
WSPÓLNOTA FUNDATORÓW SANKTUARIUM
NAJŚWIĘTSZEJ RODZINY W KRAKOWIE

Jest to wspólnota braci i sióstr w wierze, nadziei i miłości. Wspólnota
małżonków i rodziców, wspólnota zatroskanych o dzieci i młodzież. Wspólnota
dorosłych i starszych, babć i dziadków, wdów i wdowców, osób samotnych,
zdrowych i chorych, skrzywdzonych i ubogich, pracujących i bezrobotnych
szukających pracy.

Wspólnota żywych i umarłych, wspólnota wytrwale i ofiarnie trosz−
czących się o budowę i piękno świątyni.

Jest to wspólnota wspólnot i zespołów stowarzyszeń i ruchów katolic−
kich, wiernych parafian, którzy z kapłanami i siostrami pod opieką Najświęt−
szej Rodziny i św. Michała Archanioła służą Bogu i ludziom, Kościołowi
i Ojczyźnie, a jej imię POLSKA.

WSPÓLNOTA FUNDATORÓW SANKTUARIUM buduje

świątynię Najświętszej Rodziny od 1983 roku jako wotum dziękczynne za

troskę Kościoła, a zwłaszcza za niestrudzoną walkę Ojca Świętego Jana Pawła II

o życie i prawa każdego człowieka, małżeństwa i rodziny.

Tu w Sanktuarium Rodzin od 1994 roku w Rodzinie Jezusa, Maryi

i Józefa odnajdujemy wzór, pomoc i obronę, zbawienie, ocalenie od nieszczęść

i Boże błogosławieństwo.

Przyjaciół, Pielgrzymów i szukających Boga i Bożej pomocy dla swo−

ich rodzin zapraszamy do WSPÓLNOTY FUNDATORÓW SANKTUARIUM.

2 kwietnia 2006 r. zbli¿a siê
I rocznica œmierci Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II

Dla nas bêdzie to czas Rekolekcji Parafialnych od 2 do 5 kwietnia.
Program rekolekcji otrzymamy w Naszej Familii.

Modlimy siê o beatyfikacjê S³ugi Bo¿ego Jana Paw³a II,
wielkiego obroñcy cz³owieka, ma³¿eñstwa i rodziny.

Ksi¹dz Arcybiskup Kardyna³ Stanis³aw Dziwisz
udzieli sakramentu bierzmowania naszej m³odzie¿y

w Sanktuarium Najœwiêtszej Rodziny w Krakowie
w Wielki Wtorek 11 kwietnia 2006 r.

Najświętsza Rodzino,
prosimy Cię z ufnością i pobożnością,
otaczaj nieustanną opieką i obdarzaj łaskami Nieba tych,
którzy z wiarą, nadzieją i miłością troszczą się
o chwałę Boga i o Królestwo Boże,
o miłość i świętość w sercach ludzi i w rodzinach.
Wspomagaj tych, którzy trudzą się i walczą
o sprawiedliwość i pokój w Ojczyźnie i na świecie.
Piękno i świętość Twojego Domu i Sanktuarium
niech promieniuje na nas, nasze domy i środowiska.
Duch Święty, Duch Miłości i Prawdy,
niech napełnia braci swoimi darami.
Niech cieszą się życiem, nauką, pracą
i zasłużonym wypoczynkiem w dni święte.
Niech radują się zdrowiem i pomyślnością.
Boże błogosławieństwo niech ich prowadzi teraz i w przyszłości,
a po śmierci z Aniołami i Świętymi
pozwól nam wszystkim osiągnąć życie wieczne
w Domu naszego Ojca.
Najświętsza Rodzino,
wspomagaj Profesora Wincentego Kućmę,
jego Rodzinę i Współpracowników,
aby prowadzony mocą i światłem Ducha Świętego
pomyślnie i bez przeszkód zrealizował
wiekopomne dzieło sanktuaryjnego ołtarza.
Jezu, Maryjo i Józefie,
brońcie nas i nasze rodziny. Amen.

WSPÓLNOTĘ FUNDATORÓW SANKTUARIUM powierzamy Najświętszej Rodzinie
na Nowennie w każdą środę o godz. 18.00,

a w niedziele ofiarujemy Mszę św. w intencjach wszystkich Parafian,
Ofiarodawców i Dobroczyńców Sanktuarium.

Prośby i podziękowania można składać przed Nowenną na stoliku
lub przesyłać na adres:

Parafia Najœwiêtszej Rodziny,
ul. Aleksandry 1, 30-837 Kraków,
albo  e-mail: jozef.jakubiec@poczta.fm

Zapraszamy na stronê Parafii: www.nowy.biezanow.diecezja.krakow.pl

Bardzo dziękujemy za każdy dar serca na ołtarz sanktuaryjny Najświętszej Rodziny.
Bóg zapłać za ofiary złożone w opłatkowej i wiosennej zbiórce parafialnej,

za ofiary w kopertach i ofiary na konto:

 Parafia Najœw. Rodziny, ul. Aleksandry 1, 30-837 Kraków
Nr 78 1240 1431 1111 0010 0160 8297 „Sanktuarium”
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Parafia
Najświętszej Rodziny
Kraków−Nowy Bieżanów

Najświętsza Rodzino, wspieraj nas.

„NAJŚWIĘTSZA RODZINA”
w pracowni Profesora Wincentego Kućmy

w Krakowie, 4 marca 2006 r.


