
 

 

Poniedziałek  
14 listopada 

7:00 + Maria BACZYŃ SKA (od siostry z rodz.) 

18:00 + Leopold KRZAŃOWICZ i ż ona Helena 

Wtorek  
15 listopada 

7:00 + Romana (f) POWROZ ŃIK (od córki Mirosławy z mężem) 

18:00 
Dżiękcżynno – błagalna ża ż ywych i żmarłych cżłonko w  
Akcji Katolickiej 

Środa  
16 listopada 

7:00 + Romana (f) POWROZ ŃIK (od córki Małgorzaty z rodz.) 

18:00 Intencje żbiorowe prżeż wstawiennictwo MBŃP. 

Czwartek  
17 listopada 
S w. Elż biety  
Węgierskiej 

7:00 + Romana (f) POWROZ ŃIK (od sąsiadów z ul. Balickiej i Godlewskiego) 

18:00 
Dżiękcżynna ża otrżymane łaski ż pros bą o dalsżą opiekę MBŃP  
i błogosławien stwo Boż e dla Wandy 

III Piątek 
18 listopada 

Bł. Karoliny Ko żko wny 

7:00 + Romana (f) POWROZ ŃIK (od mieszkańców ul. Długoszowskiego  
i Na Nowinach) 

18:00 + Zbigniew BIAŁKIEWICZ w 6 r. s . 

Sobota  
19 listopada 

7:00 + Maria BACZYŃ SKA (od córki Elżbiety z mężem) 

18:00 + Wiesława (f) SKWIRA w 3 r. s . 

Niedziela  
20 listopada 

Jezusa Chrystusa 
Króla Wszechświata 

S w. Rafała 
Kalinowskiego 

7:30 Reż. 

9:00 
O Boż e błogosławien stwo, żdrowie, opiekę MBŃP i wstawiennictwo 
s w. Cecylii dla cho ru „Schola Cantorum Mydlnicensis” 

10:30 + Jo żef i żmarli rodżice 

12:00 Za Parafian. Dobrocżyn co w. 

18:00 + Celina BLAŃ DA 

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.dieceżja.pl   e-mail: parafia@mydlniki.dieceżja.pl        fb.com/parafiamydlniki 
Ńumer Konta Bankowego Parafii: 15-1050-1445-1000-0023-0823-2921 IŃG Bank S ląski, oddżiał w Krakowie 

Bóg zapłać za wszelkie wyrazy wsparcia funkcjonowania naszej parafii!  

mamy w nasżym kos ciele. 
 Za tydżien  III niedżiela miesiąca że składką 
inwestycyjną. Ńa Msży s w. o godż. 12.00 modli-
twa za małżeństwa i rodżiny oraż moż liwos c  
prżyjęcia indywidualnego błogosławien stwa 
relikwiami. 
 Fundacja Alma Spei Hospicjum dla Dżieci 
serdecżnie dziękuje ża gos cinę i wsparcie.  
W ramach kwesty w ubiegłą niedżielę udało się 
żebrac  kwotę 5.062,93 PLŃ i 10 EUR. 
 W wigilię S więta Ńiepodległos ci żostały na-
sadżone nowe krżewy i drżewka (28 sżt.). Dzię-
kujemy osobom, kto re wykonały tę pracę: Pani 
Danuta Sżcżepanik ż męż em Janem, p. Piotr Ko-
walik oraż p. Zbigniew Klimek. 

 W tym tygodniu patronują nam: 
- cżwartek, 17.11 – Św. Elżbieta Węgierska 
(1207-1231), co rka kro la Węgier, najpierw gor-
liwa ż ona i matka, po ż niej tercjarka S więtego 
Francisżka, oddana pokucie i dżiełom miłosier-
dżia; 
- piątek, 18.11– Bł. Karolina Kózkówna (1898-
1914), dżiewica i męcżennica, patronka Katolic-
kiego Stowarżysżenia Młodżież y i Ruchu Cżys-
tych Serc. 

 

 
 

Wsżystkim jubilatom i soleniżantom  
ż ycżymy odwagi w dawaniu s wiadectwa 
wiary w codżiennym ż yciu oraż opieki 

MBŃP na każ dy dżien . 
 

 

 

Ml 3, 19-20a 

Czytanie z Księgi proroka Malachiasza  
«Oto nadchodżi dżien  palący jak piec, a wsży-
scy pysżni i wsżyscy cżyniący nieprawos c  będą 
słomą, więc spali ich ten nadchodżący dżien , 
mo wi Pan Zastępo w, tak ż e nie pożostawi po 
nich ani korżenia, ani gałążki. A dla was, cżcżą-
cych moje imię, wżejdżie słon ce sprawiedliwo-
s ci i użdrowienie w jego skrżydłach». 
 
2 Tes 3, 7-12 

Czytanie z Drugiego Listu Świętego Pawła 
Apostoła do Tesaloniczan  
Bracia: Sami wiecie, jak należ y nas nas ladowac , 
bo nie wżbudżalis my ws ro d was niepokoju ani 
u nikogo nie jedlis my ża darmo chleba, ale pra-
cowalis my w trudżie i żmęcżeniu, we dnie  
i w nocy, aby dla nikogo ż was nie byc  cięż a-
rem. Ńie ż ebys my nie mieli do tego prawa, lecż 
po to, aby dac  wam samych siebie ża prżykład 
do nas ladowania. Albowiem gdy bylis my  
u was, nakażywalis my wam tak: Kto nie chce 
pracowac , niech też  nie je! Słysżymy bowiem, 
ż e niekto rży ws ro d was postępują wbrew po-
rżądkowi: wcale nie pracują, lecż żajmują się 
rżecżami niepotrżebnymi. Tym prżeto nakażu-
jemy i napominamy ich w Panu Jeżusie Chry-
stusie, aby pracując że spokojem, własny chleb 
jedli. 
 
Łk 21, 5-19 

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza 
Gdy niekto rży mo wili o s wiątyni, ż e jest prży-
ożdobiona pięknymi kamieniami i darami, 
Jeżus powiedżiał: «Prżyjdżie cżas, kiedy ż tego, 
na co patrżycie, nie żostanie kamien  na kamie-
niu, kto ry by nie był żwalony». Zapytali Go: 
«Ńaucżycielu, kiedy to nastąpi? I jaki będżie 
żnak, gdy to się dżiac  żacżnie?» Jeżus odpo-
wiedżiał: «Strżeż cie się, ż eby was nie żwie-

dżiono. Wielu bowiem prżyjdżie pod moim 
imieniem i będą mo wic : „To ja jestem” oraż: 
„Ńadsżedł cżas”. Ńie podąż ajcie ża nimi! I nie 
trwo ż cie się, gdy posłysżycie o wojnach i prże-
wrotach. To najpierw „musi się stac ”, ale nie 
żaraż nastąpi koniec». Wtedy mo wił do nich: 
«„Powstanie naro d prżeciw narodowi” i kro le-
stwo prżeciw kro lestwu. Wystąpią silne trżę-
sienia żiemi,  a miejscami gło d i żaraża; ukaż ą 
się strasżne żjawiska i wielkie żnaki na niebie. 
Lecż prżed tym wsżystkim podniosą na was 
ręce i będą was prżes ladowac . Wydadżą was 
do synagog  i do więżien  oraż ż powodu moje-
go imienia wlec was będą prżed kro lo w i na-
miestniko w. Będżie to dla was sposobnos c  do 
składania s wiadectwa. Postano wcie sobie  
w sercu nie obmys lac  naprżo d swej obrony. Ja 
bowiem dam wam wymowę i mądros c , kto rej 
ż aden ż wasżych prżes ladowco w nie będżie 
mo gł się oprżec  ani sprżeciwic . A wydawac  
was będą nawet rodżice i bracia, krewni  
i prżyjaciele  i niekto rych ż was o s mierc  prży-
prawią. I ż powodu mojego imienia będżiecie 
w nienawis ci u wsżystkich. Ale włos ż głowy 
wam nie spadnie. Prżeż swoją wytrwałos c  
ocalicie wasże ż ycie». 

 

Nr 37 (934) do użytku wewnętrznego 

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

 Obchody S wiatowego Dnia Ubogich  
w Archidieceżji Krakowskiej mają na celu 
pomoc osobom w kryżysie beżdomnos ci,  
a takż e uwraż liwienie i żachętę do codżien-
nego niesienia pomocy ubogim.  
 VI S wiatowy Dżien  Ubogich odbywa się  
w dniach 12-14 listopada 2022 r. pod  
hasłem “Chrystus dla Was stał się ubogim”. 
 Pełny program żnajdżiesż na stronie inter-
netowej: www.sdu.malopolska.pl 



 

 

 Bliski koniec roku liturgicżnego i jesienny 
nastro j sprżyjają refleksji nad sensem istnienia 
s wiata i cżłowieka. Cżęs cią wspo łcżesnego po-
rżądku są dotkliwa obecnos c  i panosżenie się 
żła. Ńa jego usługach stoją – jak wyrażił to pro-
rok Malachiasż – „wsżyscy pysżni i wsżyscy 
cżyniący nieprawos c ”. Moż na odnies c  wraż enie, 
ż e są beżkarni, a nawet mocniejsi niż  ci, kto rży 
pragną dobra i je cżynią. Prżychodżi na mys l 
wojna w Ukrainie, gdżie wydatki na żabijanie 
ludżi i nisżcżenie kraju wielokrotnie prżewyż -
sżają wsżystkie formy pomocy humanitarnej 
rażem wżięte. A prżecież  to tylko jeden prży-
kład – na tyle waż ny, ż e dramat tej wojny na 
rożmaite sposoby dotycży i nas. W tę niedżielę 
warto i trżeba wżiąc  sobie do serca refren psal-
mu responsoryjnego: „Pan będżie sądżił ludy 
sprawiedliwie”. 
 Sprawiedliwy sąd ożnacża, ż e Bo g ża dobro 
wynagradża, a ża żło karże. Wyżnanie wiary 
żawiera prawdę o Sądżie Ostatecżnym, kto ry 
nieuchronnie cżeka każ dego cżłowieka, całą 
ludżkos c . Prorok Malachiasż żapowiada go ob-
rażowo: ż li „będą słomą, więc spali ich ten nad-
chodżący dżien ”, a dla dobrych „wżejdżie słon ce 
sprawiedliwos ci i użdrowienie w jego skrży-
dłach”. Skoro tak, to w s wiecie nażnacżonym 
dżiałaniami żła i grżechu nieżwykle waż na  
i potrżebna jest obecnos c  dobra. Znajduje ona 
wyraż w s wiadectwach s więtos ci dawanych w 
codżiennym ż yciu. Pewnos c  nieuchronnego 
sądu Boż ego nie prżekres la żatem wartos ci na-
sżej docżesnos ci; prżeciwnie – tym mocniej 
wskażuje na nią jako cżas, kto ry trżeba włas ci-
wie wykorżystac . Ńieporożumienie, kto remu 
uległo wielu miesżkan co w Tesaloniki, pożyska-
nych prżeż s w. Pawła Apostoła do wiary  
w Chrystusa, polegało na swoistej pogardżie 
docżesnos ci. Apostoł własną postawą, kto rą 
należ y nas ladowac , potwierdżił wartos c  pracy  
i ostrżegł prżed żgubnymi skutkami beżcżynno-
s ci. Rychło bowiem moż e ona prżeobrażic  się  
w lenistwo i prowadżic  do apatii, a ta do wy-
nisżcżającej depresji. 
 Cżas Sądu Ostatecżnego nie jest nam żnany. 
Ńa nic żdają się żapowiedżi samorodnych pro-

roko w, rożpowsżechniane żwłasżcża w okre-
sach niepokoju i żamętu. Ńie brakuje ich takż e 
w s rodowiskach chrżes cijan skich. Stale aktual-
ne pożostają więc słowa Jeżusa: „Strżeż cie się, 
ż eby was nie żwiedżiono. Wielu bowiem prżyj-
dżie pod moim imieniem i będą mo wic : «To ja 
jestem» oraż: «Ńadsżedł cżas». Ńie podąż ajcie 
ża nimi! I nie trwo ż cie się, gdy posłysżycie  
o wojnach i prżewrotach. To najpierw «musi się 
stac », ale nie żaraż nastąpi koniec”. Panosżenie 
się żła żawsże uderża w ludżi dobrych i prżeob-
raż a się w ich prżes ladowania. Ńierżadko mają 
one krwawy charakter, jednak cżęs ciej żnajdują 
wyraż w kpinach, ironii, osżcżerstwach i ro ż -
nych innych odmianach wrogos ci. Ńasże cżasy 
wymownie potwierdżają prawdżiwos c  sło w 
Jeżusa, ż e linia podżiału, takż e w nasżej ojcżyż -
nie, prżebiega nawet w rodżinach. 
 Jeżus nie tylko żapowiada, jaką cenę trżeba 
płacic  ża wiernos c  Bogu, lecż ofiaruje też  po-
moc. Z aden cżłowiek, kto ry cierpi ż powodu 
wyżnawania Go, nie pożostanie sam: „Ja  
bowiem dam wam wymowę i mądros c , kto rej 
ż aden ż wasżych prżes ladowco w nie będżie 
mo gł się oprżec  ani sprżeciwic ”. Ten dar wyma-
ga wiernos ci ż nasżej strony, ale jej warunkiem 
jest odwaga w wyżnawaniu wiary. Ńie dos wiad-
cżamy prawdy mocnego żapewnienia danego 
prżeż Jeżusa, bo w wyżnawaniu wiary i ż yciu 
według niej nażbyt cżęsto żatrżymujemy się  
w połowie drogi. Dlatego wiernos c  i odwaga 
musżą byc  wspomagane prżeż cierpliwą wy-
trwałos c . Bardżo mocno wybrżmiewają słowa, 
kto re kon cżą cżytanie ż Ewangelii według s w. 
Łukasża: „Prżeż swoją wytrwałos c  ocalicie wa-
sże ż ycie”. Wytrwałos c , potrżebna w ż yciu do-
cżesnym, nażnacżonym skutkami żła i grżechu, 
karmiona w każ dych okolicżnos ciach odwagą, 
otwiera bramę do ż ycia wiecżnego. 
(Ks. prof. Waldemar Chrostowski, niedżiela.pl) 
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 Karolina Ko żko wna prżysżła na s wiat 2 
sierpnia 1898 roku, w urocżystos c  Matki Boż ej 
Anielskiej. Pochodżiła ż małej parafii Zabawa, 
kto ra żnajdowała się wo wcżas w powiecie 
brżeskim i w gminie Wał Ruda. 
 W rodżinie Karolina była prawdżiwą pocie-
chą i dumą swoich rodżico w. W sżkole należ ała 
do najlepsżych ucżennic. S wiadkowie twierdżą, 
iż  że sżcżego lnym oddaniem i miłos cią ucżyła 
się religii. Każ dą wolną chwilę pos więcała na 
cżytanie Z ywoto w S więtych. Jes li tylko obo-
wiążki domowe i sżkolne pożwalały, codżien-
nie ucżestnicżyła we Msży s w. i w naboż en -
stwach. Ze wżględu na swoją poboż nos c , żosta-
ła wybrana na żelatorkę Ro ż an ca s w., a na pro-
cesjach ż dumą i rados cią nosiła figurkę Ńaj-
s więtsżej Maryi Panny Ńiepokalanie Pocżętej. 
Duż o cżasu spędżała na nauce s piewu kos ciel-
nego. Kiedy w parafii pojawiła się moż liwos c  
żałoż enia „Stowarżysżenia Wstrżemięż liwo-
s ci”, wstąpiła don  jako jedna ż pierwsżych. Tam 
żłoż yła s lub cżystos ci, w kto rym wytrwała aż  
do kon ca. 
 Ńaucżyciele, wychowawcy i katecheci pod-
kres lali, ż e Karolina była dżiewcżynką bardżo 
inteligentną i użdolnioną. Sżybko się ucżyła, 
łatwo żapamiętywała. Miała żdolnos ci manual-
ne (sżybko naucżyła się sżyc  na masżynie). 
Była posłusżna, rożtropna i uparcie dąż yła do 
raż obranego celu. Była rożmiłowana ż Słowie 
Boż ym i modlitwie. 
 Duż o cżasu pos więcała na modlitwę, a modli-
ła się na ro ż ne sposoby: wspo lnie ż rodżiną,  

w kos ciele, podcżas pacierża rano i wiecżorem, 
ale i w chwilach pracy, jes li miała moż liwos c  
(s piewała pies ni kos cielne, pasąc krowy),  
a nawet długo w nocy. O tym ostatnim prży-
padku wiemy że s wiadectwa jej młodsżej sio-
stry Rożalii, kto ra prżeż pewien cżas sypiała 
rażem ż Karoliną w jednym ło ż ku. Mo wiła ona, 
ż e niejednokrotnie budżiła się w nocy i była już  
nawet dos c  wyspana, a Karolcia jesżcże trwała 
na modlitwie. 
 Zginęła 18 listopada 1914 roku w wieku 17 
lat. Wtedy to pewien carski ż ołnierż wtargnąw-
sży do domu wyprowadżił ż niego prżemocą 
ojca i jego co rkę Karolinę. Ńastępnie groż ąc 
uż yciem broni, żmusił ojca do odejs cia,  
a dżiewcżę siłą wciągnął do lasu. Potwierdżili 
to dwaj młodżien cy ż wioski, kto rży ukrywając 
się w lesie, widżieli, jak uciekała, wyrywając się 
ż ołnierżowi. Jednakż e napastnik po długim 
biegu dopadł ją, a gdy ta męż nie się broniła, 
uż ył sżabli, prżecinając jej ż yły, co spowodowa-
ło natychmiastową s mierc  Karoliny. Po pew-
nym cżasie odnależiono jej ciało. Chociaż  było 
pokryte ranami, to jednak pożostało nienaru-
sżone. Rany, jakie wtedy otrżymała, s wiadcżą  
o bohaterskiej obronie niewinnos ci. Ponieważ  
Karolina w cżasie swojego ż ycia nas ladowała 
Chrystusa i żawsże była posłusżna woli Boż ej, 
we wsżystkich okolicżnos ciach ż ycia, dlatego 
nawet w sżcżytowym jego momencie nie chcia-
ła żgrżesżyc , wybierając s mierc  jako najwyż sże 
s wiadectwo miłos ci Boga. W ten sposo b Sługa 
Boż a, prżelewając krew, upodobniła się do 
Chrystusa. (opoka.org.pl) 

 
 W drugą niedżielę listopada od 2009 roku 
obchodżimy Dzień Solidarności ż Kos ciołem 
Prżes ladowanym. W tym roku wspieramy Ukrai-
nę modlitwą oraż ofiarami, kto re żostaną prże-
żnacżone na pomoc tamtejsżym chrżes cijanom. 
 Dżis  ż inicjatywy papież a Francisżka obcho-
dżony jest S wiatowy Dzień Ubogich. To okażja, 
aby żauważ yc  cierpiących ż powodu braku pod-
stawowych s rodko w do ż ycia. Ńiech żnakiem 
nasżej solidarnos ci będżie datek żłoż ony do pu-
sżek prżed kos ciołem. 

 We wtorek po Msży wiecżornej ro ż aniec  
i spotkanie Akcji Katolickiej. W s rodę Msża s w.  
ż nowenną do MBŃP o godż. 18.00. W 16. dżien  
miesiąca modlimy się ro wnież  prżeż wstawien-
nictwo s w. Jana Pawła II. 
 W najbliż sżą niedżielę urocżystos c  Jeżusa 
Chrystusa, Króla Wszechświata i jest to ostat-
nia niedżiela roku liturgicżnego. Tego dnia  
obchodżimy s więto patronalne Akcji Katolickiej  
i Katolickiego Stowarżysżenia Młodżież y. Ro w-
nież  w tym dniu prżypada wspomnienie s w. Ra-
fała Kalinowskiego, preżbitera, kto rego relikwie 


