
 

 

Poniedziałek  
21 listopada 

Ofiarowanie NMP 

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

18:00 + z rodziny WESELAK 

Wtorek  
22 listopada 

Św. Cecylii 

7:00 + Maria BACZYŃ SKA (od rodz. Czepców i Adamskich) 

18:00 
O Boz e błogosławien stwo, opiekę MBŃP i s w. Cecylii dla II Ro z y s w. 
Cecylii, a dla zmarłych z tej ro z y o wieczną rados c  zbawionych 

Środa  
23 listopada 

7:00 + Maria BACZYŃ SKA (od Władysławy Dyrda) 

18:00 Intencje zbiorowe przez wstawiennictwo MBŃP. 

Czwartek  
24 listopada 

Św. Andrzeja Dung-Lac 
i Towarzyszy 

7:00 + Maria BACZYŃ SKA (od Klubu Seniora z Mydlnik) 

18:00 O Boz e bł., opiekę MBŃP dla męz a, co rki oraz wnuko w i wnuczki 

Piątek 
25 listopada 

Ostatni piątek miesiąca 

św. Faustyna 

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

18:00 
+ Karolina WALKOWSKA, mąz  Stanisław, Eugeniusz SĘK  
syn Krzysztof 

Sobota  
26 listopada 

Rodzina Szkaplerza 
Karmelitańskiego 

7:00 
O Boz e błogosławien stwo i opiekę MBŃP w pracy duszpasterskiej 
dla ks. Ryszarda Baran skiego 

18:00 + Katarzyna i Jan BATOR 

I Niedziela  
Adwentu 
27 listopada 

 

7:30 + Jo zefa(f) i Władysław PIOCHA z synami i wnukiem 

9:00 + Andrzej TOMASIEWICZ w 2 r. s . 

10:30 + Andrzej KARLIŃ SKI 

12:00 Za Parafian. Sakrament Chrztu 

18:00 + Andrzej POWROZ ŃIK (imieninowa) 

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

Bóg zapłać za wszelkie wyrazy wsparcia funkcjonowania naszej parafii!  

 Akcja Katolicka i Szkoła Podstawowa  
nr 138 zapraszają dzieci z rodzinami do udziału  
w VIII Dzielnicowym Konkursie Szopek Boz o-
narodzeniowych. Wykonane szopki przynosi-
my do 11 grudnia do kos cioła. Regulamin  
i szczego ły znajdziemy na stronie internetowej 
www.mydlniki.diecezja.pl i na plakatach. 
 Od przyszłej niedzieli, kto ra rozpocznie 
Okres Adwentu będą dostępne świece w ra-
mach akcji Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzie-
ciom. Ofiara za s wiecę minimum 10 złotych. 
 Od następnej niedzieli będą rozprowadzane 
opłatki. Zebrane ofiary zostaną przekazane 
kos cielnym i organis cie jako dodatkowe wyna-
grodzenie za słuz bę w naszej parafii. 

 Bo g zapłac  za wraz liwos c  serca okazaną  
w ubiegłą niedzielę w ramach 6. Światowego 
Dnia Ubogich, wolontariusze na ten cel zebrali 
1945 zł + 5 euro. 
 W parafii s w. Wojciecha, w dniu 24 listopa-
da (czwartek) będzie uroczyste wniesienie do 
s wiątyni relikwii św. Szarbela, maronity  
z Libanu. O godz. 17.30 rozpocznie się naboz en -
stwo z błogosławien stwem Ńajs więtszego Sa-
kramentu, a potem Msza s w. Zapraszamy cho-
rych i czcicieli S więtego. 
 

 
 

Wszystkim jubilatom i solenizantom  
z yczymy obfitos ci Boz ych daro w  
oraz szczego lnej opieki Matki Ńajs więtszej. 

 

 

2 Sm 5, 1-3 

Czytanie z Drugiej Księgi Samuela  
Wszystkie pokolenia izraelskie zeszły się u 
Dawida w Hebronie i os wiadczyły mu: «Oto my 
jestes my kos ci twoje i ciało. Juz  dawno, gdy 
Saul był kro lem nad nami, ty odbywałes  wy-
prawy na czele Izraela. I Pan rzekł do ciebie: Ty 
będziesz pasł mo j lud – Izraela, i ty będziesz 
wodzem nad Izraelem». Cała starszyzna Izraela 
przybyła do kro la do Hebronu. I zawarł kro l 
Dawid przymierze z nimi wobec Pana w He-
bronie. Ńamas cili więc Dawida na kro la nad 
Izraelem. 
 

Kol 1, 12-20 

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do 
Kolosan  
Bracia: Dziękujcie Ojcu, kto ry was uzdolnił do 
uczestnictwa w dziale s więtych w s wiatłos ci. 
On to uwolnił nas spod władzy ciemnos ci  
i przenio sł do kro lestwa swego umiłowanego 
Syna, w kto rym mamy odkupienie – odpusz-
czenie grzecho w. On jest obrazem Boga niewi-
dzialnego – Pierworodnym wobec kaz dego 
stworzenia, bo w Ńim zostało wszystko stwo-
rzone: i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, 
byty widzialne i niewidzialne, czy to Trony, czy 
Panowania, czy Zwierzchnos ci, czy Władze. 
Wszystko przez Ńiego i dla Ńiego zostało stwo-
rzone. On jest przed wszystkim i wszystko  
w Ńim ma istnienie. I On jest Głową Ciała –  
Kos cioła. On jest Początkiem. Pierworodnym 
spos ro d umarłych, aby sam zyskał pierwszen -
stwo we wszystkim. Zechciał bowiem Bo g, aby 
w Ńim zamieszkała cała Pełnia i aby przez  
Ńiego zno w pojednac  wszystko z sobą: przez 
Ńiego – i to, co na ziemi, i to, co w niebiosach, 
wprowadziwszy poko j przez krew Jego krzyz a. 
 
 
 
 

Łk 23, 35-43 

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza 
Gdy  Gdy ukrzyz owano Jezusa, lud stał i patrzył. 
A członkowie Sanhedrynu szydzili: «Innych 
wybawiał, niechz e teraz siebie wybawi, jes li jest 
Mesjaszem, Boz ym Wybran cem». Szydzili z Ńie-
go i z ołnierze; podchodzili do Ńiego i podawali 
Mu ocet, mo wiąc: «Jes li Ty jestes  Kro lem z y-
dowskim, wybaw sam siebie». Był takz e nad 
Ńim napis w języku greckim, łacin skim i hebraj-
skim: «To jest Kro l z ydowski». Jeden ze złoczyn -
co w, kto rych tam powieszono, urągał Mu: «Czyz  
Ty nie jestes  Mesjaszem? Wybaw więc siebie  
i nas». Lecz drugi, karcąc go, rzekł: «Ty nawet 
Boga się nie boisz, chociaz  tę samą karę pono-
sisz? My przeciez  – sprawiedliwie, odbieramy 
bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale On 
nic złego nie uczynił». I dodał: «Jezu, wspomnij 
na mnie, gdy przyjdziesz do swego kro lestwa». 
Jezus mu odpowiedział: «Zaprawdę, powiadam 
ci: Dzis  będziesz ze Mną w raju». 

 

Nr 38 (935) do użytku wewnętrznego 

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

1. Idziesz przez wieki, krwią znaczysz drogę 
twardą od cierpien  i bo lu;  
krzyz  niesiesz cięz ki, koisz bo l, trwogę,  
o, Jezu Chryste, nasz Kro lu. 
 

Refren:  
Kro luj nad nami, władaj sercami,  
niech wszędzie płonie znicz wiary,  
niech zew miłos ci, wiary, ufnos ci,  
s wiat wiedzie pod Twe sztandary. 
 

2. Ksiąz ę pokoju, okaz  swą chwałę,  
odno w s wiat boskim swym tchnieniem,  
zwycięz  co w ludziach twarde, zuchwałe,  
ozłoc  nas łaski promieniem. Ref. 
 

3. Cichy Baranku, Boz e miłos ci,  
rozpal przed nami swe zorze.  
Ńaucz nas męstwa, s więtej cichos ci,  
prowadz  nas w niebo, nasz Boz e. Ref.  

♫ 



 

 

 Uroczystos c  Chrystusa Kro la Wszechs wiata, 
przypadająca w dzisiejszą, ostatnią niedzielę 
roku liturgicznego, zamyka i otwiera kolejny 
rozdział naszego z ycia. Kon czy rok kos cielny  
i przybliz a Adwent - czujne oczekiwanie na 
przyjs cie Zbawiciela. 
 Jednak tytuł tej uroczystos ci - kro lowanie 
Chrystusa - wydaje się na pierwszy rzut oka nie 
przystawac  do dzisiejszej rzeczywistos ci. Ana-
chroniczny termin kro lestwo nijak nie pasuje 
do głoszonych dzis  haseł demokracji i wolnos ci. 
Dlaczego jednak Biblia ich uz ywa? Co kryje za 
nazwaniem Jezusa Chrystusa Kro lem? Jaka 
tajemnica kryje się w tym słowie-kluczu? He-
brajsko-aramejskie słowo melek, uz ywane na 
okres lenie kro la, jest jednym z najczęs ciej poja-
wiających się - prawie 2700 razy - wyrazo w  
w Starym Testamencie. Podobnie jest w Ńo-
wym Testamencie, gdzie greckie słowo basileus 
- kro l - występuje ponad 120 razy. Ten motyw 
kro lewskos ci bardzo silnie wpisany jest w całe 
biblijne przesłanie. Ludzcy kro lowie Izraela są 
odzwierciedleniem Boga jako kro la. Księgi Ńo-
wego Testamentu często przedstawiają Jezusa 
jako kro la. Obraz ten sięga wizji kro la ze staro-
testamentalnej linii Dawida (2 Sm 5,1-3; Mt 1,1; 
Rz 1,3) oraz idei Mesjasza. Polskie słowo me-
sjasz pochodzi od hebrajskiego masiah, co zna-
czy namaszczony czy pomazaniec. Terminy te 
zostały przyjęte przez grekę i przetłumaczone 
jako christos. Jezus Chrystus jest więc kro lew-
skim pomazan cem, wywodzącym się z linii 
Dawida; Synem Boz ym - drugą Osobą Tro jcy  
i ewangelicznym Synem Człowieczym. 
 Kro lowanie Chrystusa, przedstawione w dzi-
siejszej Ewangelii (Łk 23, 35-43), ma bardzo 
dramatyczną i niezwykłą oprawę. Tronem Kro -
la Wszechs wiata, kto ry jest ”obrazem Boga 
Ńiewidzialnego” (Kol 1, 15), jest krzyz . Kro lew-
skos c  - symbol mocy i chwały - staje się tu po-
wodem skazania na s mierc : ”Był takz e nad Ńim 
napis w języku greckim, łacin skim i hebraj-
skim: To jest Kro l Z ydowski”. Dialog Jezusa  
z łotrami - przytoczony przez Ewangelistę mi-
łosierdzia - jest okazją do ro z nego rozumienia 

kro lewskos ci Jezusa Chrystusa. Pojmowania 
bardzo wspo łczesnego, co więcej, ponadczaso-
wego. Dla jednych to bezsilny władca. Ukrzyz o-
wany Mesjasz - Kro l to prawdziwe, trwające do 
dzis , zgorszenie dla Z ydo w, a głupstwo dla dzi-
siejszych neopogan (1 Kor 1,23). W okrzyku, 
kto ry jest kuszeniem Boga: ”Jes li Ty jestes  kro -
lem z ydowskim, wybaw sam siebie” (Łk 23,37), 
mieszczą się dramatyczne pytania o obecnos c  
Boga w tragediach Os więcimia, Katynia czy 
Biesłanu. A jednak pod tronem krzyz a dokonu-
ją się największe cuda - znaki Boz ej mocy. Ńa-
wro cenie dobrego od tej chwili złoczyn cy i wy-
znanie wiary rzymskiego setnika (Łk 23, 39-
49) to pierwsze zwiastuny pokoju wprowadzo-
nego przez krew Zbawiciela przelaną na krzyz u 
(por. Kol 1, 20). Kro lestwo, do kto rego zaprasza 
nas Bo g Ojciec, nie jest więc rzeczywistos cią 
społeczną, ekonomiczną czy polityczną, ale 
”kro lestwem Jego umiłowanego Syna, w kto -
rym mamy odkupienie - odpuszczenie grze-
cho w” (Kol 1, 13-14). Włas ciwe pojmowanie 
kro lestwa Boz ego i kro lewskos ci Chrystusa 
tajemniczo związane jest z misterium krzyz a - 
cierpienia i ofiary w miłos ci. Tak uchyla rąbek 
tej tajemnicy Ojciec Kos cioła s w. Jan Chryzo-
stom († 407): ”Gwoz dzie i krzyz  są widoczne, 
lecz sam krzyz  jest znakiem kro lestwa. Dlatego 
zas  wzywam samego Kro la, poniewaz  widzę Go 
ukrzyz owanego, a rzeczą Kro la jest umierac  za 
poddanych. On sam o sobie powiedział: »Dobry 
pasterz z ycie własne daje za owce swoje«  
(J 10,11). A więc i dobry Kro l z ycie własne daje 
za podwładnych. Poniewaz  zas  oddał własne 
z ycie, dlatego nazywam Go Kro lem: »Wspomnij 
o mnie, Pnie, w kro lestwie Twoim«”. 
 Mamy dostrzec Chrystusa Kro la włas nie  
teraz, pod krzyz em, kiedy wydaje się, z e wcale 
nim nie jest. Spojrzec  oczami łotra, kto ry  
w pogardzanym, ukrzyz owanym, odartym  
z ziemskiego majestatu Chrystusie ujrzał naj-
potęz niejszego Kro la, kto ry jest przed wszyst-
kim i w kto rym wszystko ma istnienie. 
(ks. Roman Bogusław Sieron  , wiara.pl) 

 

 

Szopkę należy dostarczyć do 11.12.2022 r.  
do godz. 10.30 do kościoła 

pw. MBNP w Krakowie-Mydlnikach 
 

Od 13.12.2022 r. do 17.12.2022 r.  
(do godz. 20:00 ) moz na głosowac  

na nagrodę publicznos ci na Facebooku  
parafii MBŃP Krako w-Mydlniki: 

 

facebook.com/parafiamydlniki/ 
 

Ogłoszenie wyników konkursu  
i rozdanie nagród: 18.12.2022r  

po Mszy św. o godz. 10:30 w kościele 
 

Regulamin konkursu dostępny na 
www.sp138.pl , www.mydlniki.diecezja.pl 

 

 ORGAŃIZATORZY: 
PARAFIALŃY ODDZIAŁ AKCJI KATOLICKIEJ  
PRZY PARAFII MBŃP KRAKO W – MYDLŃIKI 
 

SZKOŁA PODSTAWOWA ŃR 138 W KRAKOWIE 
 

FUŃDATOR ŃAGRO D – DZIELŃICA VI BROŃOWICE 

 
 Przez ywamy ostatnią niedzielę roku  
kos cielnego. Po Mszy S więtej wystawienie Ńaj-
s więtszego Sakramentu i odnowienie Jubileu-
szowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za 
Kro la i Pana. Dzisiejsza uroczystos c  jest ro w-
niez  s więtem patronalnym Akcji Katolickiej. 
To ruch katoliko w s wieckich zmierzający do 
wprowadzania wartos ci chrzes cijan skich  
w z ycie publiczne. Składamy podziękowania za 
nasz Parafialny Oddział AK i z yczymy wielu 
łask i błogosławien stwa Boz ego. 
 Dziękujemy za dzisiejszą składkę inwesty-
cyjną z racji III niedzieli miesiąca. 
 W poniedziałek w liturgii przypada wspo-
mnienie Ofiarowania Ńajs więtszej Maryi Pan-
ny. 
 We wtorek s w. Cecylii (III w.), dziewicy  

i męczennicy, patronki muzyki kos cielnej.  
Polecamy Bogu wszystkich zaangaz owanych  
i troszczących się o muzykę kościelną w na-
szej parafii, a są to Panowie Organis ci, schola 
„Zwiastowanie” i dziecięca schola „Jutrzenka”  
z p. Joanną i Karolem Kotulą, cho r „Schola Can-
torum Mydlnicensis” oraz kantorzy wykonują-
cy s piewy miedzy czytaniami. Wszystkim z y-
czymy obfitos ci Boz ego błogosławien stwa  
w dalszej posłudze. W tym dniu po Mszy wie-
czornej wspo lny ro z aniec. 
 W czwartek wspomnienie s więtych mę-
czenniko w wietnamskich Andrzeja Dung-Lac  
i Towarzyszy. 
 W ostatni piątek miesiąca modlimy się 
przez wstawiennictwo s w. Faustyny, a w ostat-
nią sobotę na poranną Mszę s w. zapraszamy 
Rodzinę Szkaplerza Karmelitan skiego. 

 S więta Cecylia 
jest jedną z naj-
sławniejszych mę-
czennic Kos cioła 
rzymskiego. Z yła 
najprawdopodob-
niej na przełomie II 
i III wieku. Ńieste-
ty, w zachowanych 
opisach jej mę-
czen stwa trudno 
odro z nic  fakty historyczne od legend. Cecylia 
jako chrzes cijanka złoz yła s lub czystos ci. Mimo 
z e zmuszono ją do małz en stwa z poganinem 
Walerianem, nie tylko nie złamała s lubu, lecz 
jeszcze pozyskała dla Chrystusa swego męz a  
i jego brata. Wszyscy troje ponies li s mierc  mę-
czen ską przez s cięcie. Jedna z legend mo wi, z e 
Cecylia potrafiła grac  na instrumencie. W tym 
dniu s piewano słowa antyfony: Cantantibus 
organis, Cecilia virgo in corde suo soli Domino 
decantabat tłumaczone jako „podczas brzmie-
nia instrumento w, dziewica Cecylia s piewała  
w swoim sercu jedynemu Bogu”. Z tego powo-
du s w. Cecylia jest patronką organisto w, cho -
rzysto w, dyrygento w, kantoro w i wszystkich 
tworzących muzykę w Kos ciele. 


