
Psalm responsoryjny (Ps. 32(31), 1-2. 5 i 11). 
    Tyś jest ucieczką i moją radością. 
Szczęśliwy człowiek, 
któremu odpuszczona została nieprawość, 
a jego grzech zapomniany. 
Szczęśliwy ten, któremu Pan nie poczytuje winy, 
a w jego duszy nie kryje się podstęp. 
    Tyś jest ucieczką i moją radością. 

Grzech wyznałem Tobie i nie ukryłem mej winy. 
Rzekłem: „Wyznaję mą nieprawość Panu”, 
a Ty darowałeś niegodziwość mego grzechu. 
Cieszcie się i weselcie w Panu, sprawiedliwi, 
radośnie śpiewajcie wszyscy prawego serca. 
    Tyś jest ucieczką i moją radością. 

Czytanie z Księgi Kapłańskiej 

Alleluja, Alleluja, Alleluja! 
Jezus głosił Ewangelię o królestwie 

i leczył wszelkie choroby wśród ludu. 
Alleluja, Alleluja, Alleluja! 

Czytanie z Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian 

Słowa Ewangelii według św. Marka 

VI  NIEDZIELA  ZWYKŁA   ROK  B 

15 lutego 2015 r.        NR 4 (304/854) 

Tak powiedział Pan do Mojżesza i Aarona: «Jeżeli 
u kogoś na skórze ciała pojawi się nabrzmienie albo 
wysypka albo biała plama, która na skórze jego ciała 
jest oznaką trądu, to przyprowadzą go do kapłana 
Aarona albo do jednego z jego synów kapłanów. Trę-
dowaty, który podlega tej chorobie, będzie miał roze-

rwane szaty, włosy w nieładzie, brodę zasłoniętą 
i będzie wołać: „Nieczysty, nieczysty!” Przez cały czas 
trwania tej choroby będzie nieczysty. Będzie miesz-
kał w odosobnieniu. Jego mieszkanie będzie poza 
obozem». 

(Kpł 13, 1-2. 45-46). 

Bracia: Czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego 
czynicie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie. Nie bądź-
cie zgorszeniem ani dla Żydów, ani dla Greków, ani 
dla Kościoła Bożego, podobnie jak ja, który się sta-
ram przypodobać wszystkim pod każdym względem 

nie szukając własnej korzyści, lecz dobra wielu, 
aby byli zbawieni. Bądźcie naśladowcami moimi, 
tak jak ja jestem naśladowcą Chrystusa. 

(1 Kor 10, 31 - 11, 1). 

Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty 
i upadając na kolana, prosił Go: «Jeśli chcesz, mo-
żesz mnie oczyścić». Zdjęty litością, wyciągnął rękę, 
dotknął go i rzekł do niego: «Chcę, bądź oczyszczo-
ny». Natychmiast trąd go opuścił i został oczyszczo-
ny. Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odprawił, 
mówiąc mu: «Uważaj, nikomu nic nie mów, ale idź 

pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, 
którą przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich». 
Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgła-
szać to, co zaszło, tak że Jezus nie mógł już jawnie 
wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach pustyn-
nych. A ludzie zewsząd schodzili się do Niego. 

(Mk 1, 40-45). 

Ogólna: 
Aby więźniowie, a szczególnie młodzi, mieli możli-
wość ułożenia sobie na nowo godnego życia. 

Misyjna: 
Aby małżonkowie, którzy się rozeszli, znaleźli zrozu-
mienie i wsparcie we wspólnocie chrześcijańskiej. 

II Krucjata Modlitw w intencji Ojczyzny: 
O łaskę odnowy życia zakonnego w Roku Życia Kon-
sekrowanego. 

Intencje Apostolstwa Modlitwy na miesiąc luty 2015 r. 
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   Już tylko 18 miesięcy dzieli nas od Światowych Dni Mło-
dzieży Kraków 2016. Przygotowania na szczeblu diecezjalnym 
nabierają tempa, warto więc przyjrzeć się aktualnie realizowa-
nym projektom i – w miarę możliwości – włączyć się w działa-
nia podejmowane w naszej parafii i diecezji. 
 

Premierowe wykonanie hymnu ŚDM 
   Najpierw jednak o ważnym wydarzeniu, jakie miało miej-
sce w Krakowie 6 stycznia 2015 r. W Święto Objawienia Pań-
skiego tysiące krakowian przybyłych na Rynek w Orszaku 
Trzech Króli miało okazję wysłuchać po raz pierwszy oficjalne-
go hymnu ŚDM „Błogosławieni Miłosierni”. Gościem specjal-
nym podczas tego premierowego wykonania był ks. Kardynał 
Stanisław Dziwisz, któremu towarzyszył autor pieśni Jakub 
Blycharz. 
 

Światowe Dni Młodzieży „w pigułce” 
   ŚDM są spotkaniem młodych całego świata, którzy gro-
madzą się w jednym miejscu, by wyznać wiarę w Jezusa Chry-
stusa. Inicjatorem tych Dni był św. Jan Paweł II, który wielo-
krotnie spotykał się z młodzieżą podczas swojego pontyfikatu. 
Dzieło Świato-
wych Dni Mło-
dzieży kontynu-
ował Papież Be-
n e d yk t  X V I , 
a obecny Papież 
Franciszek zapro-
sił młodych do 
Krakowa podczas 
ŚDM w Rio de 
Janeiro. Mottem 
XXXI Świato-
wych Dni Mło-
dzieży w 2016 r. 
w Krakowie są słowa Pana Jezusa: „Błogosławieni miłosierni, 
albowiem oni miłosierdzia dostąpią”. W spotkaniach z mło-
dzieżą, oprócz Papieża weźmie udział bardzo wielu biskupów, 
księży, braci i sióstr zakonnych, kleryków, a także świeckich 
młodych nauczycieli i profesorów akademickich. ŚDM będą 
trwać ok. 2 tygodni: pierwszy tydzień to tzw. „Dni w Diece-
zjach” na terenie całego kraju, podczas których młodzi będą 
mieli czas na wzajemne poznanie, integrację, poznanie kultury 
i atrakcji danego regionu. Po zakończeniu „Dni w Diecezjach”, 
wszyscy udadzą się do archidiecezji krakowskiej na tzw. 
„Wydarzenia Centralne”, które trwać będą 7 dni. Zwieńczeniem 
„Wydarzeń Centralnych” będzie sobotnio - wieczorne czuwanie 
i spotkanie z Papieżem oraz niedzielna uroczysta Msza św. koń-
cząca ŚDM Kraków 2016. Szacuje się, że na finalne wydarze-
nia ŚDM przybędzie do Krakowa ok. 2 mln pielgrzymów. 
 

Specjalne wydarzenia w diecezji 
   Jedną z propozycji dla wszystkich, którzy pragną pełniej 
uczestniczyć w przygotowaniach do ŚDM jest projekt B>M 
(„Być znaczy więcej niż mieć”). Są to comiesięczne spotkania 
ze świętymi, którzy swoim życiem dawali świadectwo, co to 
znaczy „Błogosławieni miłosierni”. W lutym patronem miesią-
ca jest św. Brat Albert Chmielowski, zaś w marcu (11.03 
o godz. 19.00) przygotowano zaproszenie do Bazyliki św. Fran-
ciszka na spotkanie ze św. Maksymilianem Marią Kolbe. 
   Ciekawą ofertę, w ramach przygotowań do ŚDM, przed-
stawiła Fundacja OPOKA we współpracy z Krajowym Biurem 

Organizacyjnym ŚDM – grę towarzyską Campus Mundi. Gra 
składa się z 64 kart przedstawiających młodych pielgrzymów 
w scenach i otoczeniu charakterystycznym dla różnych rodza-
jów wydarzeń Światowych Dni Młodzieży: m.in. podczas ado-
racji, w czasie koncertu, czy zebranych wokół Papieża. Zada-
niem graczy jest kierowanie ruchem pielgrzymów, których na-
leży łączyć w odpowiednie grupy, zgodnie z dynamicznie zmie-
niającymi się kryteriami. W rozgrywce liczy się spostrzegaw-
czość i szybkość. Gra jest cegiełką, dzięki której można wes-
przeć projekt Krajowego Biura ŚDM – „Bilet dla Brata” 
oraz inicjatywę Dzieła Pomocy Ad Gentes – „Bilet dla Brata 
z Afryki”. 
   Z kolei inicjatywą modlitewną, obejmującą kolejne deka-
naty archidiecezji krakowskiej jest Diecezjalna Sztafeta Modli-
twy za Światowe Dni Młodzieży. 
 

Parafialna sztafeta modlitwy 
   Celem Światowych Dni Młodzieży jest doświadczenie 
wspólnoty Kościoła Powszechnego, słuchanie słowa Bożego, 
sprawowanie sakramentów Pokuty i Eucharystii oraz radosne 
głoszenie Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela. Powodzenie 

tego wydarzenia 
zależy zatem nie 
tylko od ludzi 
młodych – jest 
wspólną sprawą 
wszystkich wier-
nych. Każdy z nas 
może zaangażo-
wać się przede 
wszystkim w mo-
dlitewne wsparcie 
ŚDM. W ubie-
głym roku w ar-
chidiecezji kra-

kowskiej zainicjowano Diecezjalną Sztafetę Modlitwy, podczas 
której codziennie w intencji ŚDM modli się inna parafia. Inicja-
tywa ta została podjęta, aby przygotowania do ŚDM ożywiły 
życie duszpasterskie w parafiach. Do parafii Najświętszej Ro-
dziny w Nowym Bieżanowie ta modlitewna sztafeta dotarła 
9 lutego br., a duch wspólnotowej modlitwy obejmuje kolejne 
dekanaty. 
 

Jak jeszcze można pomóc? 
   Oprócz modlitewnego wsparcia ŚDM, do którego zachę-
camy wszystkich Parafian, potrzeba też odpowiedzialnego za-
angażowania się w przygotowania do przyjęcia młodych w na-
szej diecezji. Jak wynika ze wspomnień uczestników dotych-
czasowych Spotkań Młodych, najbardziej poruszające świadec-
twa chrześcijańskiej miłości dawali ci, którzy otwierali dla piel-
grzymów swoje mieszkania i domy. 
   Przyjęcie pielgrzymów pod swój dach to nie tylko wyraz 
tradycyjnej polskiej gościnności, ale też miłosierdzia, które 
możemy okazać naszym bliźnim. A młodzi, przybywający do 
Krakowa na spotkanie z Papieżem nie oczekują luksusów, 
ani całodziennego wyżywienia. Wystarczy miejsce na podłodze 
na rozłożenie karimaty ze śpiworem i możliwość skorzystania 
z łazienki czy kuchni. Wszystko co ponad to, jest wyrazem do-
brej woli i realnych możliwości gospodarzy. 
   Mieszkańcy naszej parafii wielokrotnie dali się poznać 
z otwartych, gościnnych serc, chociażby przyjmując pątników 
podążających z Krakowską Pielgrzymką na Jasną Górę. Nie 

CORAZ  BLIŻEJ  DO  ŚWIATOWYCH  DNI  MŁODZIEŻY  W  KRAKOWIE 
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Czwartek po Popielcu, 19 lutego 

  7.30 – 12.00   Parafianie z rejonu III; 
12.00 – 18.00   Parafianie z rejonu IV. 
 

Piątek po Popielcu, 20 lutego 

  7.30 – 12.00   Parafianie z rejonu V; 
12.00 – 18.00   Parafianie z rejonu I; 
16.30    Droga Krzyżowa dla dzieci; 
18.30    Droga Krzyżowa dla dorosłych; 
19.30    Droga Krzyżowa dla młodzieży. 
 

Sobota po Popielcu, 21 lutego 

  7.30 – 12.00   Parafianie z rejonu II; 
12.00    Wspólnota Fundatorów Katakumb; 
13.00    Koło Przyjaciół Radia Maryja; 

14.00    Akcja Katolicka, Posłańcy Parafialni 
             i Rodzina Kolpinga; 
15.00    Kręgi Rodzin Domowego Kościoła; 
16.00    Grupa Modlitewna Ojca Pio, Klub Seniora „Betania”; 
17.00    Różaniec w intencjach rodzin (Żywy Różaniec); 
17.45    Zakończenie Nabożeństwa 40-godzinnego: 
             Służba liturgiczna – ministranci i lektorzy; 
18.00    Msza św. 
 

Stałe godziny wspólnej modlitwy 

  9.00    Część radosna różańca; 
11.00    Część różańca – tajemnice światła; 
15.00    Koronka do Miłosierdzia Bożego; 
15.15    Część bolesna różańca; 
17.00    Część chwalebna różańca. 

   Te trzy pierwsze dni całodziennej Adoracji Najświętszego Sakramentu wprowadzą nas w duchowy klimat wielkopostnej modli-
twy, pokuty i jałmużny. O czuwanie modlitewne przed Najświętszym Sakramentem w monstrancji bardzo prosimy rodziców, dzieci, 
młodzież, dorosłych i starszych. Nie żałujmy chwil spędzonych na czuwaniu i medytacji przy Chrystusie Panu w Najświętszym  
Sakramencie. Przychodźmy też chętnie na nabożeństwa Gorzkich Żali w niedziele Wielkiego Postu o godz. 16.00 i Drogi Krzyżowe 
w piątki: dzieci - godz. 16.30, dorośli - godz. 18.30 i młodzież - godz. 19.30. 

wątpię, że i podczas ŚDM wielu młodych pielgrzymów z róż-
nych stron świata znajdzie gościnę w mieszkaniach Nowego 

Bieżanowa. Zachęcamy do przekazywania do zakrystii lub kan-
celarii parafialnej wstępnych deklaracji dotyczących możliwo-
ści przyjęcia gości w 2016 r. Formularze z deklaracjami można 
znaleźć na stolikach w kościele. 
 

Zaproszenie 
   Jak napisano na stronie internetowej Komitetu Organiza-
cyjnego ŚDM 2016 w Krakowie, www.krakow2016.com: 
„Doświadczenie wspólnoty to jeden z najpiękniejszych owoców 
uczestnictwa w Światowym Dniu Młodzieży! Nie czekaj więc na 
inne zaproszenie. (…) Czuj się już zaproszony i dołącz do wielu 
młodych, którzy w swoich parafiach przygotowują się do spo-
tkania w Krakowie”. 
                    Ewa Prymon - Ryś 

Wznoszę swe oczy ku górom, skąd 
Przyjdzie mi pomoc; 
Pomoc od Pana, wszak Bogiem On 
Miłosiernym jest! 
 
Kiedy zbłądzimy, sam szuka nas, 
By w swe ramiona wziąć, 
Rany uleczyć Krwią swoich ran, 
Nowe życie tchnąć! 

Refren: 
Błogosławieni miłosierni, 
albowiem oni miłosierdzia dostąpią! 
 
Gdyby nam Pan nie odpuścił win, 
Któż ostać by się mógł? 
Lecz On przebacza, przeto i my 
Czyńmy jak nasz Bóg! 
 
Pan Syna Krwią zmazał wszelki dług, 
Syn z grobu żywy wstał; 
„Panem jest Jezus” – mówi w nas Duch. 
Niech to widzi świat! 
 
Więc odrzuć lęk i wiernym bądź, 
Swe troski w Panu złóż 
I ufaj, bo zmartwychwstał i wciąż 
Żyje Pan, Twój Bóg! 

NABOŻEŃSTWO  40-GODZINNE 
19, 20 i 21 lutego 2015 roku (czwartek, piątek, sobota) od godz. 7.30 do 18.00 



OGŁOSZENIA  PARAFIALNE 

NASZA FAMILIA, 15 lutego 2015 r., Nr 4 4 

Zespół Redakcyjny: Anna i Tadeusz Stanowscy, ks. Mirosław Dziedzic. Współpraca: Karolina Kalinowska, Ewa Prymon-Ryś. 
Skład i opracowanie graficzne: Katarzyna Tarkowska. Druk: Zdzisław Chojnacki. 

Adres: NASZA FAMILIA ul. Aleksandry 1  30-837 Kraków,  tel. (12) 658 03 50  wew. 111. 
e-mail: xmiroslaw@poczta.onet.pl;  stanowski.tadeusz@op.pl         www.najswietszarodzina.pl 

Msze święte: w dni powszednie: 6.30*, 7.00, 18.00; w I piątki miesiąca: 6.30*, 7.00, 16.30*, 18.00, 19.30* (* - z wyjąt-
kiem wakacji); w niedziele i święta: 6.30, 8.00, 9.30, 11.00, 12.30*, 17.00, 19.00; w soboty: 18.00.  
Godziny otwarcia kancelarii parafialnej: wtorek: 16.00 – 17.30; środa: 16.00 – 17.30; czwartek: 10.30 – 12.00, 
16.00 – 17.30; piątek: 16.00 – 17.30; sobota: 8.30 – 10.00 (z wyjątkiem I piątku i I soboty miesiąca). 

1. Dziś wspominamy zmarłych w Wypominkach Rocz-
nych i za ich dusze ofiarujemy Mszę św. o godz. 
17.00. 

2. W Środę Popielcową 18 lutego rozpoczynamy Wielki 
Post. Obowiązuje w tym dniu post ścisły 
i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych przez 
wszystkich w przedziale wieku od 18 do 60 lat. Msze 
św. z posypaniem głów popiołem: 6.30, 7.00, 9.00, 
16.30, 18.00 i 19.30. 

3. Nabożeństwo 40-godzinne odprawimy w czwartek, 
piątek i sobotę od 7.30 do 18.00. Te trzy pierwsze dni 
całodziennej Adoracji Najświętszego Sakramentu 
wprowadzą nas w duchowy klimat wielkopostnej mo-
dlitwy, pokuty i jałmużny. O czuwanie modlitewne 
przed Najświętszym Sakramentem w monstrancji bar-
dzo prosimy rodziców, dzieci, młodzież, dorosłych 
i starszych. Na czuwanie modlitewne zapraszamy 
o dogodnej porze. Nie żałujmy chwil spędzonych na 
czuwaniu i medytacji przy Chrystusie Panu 
w Najświętszym Sakramencie. Program nabożeństwa 
znajdziemy w dzisiejszej „Naszej Familii”, na stronie 
internetowej parafii oraz na plakatach. 

4. W Wielkim Poście otwieramy się na łaski wysłużone 
przez Jezusa Cierpiącego i Ukrzyżowanego. 
Aby z nich w pełni skorzystać zapraszamy do udziału 
w nabożeństwach pasyjnych:  
• Gorzkie Żale (w każdą niedzielę o godz. 16.00);  
• Droga Krzyżowa (w każdy piątek):  
 - dzieci o godz. 16.30;  
 - dorośli o godz. 18.30;  
 - młodzież o godz. 19.30. 

5. Uczestnicząc w nabożeństwach Drogi Krzyżowej 
i Gorzkich Żali możemy uzyskać odpust zupełny pod 
zwykłymi warunkami. W czasie Gorzkich Żali będzie 
zbierana składka na kwiaty do Bożego Grobu. 

6. Zgodnie z ustaleniami Konferencji Episkopatu Polski 
okres spowiedzi i Komunii św. wielkanocnej rozpo-
czyna się w Środę Popielcową i będzie trwał do 
31 maja, czyli do uroczystości Trójcy Przenajświęt-
szej. 

7. Dzieciom i młodzieży życzymy udanych ferii, a na-
uczycielom zasłużonego wypoczynku. Niech czas wol-
ny będzie też czasem z Bogiem. Zachęcamy do lektury 
Pisma Świętego, a także prasy katolickiej. Kandydaci 
do bierzmowania nie mają w tym czasie spotkań. 

8. W czasie ferii zimowych Biblioteka Parafialna będzie  
nieczynna. Zapraszamy ponownie naszych czytelni-
ków od 3 marca. 

9. Ks. Prałat wraz z Klubem Seniora „BETANIA” zapra-
sza na wczasy rehabilitacyjne dla seniorów z wnukami 
w Łebie w Ośrodku ZDROWOTEL od 23 maja do 
6 czerwca 2015 r. Koszt turnusu 1390zł. plus dojazd. 
Zapisy z zaliczką 100zł. w zakrystii lub na spotkaniach 
seniorów w czwartki po Mszy św. o godz. 9.00. Zapisy 
do 28 lutego. 

10. Organizatorzy przyszłorocznych Światowych Dni 
Młodzieży zwracają się z prośbą o ugoszczenie piel-
grzymów w dniach od 25 lipca do 1 sierpnia 2016 r. 
Wstępną deklarację zakwaterowania można zabrać 
ze stolików pod chórem i wypełnioną dostarczyć do 
zakrystii lub kancelarii do końca lutego. 

11. W kalendarzu liturgicznym nadchodzącego tygodnia: 
             • środa: Środa Popielcowa. 
 
 

Z naszej wspólnoty odeszły do Pana: 
+ Ewa Krystyna Śliwa, l. 63, zam. ul. Aleksandry 5; 

+ Stefania Michalik, l. 94, zam. ul. Barbary 14. 
 

Dobry Jezu, a nasz Panie… 

Kwiaty są piękne, lecz usychają, słowa są wzniosłe, lecz umykają.Kwiaty są piękne, lecz usychają, słowa są wzniosłe, lecz umykają.Kwiaty są piękne, lecz usychają, słowa są wzniosłe, lecz umykają.Kwiaty są piękne, lecz usychają, słowa są wzniosłe, lecz umykają.    
Modlitwa jest pełnią, którą dziś składamy i Księdza Proboszcza w Dniu Imienin obdarzamy.Modlitwa jest pełnią, którą dziś składamy i Księdza Proboszcza w Dniu Imienin obdarzamy.Modlitwa jest pełnią, którą dziś składamy i Księdza Proboszcza w Dniu Imienin obdarzamy.Modlitwa jest pełnią, którą dziś składamy i Księdza Proboszcza w Dniu Imienin obdarzamy.    
Trudy i cierpienia, niechaj się przemieniają i w owoc miłości BoŜej ludzi zbawiają.Trudy i cierpienia, niechaj się przemieniają i w owoc miłości BoŜej ludzi zbawiają.Trudy i cierpienia, niechaj się przemieniają i w owoc miłości BoŜej ludzi zbawiają.Trudy i cierpienia, niechaj się przemieniają i w owoc miłości BoŜej ludzi zbawiają.    
Niech Kapłaństwo będzie ojcowskim spojrzeniem, w Sercu NajwyŜszego Kapłana głębokim zanurzeniem.Niech Kapłaństwo będzie ojcowskim spojrzeniem, w Sercu NajwyŜszego Kapłana głębokim zanurzeniem.Niech Kapłaństwo będzie ojcowskim spojrzeniem, w Sercu NajwyŜszego Kapłana głębokim zanurzeniem.Niech Kapłaństwo będzie ojcowskim spojrzeniem, w Sercu NajwyŜszego Kapłana głębokim zanurzeniem.    
Jezus, Maryja i Józef św., opieką otaczają i Światło Ducha Świętego zawsze upraszają.Jezus, Maryja i Józef św., opieką otaczają i Światło Ducha Świętego zawsze upraszają.Jezus, Maryja i Józef św., opieką otaczają i Światło Ducha Świętego zawsze upraszają.Jezus, Maryja i Józef św., opieką otaczają i Światło Ducha Świętego zawsze upraszają.    
Aby Ksiądz Proboszcz zaznał ciepła rodzinnego w naszej wspólnocie parafialnej Aby Ksiądz Proboszcz zaznał ciepła rodzinnego w naszej wspólnocie parafialnej Aby Ksiądz Proboszcz zaznał ciepła rodzinnego w naszej wspólnocie parafialnej Aby Ksiądz Proboszcz zaznał ciepła rodzinnego w naszej wspólnocie parafialnej ----    BieŜanowa Nowego.BieŜanowa Nowego.BieŜanowa Nowego.BieŜanowa Nowego.    

śyczy Zespół Redakcyjny „Naszej Familii”.śyczy Zespół Redakcyjny „Naszej Familii”.śyczy Zespół Redakcyjny „Naszej Familii”.śyczy Zespół Redakcyjny „Naszej Familii”.    

                                                        Przewielebny Ksiądz Proboszcz Mirosław DziedzicPrzewielebny Ksiądz Proboszcz Mirosław DziedzicPrzewielebny Ksiądz Proboszcz Mirosław DziedzicPrzewielebny Ksiądz Proboszcz Mirosław Dziedzic    


