedział: «Z Nieba je otrzyma-
łem, ale dla Jego praw nimi gardzę, a spodzie-
wam się, z e od Niego ponownie je otrzymam». 
Nawet sam kro l i całe jego otoczenie zdumie-
wali się odwagą młodzien ca, jak za nic miał 
cierpienia. Gdy ten juz  zakon czył z ycie, takim 
samym katuszom poddawano czwartego. Ko-
nając, tak powiedział: «Lepiej jest tym, kto rzy 
giną z rąk ludzkich, bo mogą pokładac  nadzieję 
w Bogu, z e zno w przez Niego zostaną wskrze-
szeni. Dla ciebie bowiem nie będzie zmar-
twychwstania do z ycia». 
 

2 Tes 2, 16 – 3, 5 

Czytanie z Drugiego Listu Świętego Pawła  
Apostoła do Tesaloniczan  
Bracia: Sam Pan nasz, Jezus Chrystus, i Bo g, 
Ojciec nasz, kto ry nas umiłował i przez łaskę 
udzielił nam wiecznego pocieszenia i dobrej 
nadziei, niech pocieszy serca wasze i niech 
utwierdzi w kaz dym działaniu i dobrej mowie. 
Poza tym, bracia, mo dlcie się za nas, by słowo 
Pan skie szerzyło się i rozsławiało, podobnie jak 

to jest pos ro d was, abys my byli wybawieni od 
ludzi przewrotnych i złych, albowiem nie 
wszyscy mają wiarę. Wierny jest Pan, kto ry 
umocni was i ustrzez e od złego. Co do was, 
ufamy w Panu, z e to, co nakazujemy, czynicie  
i będziecie czynic . Niechaj Pan skieruje serca 
wasze ku miłos ci Boz ej i cierpliwos ci Chrystu-
sowej. 
 

Łk 20, 27-38 

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza 
Podeszło do Jezusa kilku saduceuszo w, kto rzy 
twierdzą, z e nie ma zmartwychwstania, i za-
gadnęli Go w ten sposo b: «Nauczycielu, Moj-
z esz tak nam przepisał: „Jes li umrze czyjs  brat, 
kto ry miał z onę, a był bezdzietny, niech jego 
brat pojmie ją za z onę i niech wzbudzi potom-
stwo swemu bratu”. Oto z  było siedmiu braci. 
Pierwszy pojął z onę i zmarł bezdzietnie. Pojął 
ją drugi, a potem trzeci, i tak wszyscy pomarli, 
nie zostawiwszy dzieci. W kon cu umarła ta 
kobieta. Przy zmartwychwstaniu więc kto rego 
z nich będzie z oną? Wszyscy siedmiu bowiem 
mieli ją za z onę». Jezus im odpowiedział: 
«Dzieci tego s wiata z enią się i za mąz  wycho-
dzą. Lecz ci, kto rzy uznani zostaną za godnych 
udziału w s wiecie przyszłym i w powstaniu  
z martwych, ani się z enic  nie będą, ani za mąz  
wychodzic . Juz  bowiem umrzec  nie mogą, gdyz  
są ro wni aniołom i są dziec mi Boz ymi, będąc 
uczestnikami zmartwychwstania. A z e umarli 
zmartwychwstają, to i Mojz esz zaznaczył tam, 
gdzie jest mowa o krzewie, gdy Pana nazywa 
„Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem 
Jakuba”. Bo g nie jest Bogiem umarłych, lecz 
z ywych; wszyscy bowiem dla Niego z yją». 

Nr 36 (933) do użytku wewnętrznego 

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

Różaniec za zmarłych  
6, 7 i 8 listopada o godz. 17.30 



 

 

 Marcin urodził się ok. 316 r. w Panonii, na 
terenie dzisiejszych Węgier, w rodzinie pogan -
skiej. Jego ojciec był rzymskim trybunem woj-
skowym. Prawdopodobnie imię Martinus po-
chodzi od Marsa, boga wojny. Przez wieki po-
wstało tak wiele z ycioryso w Marcina i legend, 
z e dzis  trudno ustalic  fakty. Prawdopodobnie 
uczył się w Ticinium (Pawia). Mając 15 lat wstą-
pił do armii Konstancjusza II. Co do tego, ile lat 
słuz ył w wojsku, hagiografowie toczą spory. 
Według jednych 25, inni podają, z e tylko 5.  
Ale wydarzenie, kto re wszyscy czciciele wspo-
minają, miało miejsce w okresie tej słuz by. Z e-
brakowi proszącemu o jałmuz nę u bram miasta 
Amiens Marcin oddał połowę swej opon czy. 
Następnej nocy ukazał mu się Chrystus odziany 
w ten płaszcz i mo wiący do anioło w: "To Mar-
cin okrył mnie swoim płaszczem". Pod wpły-
wem tego wydarzenia Marcin przyjął chrzest  
i opus cił wojsko, uwaz ając, z e wojowanie kło ci 
się z zasadami wiary. W innych z yciorysach 
znajdujemy informację, z e spotkanie z z ebra-
kiem nastąpiło juz  po chrzcie; Marcin jako 
chrzes cijanin nie mo gł słuz yc  w wojsku, dlatego 
musiał z niego wystąpic . Wielką troską Marcina 
było nawro cenie swoich rodzico w, do kto rego 
doprowadził wkro tce po opuszczeniu armii. 
Następnie udał się do s w. Hilarego, biskupa Poi-
tiers (we Francji), stając się jego uczniem. Po 
pewnym czasie osiadł jako pustelnik na wysep-
ce Gallinaria w pobliz u Genui, gromadząc woko ł 
siebie wielu ucznio w.  
 W 361 r. załoz ył pierwszy klasztor w Galii -  
w Liguge. Dziesięc  lat po z niej, mimo jego sprze-

ciwu, lud wybrał go biskupem Tours. Sakrę  
biskupią otrzymał w roku 371. Jako pasterz 
diecezji prowadził nadal surowe z ycie mnisze, 
budząc sprzeciw okolicznych biskupo w. Klasz-
tory, kto re zakładał, łączyły koncepcję z ycia 
mniszego z pracą misyjną. Sam odbył wiele wy-
praw misyjnych. Rozpoczął chrystianizację pro-
wincji galijskiej. Był znanym apostołem wsi.  
 Jeszcze za z ycia nazywany był męz em Boz ym. 
Odnotowano wiele cudo w wymodlonych przez 
biskupa Marcina, a takz e wielką liczbę nawro -
conych przez niego pogan. Hagiograf Sulpicjusz 
opisuje zmagania Marcina z duchami nieczysty-
mi, kto re atakowały go tym częs ciej, im więcej 
dusz nawracał na wiarę chrzes cijan ską. 
 Marcin zmarł 8 listopada 397 r. w Candes 
podczas podro z y duszpasterskiej. Jego ciało 
sprowadzono Loarą do Tours i pochowano  
11 listopada. Jako pierwszy wyznawca - nie-
męczennik - zaczął odbierac  czes c  s więtego  
w Kos ciele Zachodnim. Relikwie spoczywają  
w bazylice wzniesionej ku czci S więtego. Jest 
patronem Francji, kro lewskiego rodu Merowin-
go w, dzieci, hotelarzy, jez dz co w, kawalerii, ka-
peluszniko w, kowali, krawco w, młynarzy, tka-
czy, podro z niko w, więz nio w, włas cicieli winnic, 
z ebrako w i z ołnierzy. 
 W ikonografii przedstawiany jest w stroju 
biskupa lub jako z ołnierz oddający płaszcz  
z ebrakowi. Jego atrybutami są: dzban, gęs  na 
księdze, gęs  u jego sto p, kon , księga, model ko-
s cioła, dwa psy lub z ebrak u jego sto p.  
 Św. Marcinie - módl się za nami! 
(na podstawie artykułu z serwisu brewiarz.pl) 

  
  Saduceusze odrzucali wiarę w zmartwych-
wstanie. W rozmowie wykorzystują prawo lewi-
ratu, kto re nakazywało męz czyz nie wzbudzic  
potomka, w sytuacji s mierci brata i bezdzietnos ci 
bratowej. Było ono wyrazem ekonomicznej  
i społecznej troski o wdowy. 
 Jezus zwraca uwagę, iz  jez eli Bo g jest Bogiem 
z ywych, musiał wzbudzic  do z ycia Abrahama, 
Izaaka i Jakuba. Jez eli Bo g kocha człowieka, nie 
moz e pozostawic  go w mocy s mierci. I to jest 

Dobra Nowina dla nas. Nasze z ycie wykracza 
poza doczesną związaną z cierpieniem i bo lem 
ziemską egzystencję. Jego celem jest Bo g, jest 
Miłos c  kto ra przetrwa s mierc .  
 Z ycie duchowe przekracza ziemski wymiar 
mys lenia, nie obowiązują w nim prawa rozwoju 
ani narodzin i s mierci. Wszystko będzie nowe, 
duchowe, oczywiste, przeniknięte Bogiem i miło-
s cią. Będziemy ro wni aniołom, a więc nie podle-
gający ludzkiemu wymiarowi hierarchii. Co wię-
cej, będziemy w dosłownym tego słowa znacze-
niu dziec mi Boz ymi. (na podstawie: deon.pl) 

 

 

 Gdy słyszymy słowa “pomo dlmy się w inten-
cjach Ojca S więtego”, wielu osobom wydaje się, 
z e jest to modlitwa za Papiez a, np. o błogosła-
wien stwo czy o zdrowie dla niego. Jest to jed-
nak modlitwa w intencjach, kto re wyznacza 
Papiez  na dany miesiąc i w kto rych on sam się 
modli.  W listopadzie papiez  Franciszek zachę-
ca do modlitwy za dzieci, kto re cierpią:  
Módlmy się, aby dzieci, które cierpią ‐ te, 
które żyją na ulicy, ofiary wojen, sieroty ‐ 
miały dostęp do edukacji i mogły na  
nowo zaznać uczucia ze strony rodziny.  
 Zwyczajowo przyjęły się takie modlitwy jak: 
“Ojcze nasz”, „Wierzę w Boga”, „Zdrowas  Mary-
jo” albo „Pod Twoją obronę”, moz na je odma-
wiac  pojedynczo albo połączyc  np. “Ojcze nasz” 
i “Zdrowas  Maryjo”, waz ne jedynie, aby były 
modlitwami według intencji Ojca S więtego. 
(modlitwy24.pl) 

 
 Dzis  (6.11) pierwsza niedziela miesiąca. Po 
kaz dej Mszy S w. Adoracja Najs więtszego Sakra-
mentu. Po Mszy o godz. 9.00 zmianka ro z an cowa 
i moz liwos c  skorzystania z biblioteki parafialnej, 
a o godz. 18.00 Uwielbienie Jezusa. 
 Dziękujemy za przygotowanie liturgii Mszy 
S więtej i procesji na cmentarzu w uroczystos c  
Wszystkich S więtych. Bo g zapłac : ks. Markowi, 
ministrantom i lektorom, kos cielnym i organi-
s cie. Różaniec w intencji zmarłych z wypomin-
kami do wtorku (8.11) o godz. 17.30. We wtorek, 
będzie ro wniez  ro z aniec po Mszy wieczornej. 
 W środę przypada s więto Pos więcenia Bazy-
liki Lateran skiej. Bazylika na Lateranie jest ko-
s ciołem katedralnym biskupa Rzymu. To s więto 
to wyraz naszej jednos ci z następcą S więtego 
Piotra. Papiez a Franciszka i wszystkie sprawy 
Kos cioła będziemy polecali Bogu podczas Mszy 
S więtej i nowenny do MBNP o godz. 18.00. 
 W piątek, 11.11 Święto Niepodległości. Do-
datkowa Msza S więta w intencji naszej ojczyzny 
o godz. 9.00. Modlitewną pamięcią będziemy 

ogarniac  wszystkich, kto rzy zginęli w walce o jej 
wolnos c . Niech zewnętrznym znakiem naszego 
s więtowania będzie wywieszona flaga narodo-
wa. Po liturgii złoz ymy znicze pamięci pod jubi-
leuszową tablicą.  
 Przez cały rok, w drugie piątki miesiąca 
Msza S więta wieczorna jest sprawowana w in-
tencji zmarłych polecanych w tegorocznych wy-
pominkach oraz za dusze czys c cowe. 
 W najbliz szą niedzielę (13.11) przypada 
Dzien  Solidarnos ci z Kos ciołem Przes ladowa-
nym (zawsze w II niedzielę listopada). Takz e 
tego dnia będziemy obchodzic  juz  po raz piąty 
ustanowiony przez papiez a Franciszka S wiato-
wy Dzien  Ubogich. Po kaz dej Mszy S więtej Oaza 
zaprasza do kawiarenki w bibliotece. To ostat-
nia okazja w tym roku kalendarzowym na skosz-
towanie wypieko w młodziez y. 
 Dzis  przed kos ciołem prowadzona jest kwe-
sta na rzecz Alma Spei Hospicjum dla Dzieci, 
kto re opiekuje się nieuleczalnie chorymi dziec mi 
w ich domach rodzinnych na terenie Krakowa  
i Małopolski. Bo g zapłac  za wsparcie tego dzieła. 

 Parafialny Oddział Akcji Katolickiej zaprasza 
nowe osoby do wstąpienia w swoje szeregi. 
Spotkania odbywają się we wtorki po 10 dniu 
kaz dego miesiąca po wieczornej Mszy S więtej 
(najbliz sze spotkanie 15 listopada). Grupa rea-
lizuje dzieła na rzecz parafii przy wspo łpracy  
z księdzem Proboszczem. Celem Akcji Katolic-
kiej jest pogłębianie formacji chrzes cijan skiej 
jej członko w oraz wspo łpraca oso b s wieckich  
z duchownymi w realizowaniu misji Kos cioła. 
W naszej parafii Akcja działa m. in. poprzez 
angaz owanie się w czytania w liturgii (np. 
16stego dnia kaz dego miesiąca), prowadzenie 
naboz en stw, zbio rki charytatywne, rozprowa-
dzanie s wiec wigilijnych, organizowanie pa-
czek s wiątecznych dla potrzebujących, udział  
w pielgrzymkach i dniach skupienia, organizo-
wanie konkursu palm, a w grudniu - konkursu 
szopek. Masz chęci do działania w parafii? 
Przyjdz  na spotkanie we wtorek 15 listopada! 

Zapraszamy młodzież do uczestnictwa we wspólnocie OAZY.  
Msza Święta w piątki o godz. 18:00, następnie spotkanie w salce „za chórem”. 


