
 

 

Poniedziałek  
28 listopada 

7:00 + Za zmarłych z rodz. RĘKÓ W i KÓŚ KÓ W 

18:00 + Ryszard KÓWALIK i jego rodzice 

Wtorek  
29 listopada 

7:00 + Anna i Wojciech KRAJ 

18:00 + Ks. Jan RAJDA w 3r. s . 

Środa  
30 listopada 

7:00 
+ Teresa i Antoni BACZYŃ ŚCY w 2 r. s .  
zmarli z rodz. DYRDÓ W i BACZYŃ ŚKICH 

18:00 Intencje zbiorowe przez wstawiennictwo MBŃP. 

I Czwartek  
1 grudnia 
Całodzienna  

adoracja 

7:00 + Jan BACZYŃ ŚKI (od Wojciecha i Marka z rodz.) 

18:00 + Maria BACZYŃ ŚKA  
(od koleżanek i kolegów córki Marii z Uniwersytetu Rolniczego) 

I Piątek 
2 grudnia 

7:00 + Jan BACZYŃ ŚKI (od rodz. Nowaków) 

18:00 Wynagradzająca za grzechy popełnione przeciwko ŃŚPJ 

I Sobota  
3 grudnia 

Św. Franciszka 
Ksawerego 

8:00 + Jan BACZYŃ ŚKI (od rodziny Lenartów) 

18:00 
Wynagradzająca za grzechy popełnione  
przeciwko Ńiepokalanemu Śercu ŃMP 

II Niedziela  
Adwentu 

4 grudnia 2022 
Św. Barbary 

7:30 + Rozalia i Jo zef RAZ ŃY 

9:00 + Anna, Piotr JAGUŚIŃ ŚCY i syn Śtanisław 

10:30 + Krystyna DÓBRÓWÓLŚKA-MEIZŃER (od koleżanki Urszuli z rodz.) 

12:00 Za Parafian 

18:00 + Zofia i Henryk WÓ JTÓWICZ 

Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
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Bóg zapłać za wszelkie wyrazy wsparcia funkcjonowania naszej parafii!  

dzili Dzien  modlitwy i pomocy materialnej Ko-
ściołowi na Wschodzie. Moz emy złoz yc  ofia-
rę na ten cel w skarbonce znajdującej się na 
kolumnie pod cho rem. 
 W niedzielę 4.12 młodziez  oazowa zapra-
sza do kawiarenki na ciastko i kawę z nowego 
ekspresu. W tym dniu po Mszy s w. o godz. 9.00 
zmianka ro z an cowa i moz liwos c  skorzystania 
z biblioteki, a po Mszy o godz. 18.00 Uwiel-
bienie Jezusa. 
 W Adwencie moz emy wesprzec  potrzebu-
jących poprzez zakup świec Wigilijnego Dzie-
ła Pomocy Dzieciom. Ófiara za s wiece min. 10 
złotych. Bóg zapłać za składane ofiary za 
opłatki wigilijne, kto re są znakiem naszej do-

datkowej z yczliwos ci względem kos cielnych  
i organisty za ich posługę w naszym kos ciele. 
 Akcja Katolicka z parafii w Rząsce przepro-
wadza zbiórkę dla potrzebujących oso b  
z Ukrainy. W naszej parafii do 8 grudnia przyj-
mujemy: odziez , s rodki czystos ci, jedzenie  
o długim terminie przydatnos ci do spoz ycia, 
latarki, baterie, s wieczki, zapałki, power banki. 
9 grudnia z Rząski wyruszy bus na Ukrainę  
z zebranymi darami. Zbio rka przy ołtarzu Jezu-
sa Miłosiernego. 
 

Wszystkim jubilatom i solenizantom tego 
tygodnia z yczymy dos wiadczenia bliskos ci 
Boga, oraz opieki Matki Ńajs więtszej. 
 

 

 

Iz 2, 1-5 

Czytanie z Księgi proroka Izajasza  
Widzenie Izajasza, syna Amosa, dotyczące Judy 
i Jerozolimy: Śtanie się na kon cu czaso w,  
z e go ra s wiątyni Pan skiej stac  będzie mocno na 
szczycie go r i wystrzeli ponad pago rki. Wszyst-
kie narody do niej popłyną, mnogie ludy po jdą  
i rzekną: «Chodz cie, wstąpmy na go rę Pan ską, 
do s wiątyni Boga Jakuba! Ńiech nas nauczy 
dro g swoich, bys my kroczyli Jego s ciez kami. Bo 
Prawo pochodzi z Śyjonu i słowo Pan skie –  
z Jeruzalem». Ón będzie rozjemcą pomiędzy 
ludami i sędzią dla licznych narodo w. Wtedy 
swe miecze przekują na lemiesze, a swoje 
wło cznie na sierpy. Ńaro d przeciw narodowi 
nie podniesie miecza, nie będą się więcej za-
prawiac  do wojny. Chodz cie, domu Jakuba, 
postępujmy w s wiatłos ci Pan skiej! 
 

Rz 13, 11-14 

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do 
Rzymian  
Bracia: Rozumiejcie chwilę obecną: teraz nade-
szła dla was godzina powstania ze snu. Teraz 
bowiem zbawienie jest bliz ej nas niz  wtedy, 
gdy uwierzylis my. Ńoc się posunęła, a przybli-
z ył się dzien . Ódrzuc my więc uczynki ciemno-
s ci, a przyobleczmy się w zbroję s wiatła! Z yjmy 
przyzwoicie jak w jasny dzien : nie w hulankach 
i pijatykach, nie w rozpus cie i wyuzdaniu, nie  
w kło tni i zazdros ci. Ale przyobleczcie się w 
Pana Jezusa Chrystusa i nie troszczcie się zbyt-
nio o ciało, dogadzając z ądzom. 
 

Mt 24, 37-44 

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza 
Jezus powiedział do swoich ucznio w: «Jak było 
za dni Ńoego, tak będzie z przyjs ciem Śyna 
Człowieczego. Albowiem jak w czasie przed 
potopem jedli i pili, z enili się i za mąz  wydawali 
az  do dnia, kiedy Ńoe wszedł do arki, i nie spo-
strzegli się, az  przyszedł potop i pochłonął 
wszystkich, tak ro wniez  będzie z przyjs ciem 
Śyna Człowieczego. Wtedy dwo ch będzie  
w polu: jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. 
Dwie będą mlec  na z arnach: jedna będzie wzię-
ta, druga zostawiona. Czuwajcie więc, bo nie 
wiecie, w kto rym dniu Pan wasz przyjdzie. A to 
rozumiejcie: Gdyby gospodarz wiedział, o jakiej 
porze nocy nadejdzie złodziej, na pewno by 
czuwał i nie pozwoliłby włamac  się do swego 
domu. Dlatego i wy bądz cie gotowi, bo o godzi-
nie, kto rej się nie domys lacie, Śyn Człowieczy 
przyjdzie». 

 

Nr 39 (936) do użytku wewnętrznego 

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

Zapraszamy  
na Msze s więte z Maryją  
w Adwencie, czyli Roraty,  

od poniedziałku do piątku  
o godz. 18.00,  

a w soboty o godz. 8.00.  
(nie będzie Mszy s w. o 7.00).  
Dla dzieci w czasie rorat  
czekają przygotowane  

plansze, obrazki i upominki,  
a w soboty dodatkowo  
słodki poczęstunek.  

Prosimy o przychodzenie  
na roraty  z lampionami. 



 

 

 
 Ńa progu Adwentu, kto ry rozpoczyna nowy 
rok liturgiczny, mszalna Liturgia Śłowa przypo-
mina Izajaszową wizję pokoju kro lestwa Boz e-
go, kto ry nastanie na kon cu czaso w. Do Jerozo-
limy, miasta wybranego przez Boga, popłyną 
wszystkie narody i będą się wzajemnie zachę-
cac  do poznawania i przyjęcia woli Boz ej. Cho-
ciaz  całkowite spełnienie tej wizji pozostaje 
sprawą przyszłos ci znanej tylko Bogu, to prze-
ciez  Jerozolima, miejsce męki, s mierci i zmar-
twychwstania Jezusa Chrystusa, nieustannie 
gromadzi wiernych z całego s wiata i powietrze 
nad nią jest gęste od modlitwy zanoszonej  
w ro z nych językach. Śolidarne nawro cenie i 
powro t do Boga staną się fundamentem po-
wszechnego pokoju, co symbolizuje przekucie 
mieczy na lemiesze, a wło czni na sierpy. Ńarzę-
dzia wojny posłuz ą pomnaz aniu do br i pomys l-
nos ci ludzi. Ta wspaniała wizja, utrwalona na 
pomniku umieszczonym przed nowojorską 
siedzibą ÓŃZ, w s wiecie naznaczonym wojna-
mi i przemocą przypomina, z e powinno –  
i z Boz ą pomocą moz e – byc  inaczej. 
 Wołanie starotestamentowego psalmisty: 
„Idz my z rados cią na spotkanie Pana”, nawią-
zuje do pielgrzymowania do Jerozolimy i wstę-

powania w progi s wiątyni. Ma zarazem wymiar 
prorocki i ukierunkowuje ku przyszłos ci, znaj-
dując wyraz w nauczaniu s w. Pawła, z e zbliz a 
się nasze zbawienie. Metafora nocy, kto ra się 
kon czy, i dnia, kto ry się zaczyna, słuz y wezwa-
niu do przemiany z ycia ku dobremu. Śłowa 
Apostoła Ńarodo w są dzis  tak samo aktualne, 
jak wtedy, gdy kierował je do Rzymian. 
 Czytanie z Ewangelii według s w. Mateusza 
potwierdza i ilustruje potrzebę czujnos ci  
w oczekiwaniu na przyjs cie Chrystusa. Gdy Ńoe 
podjął budowę arki, jego wspo łczes ni otrzyma-
li czytelny znak wzywający do porzucenia złego 
postępowania i nawro cenia. Ńiestety, zlekce-
waz yli go całkowicie i nie odwro cili się od zła, 
„az  przyszedł potop i pochłonął wszystkich”. 
Brak czujnos ci i troski o prawidłowy stan mo-
ralny s ciągnął katastrofę, kto ra pogrąz yła ludz-
kos c . Takz e stan moralny wspo łczesnej ludzko-
s ci wymaga głębokiej i solidnej naprawy. Po-
trzebni są ci, kto rzy jak niegdys  Ńoe, niestru-
dzenie wzywają do opamiętania się, porzucenia 
nieprawos ci i powrotu do Boga. Adwent to 
okres wytęz onej czujnos ci, kto rej towarzyszą 
rados c  z nawro cenia i pewnos c , z e dzieje ludz-
kos ci zawsze pozostają w ręku Boga. 
(Ks. prof. W. Chrostowski, niedziela.pl) 

 
 Msza roratnia swoją nazwę bierze od pierw-
szych sło w rozpoczynającej ją antyfony, kto re 
po łacinie brzmią: Rorate caeli desuper (w wol-
nym tłumaczeniu: Śpus c cie rosę, niebiosa). Jest 
to msza wotywna „o Ńajs więtszej Maryi Pannie 
w Adwencie”. Tradycja jej sprawowania wywo-
dzi się z wczesnego s redniowiecza (byc  moz e  
z po z nej staroz ytnos ci chrzes cijan skiej), kiedy 
to uroczystos c  Zwiastowania Pan skiego obcho-
dzono 18 grudnia (tydzien  przed Boz ym Ńaro-
dzeniem, a nie jak dzis  25 marca – 9 miesięcy 
przed uroczystos cią Ńarodzenia Pan skiego). 
Mszę s więtą, kto rej teksty liturgiczne pos wię-
cone są Matce Boz ej polecano odprawiac  przez 
ostatni tydzien  Adwentu. Z czasem przyjęło się 
odprawianie jej przez cały ten okres. 
 Mszał nie precyzuje, o jakiej porze nalez y 
celebrowac  tę Mszę s więtą, co oznacza, z e moz -

na odprawiac  ją zaro wno wczesnym rankiem, 
po z nym wieczorem, jak i w samo południe. 
Kiedy się komu podoba. Gwoli s cisłos ci moz na 
tez  dodac , z e mszał nic nie wie o s piewaniu  
w trakcie tej Mszy hymnu Chwała na wysoko-
s ci. I tu wchodzimy juz  w dziedzinę zwyczaju. 
 Zwyczajowo sprawowano msze roratnie  
w porze przeds witu, co miało tę piękną symbo-
likę, z e w trakcie jej trwania wschodziło słon ce 
symbolizujące Chrystusa. I tak oto Pan zasta-
wał swo j Lud „czuwający na modlitwie”. Biorąc 
pod uwagę datę wynalezienia i upowszechnie-
nia z aro wki, tudziez  wprowadzenia elektrycz-
nos ci do s wiątyn , warto zauwaz yc , z e zapalanie 
s wiatła podczas hymnu Chwała na wysokos ci 
nie jest bynajmniej wielowiekową tradycją. 
Wędrowanie do kos cioła z zapalonym lampio-
nem lub wracanie z nim do domu to takz e do-
datek „okołoliturgiczny”, choc  niezaprzeczalnie 

 

 

 
 Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy okres 
Adwentu i jednoczes nie nowy rok liturgiczny  
i duszpasterski pod hasłem: „Wierzę w Ko-
ściół Chrystusowy”. Dzisiaj jeszcze głębiej 
oczami wiary powinnis my spojrzec  na Kos cio ł. 
Kos cio ł jest bowiem wielkim darem dla tych, 
kto rzy uwierzyli w Chrystusa. 
 Zapraszamy na roraty - patrz strona pierw-
sza Gazetki. 
 W środę przypada s więto s w. Andrzeja 
Apostoła. Był pierwszym uczniem powołanym 
przez Pana Jezusa, rodzonym bratem Ś więtego 
Piotra. Tradycja głosi, z e po Zesłaniu Ducha 
Ś więtego udał się do Grecji, gdzie oddał z ycie za 
wiarę ukrzyz owany głową do dołu. Pamiątką 
tego są tak zwane krzyz e Ś więtego Andrzeja w 
kształcie litery „X”. 
 W I czwartek miesiąca całodzienna adora-

cja Najświętszego Sakramentu, a o godz. 
17.30 różaniec w intencji nowych powołan  
oraz o s więtos c  dla kapłano w. 
 Ókazja do spowiedzi świętej w tygodniu 
po ł godziny przed Mszą s więtą i dodatkowo  
w I czwartek i w I piątek od godz. 17.00. 
 W sobotę wspomnienie s w. Franciszka Ksa-
werego (1506-1552), prezbitera. W tym dniu 
obchodzimy Dzien  Papieskiej Unii Misyjnej.  
W modlitwach pamiętajmy o misjonarzach 
duchownych i s wieckich. 
 W I sobotę o godz. 18.00 rozpoczniemy 
modlitwę wynagradzającą za grzechy przeciw 
Ńiepokalanemu Śercu ŃMP połączoną z medy-
tacją, adoracją i jedną częs cią ro z an ca. 
 Odwiedziny chorych w I piątek od godz. 
8.30 a w I sobotę od godz. 9.00 
 W przyszłą niedzielę wspomnienie s w. Bar-
bary, obchodzimy Dzien  Modlitw w intencji 
Bezrobotnych. Jednoczes nie będziemy obcho-

posiadający swoje piękne znaczenie (kto re 
jednakowoz  warto małym i większym 
„latarnikom” objas nic ). 
 Pewnie, z e nasze tradycyjne roraty to swego 
rodzaju wydarzenie religijno-duchowe, w kto -
rym norma liturgiczna i obyczaj funkcjonują na 
niemal ro wnych prawach. Pewnie, z e nie war-
to (a nawet nie nalez y – choc by dlatego, z e to 
niewychowawcze) wszystkiego podporządko-
wywac  wygodzie uczestniko w (uczestnictwo 
w roratach nie jest do zbawienia koniecznie 
potrzebne). Ale, jak zawsze, warto zastanowic  
się, co tu jest naprawdę istotne. Pora, o kto rej 
odprawimy mszę s więtą, czy to, z e uczestnic-
two w tej mszy jest znakiem naszego oczeki-
wania na przyjs cie Chrystusa? 
 Jestes my ludz mi. Ludzie potrzebują znako w, 
kto re przemawiają do ich wyobraz ni i wraz li-
wos ci. Kilka wieko w temu duz o mniej oso b 
spieszyło się do szko ł i do pracy. Dzis  byc  moz e 
warto przystosowac  znaki do sytuacji, w jakiej 

funkcjonujemy – takz e w wymiarze lokalnym 
(konkretnej parafii). 
 Istotne jest to, z eby te nasze roraty były rze-
czywis cie pięknym wydarzeniem liturgicznym 
skupiającym swoich uczestniko w na Óczeki-
wanym, a nie festynem rozpraszających 
„atrakcji towarzyszących”. 
 Do Polski roraty zawitały w XIII wieku.  
W Poznaniu wprowadzono je ponoc  na pros bę 
księcia Przemysława I, a w Krakowie na pros -
bę s więtej Kingi, z ony Bolesława Wstydliwego. 
W połowie XVI wieku roku kro l Zygmunt I Śta-
ry dla ufundowanej przez siebie kaplicy w ka-
tedrze na Wawelu uzyskał przywilej odprawia-
nia w niej codziennie (przez cały rok na okrą-
gło z wyjątkiem Wielkiego Piątku) mszy rorat-
niej. Śchola „rorantysto w” zapewniająca tej 
mszy oprawę muzyczną przetrwała prawie do 
kon ca wieku XIX (choc  msze ustały zdecydo-
wanie wczes niej).  (pl.aleteia.org/pl) 

Spójrz, Panie, na udrękę Twego ludu 
I poślij tego, którego masz posłać 
Ześlij Baranka, Władcę ziemi, ze skały 
pustyni do góry Córy Syjonu 
By on sam zdjął z nas jarzmo niewoli Spuśćcie rosę niebiosa i obłoki niech wyleją sprawiedliwego  


