
Czytanie z Pierwszej Księgi Królewskiej 

Prorok Eliasz poszedł do Sarepty. Kiedy wchodził do bramy 
tego miasta, pewna wdowa zbierała tam sobie drwa. Więc 
zawołał ją i powiedział: «Daj mi, proszę, trochę wody 
w naczyniu, abym się napił». Ona zaś zaraz poszła, aby jej 
nabrać, ale zawołał na nią i rzekł: «Weź, proszę, dla mnie 
i kromkę chleba». Na to odrzekła: «Na życie Pana, twego 
Boga, już nie mam pieczywa, tylko garść mąki w dzbanie 
i trochę oliwy w baryłce. Właśnie zbieram kilka kawałków 
drewna i kiedy przyjdę, przyrządzę sobie i memu synowi 
strawę. Zjemy to, a potem pomrzemy». Eliasz zaś jej po-
wiedział: «Nie bój się! Idź, zrób, jak rzekłaś; tylko najpierw 

zrób z tego mały podpłomyk dla mnie i wtedy mi przynie-
siesz. A sobie i twemu synowi zrobisz potem. Bo Pan, Bóg 
Izraela, rzekł tak: «Dzban mąki nie wyczerpie się i baryłka 
oliwy nie opróżni się aż do dnia, w którym Pan spuści 
deszcz na ziemię». Poszła więc i zrobiła, jak Eliasz powie-
dział, a potem zjadł on i ona oraz jej syn, i tak było co 
dzień. Dzban mąki nie wyczerpał się i baryłka oliwy nie 
opróżniła się według obietnicy, którą Pan wypowiedział 
przez Eliasza. 

(1 Krl 17, 10-16). 

Alleluja, Alleluja, Alleluja! 
Błogosławieni ubodzy w duchu, 

albowiem do nich należy królestwo niebieskie. 
Alleluja, Alleluja, Alleluja! 

Chrystus wszedł nie do świątyni, zbudowanej rękami ludz-
kimi, będącej odbiciem prawdziwej świątyni, ale do same-
go nieba, aby teraz wstawiać się za nami przed obliczem 
Boga, nie po to, aby się często miał ofiarować jak arcyka-
płan, który co roku wchodzi do świątyni z krwią cudzą. Ina-
czej musiałby cierpieć wiele razy od stworzenia świata. 
A tymczasem raz jeden ukazał się teraz, na końcu wieków, 

na zgładzenie grzechów przez ofiarę z samego siebie. A jak 
postanowione ludziom raz umrzeć, a potem sąd, tak Chry-
stus raz jeden był ofiarowany dla zgładzenia grzechów wie-
lu, drugi raz ukaże się nie w związku z grzechem, lecz dla 
zbawienia tych, którzy Go oczekują. 

(Hbr 9, 24-28). 

Czytanie z Listu do Hebrajczyków 

Psalm responsoryjny (Ps. 146(145), 6c-7. 8-9a. 9bc-10). 

Słowa Ewangelii według św. Marka 

Jezus nauczając mówił do zgromadzonych: «Strzeżcie się 
uczonych w Piśmie. Z upodobaniem chodzą oni w powłó-
czystych szatach, lubią pozdrowienia na rynku, pierwsze 
krzesła w synagogach i zaszczytne miejsca na ucztach. Ob-
jadają domy wdów i dla pozoru odprawiają długie modli-
twy. Ci tym surowszy dostaną wyrok». Potem usiadł na-
przeciw skarbony i przypatrywał się, jak tłum wrzucał 
drobne pieniądze do skarbony. Wielu bogatych wrzucało 

wiele. Przyszła też jedna uboga wdowa i wrzuciła dwa pie-
niążki, czyli jeden grosz. Wtedy przywołał swoich uczniów 
i rzekł do nich: «Zaprawdę powiadam wam: Ta uboga 
wdowa wrzuciła najwięcej ze wszystkich, którzy kładli do 
skarbony. Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co im zbywało; 
ona zaś ze swego niedostatku wrzuciła wszystko, co miała, 
całe swe utrzymanie». 

(Mk 12, 38-44). 

XXXII  NIEDZIELA  ZWYKŁA   ROK B 

Chwal, duszo moja, Pana, Stwórcę swego. 
On wiary dochowuje na wieki, 
uciśnionym wymierza sprawiedliwość, 
chlebem karmi głodnych, 
wypuszcza na wolność więźniów. 

Chwal, duszo moja, Pana, Stwórcę swego. 
Pan przywraca wzrok ociemniałym, 
Pan dźwiga poniżonych, 

Pan kocha sprawiedliwych. 
Pan strzeże przybyszów. 

Chwal, duszo moja, Pana, Stwórcę swego. 
Ochrania sierotę i wdowę, 
lecz występnych kieruje na bezdroża. 
Pan króluje na wieki, 
Bóg twój, Syjonie, przez pokolenia. 

Chwal, duszo moja, Pana, Stwórcę swego. 
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JAKIE  ŚRODKI  MASOWEGO  PRZEKAZU? 
Rozmowa z posłanką p. Barbarą Bubulą 

 
  20 października br. Akcja 
Katolicka zorganizowała spo-
tkanie w Nowym Bieżanowie 
z posłanką p. Barbarą Bubulą. 
Uczestniczyła ona w Mszy św., 
a potem podzieliła się z miesz-
kańcami naszego osiedla re-
fleksjami związanymi z pracą 
poselską i szczególnie jej bliski-
mi problemami dotyczącymi 
środków społecznego przekazu. 
Była też okazja do udzielenia 
wywiadu dla „Naszej Familii”. 
 

Bronisława Kufel-Włodkowa: Skąd u Pani zainteresowanie 
mediami? 
  Barbara Bubula: Jako absolwentka filologii polskiej 
Uniwersytetu Jagiellońskiego uczyłam w szkole języka pol-
skiego, jako prezes Stowarzyszenia Samorządny Kraków 
byłam członkiem redakcji czasopisma „Obywatel”. Zawsze 
interesowała mnie rola środków masowe-
go przekazu w społeczeństwie. W 2007 r. 
prezydent Lech Kaczyński powołał mnie 
w skład Krajowej Rady Radiofonii i Te-
lewizji, zasiadałam w radzie programo-
wej Telewizji Polskiej. Od sześciu lat 
uczę na UPJPII studentów dziennikar-
stwa.  Przez te lata poznałam siłę i słabo-
ści środków masowego przekazu. 
To bardzo ważne jakie one są, czy to 
„przekaziory”, czy prawdziwe media. 
Zastanawiałam się, czy Polacy zdołają 
przezwyciężyć nachalną propagandę, 
czy zdołają przebić się przez barierę wy-
tworzoną przez manipulację środków 
przekazu. Zdawałam sobie sprawę, jak ważna jest walka 
o TV TRWAM na multipleksie. Stąd 2,5 mln podpisów, któ-
rych akcję organizowałam, marsze, zaangażowanie ludzi 
z transparentami. Po to, by odbyło się nadzwyczajne posie-
dzenie komisji w sprawie dostępu TV TRWAM do multi-
pleksu telewizji naziemnej. I udało się. To nauczyło mnie, 
że jest szansa, by było inaczej, że wystarczy pracować i dą-
żyć do celu. Przyjmowanie tylko pozycji obronnej nie wy-
starczy. Zagubieni słuchacze nie wiedzą nawet, że są mani-
pulowani. To trzeba zmienić. Nawet garstka, niewielu może 
to zrobić. I wierzę, że już niedługo, 25 (po wyborach –  

przyp. red) rozpocznie się nowy początek nowej pracy. 
 
B.K.-W. Dlaczego media są tak ważne? 
  B.B. Polacy od 1989 r. są źle informowani. Często mają 
mętlik w głowie. Środki masowego przekazu muszą być nie-
zależne, spełniać w społeczeństwie pozytywną rolę spo-
łeczną. Wiara katolicka utrzymuje w społeczeństwie dobro, 
dlatego i media powinny to uwzględniać. Należy przywrócić 
polską telewizję i radio. Polska ma być krajem z własną su-
werennością, może także wpływać na inne kraje. W Polsce 
trzeba prowadzić politykę historyczną, która będzie broniła 
polskich wartości. Trzeba bronić tego, co jest fundamentem 

polskości, co nie oderwie nas od naszej wiary, od Kościoła, 
od katolicyzmu. To także sprawa środków masowego prze-
kazu. Musimy tę sprawę rozwiązać. Polacy potrzebują praw-
dy. Dobry obywatel to obywatel dobrze poinformowany, 
a nie obywatel, którym się manipuluje, którego się oszukuje. 
W sprawie środków społecznego przekazu przyjęto ustawę 
liberalno-lewicową. My (PiS) proponujemy ustawę o wyż-
szej użyteczności publicznej. Media muszą być narodowe. 
Obecnie prawie 80% prasy kolorowej przejął obcy kapitał, 
przede wszystkim niemiecki. Jest to 33 miliardy złotych 
w przemyśle medialnym. I te pieniądze napędzają machinę 
rozpędową obcego kapitału. Jest o co walczyć. Ważne 
są media ogólnopolskie i tu bardzo istotna sprawa nowocze-
snej technologii – Internetu. Nie bójmy się prowadzić blo-
gów, być na twitterze. Można to opanować i dzielić się swo-
imi poglądami. Ja często drukuję to, co w Internecie, przeka-
zuję informację – nikogo nie atakuję. Ważne są także media 
parafialne. One docierają do ludzi tutaj, na swoim terenie. 
 
B.K.-W. Jakie są propozycje nowej ustawy medialnej? 
  B.B. Telewizja Polska i Polskie Radio przestaną być 
spółkami prawa handlowego, staną się instytucjami kultury. 

Będą mediami narodowymi. Nie będą miały przymusu zara-
biania pieniędzy. Taki przymus działa na szkodę progra-
mów. Media publiczne będą zajmować się tylko realizacją 
misji określonej w ustawie. Finansowane będą z nowego 
abonamentu. Ma być on połowę mniejszy niż obecnie, ale za 
to powszechnie ściągalny - albo w rachunkach za energię 
elektryczną albo przy PIT. Bo w mediach polskich nie bę-
dzie reklam. Planuje się także abolicję dla tych, którzy do tej 
pory abonamentu nie płacili. Szefów TVP i Polskiego Radia 
będzie mianował minister skarbu lub kultury, zamiast kaden-
cyjnej Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Dlatego można 
będzie obejrzeć w TV produkcje oparte na klasyce polskiej 
literatury, co najmniej dwa w roku seriale historyczne mó-
wiące o dumie polskiej przeszłości. W porze największej 
oglądalności powinny znaleźć się programy edukacyjne, 
lansujące polski punkt widzenia w dialogu z innymi naroda-
mi. Pielęgnujmy to, co najlepsze: solidarność, patriotyzm, 
miłosierdzie, obronę życia. Mamy przecież doskonałe wzo-
ry. 
  Bronisława Kufel-Włodkowa: Dziękuję za rozmowę. 
 
Barbara Bubula ponownie zasiądzie w ławach poselskich 
na VIII kadencję Sejmu RP. Gratulujemy! 
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Z  SENIORAMI  NA  BESKIDZKIEJ  DRODZE  ŚW.  JAKUBA 

NOWENNA  DO  NAJŚWIĘTSZEJ  RODZINY  -  NASZE  MODLITWY 

  Niezwykle piękny odcinek jakubowego szlaku odkryli-
śmy między Lanckoroną, a Kalwarią Zebrzydowską. 
A wszystko dzięki seniorom ze Stowarzyszenia Rodzina 
Kolpinga w Krakowie - Nowym Bieżanowie, którzy 
do wspólnego wędrowania zaprosili 
również przedstawicieli innych 
małopolskich klubów seniora. 
  W przedostatni weekend 
sierpnia, na zaproszenie Sto-
warzyszenia Rodzina Kolpinga 
w Krakowie - Nowym Bieżanowie, 
grupa 30-stu seniorów z Nowego 
Bieżanowa, Bochni, Dębna, 
Chełmka, Oświęcimia, jak i z całe-
go Krakowa gościła w Lanckoro-
nie. W sobotę, 22 sierpnia podczas 
wieczornej prelekcji, dwójka przed-
stawicieli Fundacji Idź Dalej: 
Agnieszka Jaworska i Michał Ptak opowiadali o praktycz-
nych aspektach wędrowania do Composteli i zachęcali 
do poznawania szlaków jakubowych również w Polsce. Na-
stępnie, w niedzielę, towarzyszyli seniorom w wędrowaniu 
szlakiem św. Jakuba do Kalwarii Zebrzydowskiej. Spotkanie 

było częścią projektu „Coś dla ciała, coś dla ducha. Wiem-

potrafię-dbam”, aktywizującego osoby starsze w wojewódz-
twie małopolskim. Odcinek Lanckorona – Kalwaria Zebrzy-
dowska jest częścią Beskidzkiej Drogi św. Jakuba, nad którą 

czuwa Bractwo św. Jakuba 
w Szczyrku. Do pokonania jest 
5,5 km w niezwykle malowniczym 
terenie, a dodatkowo Lanckorona 
i  Ka lwar i a  Zeb rz yd owska 
są wyjątkowymi miejscami, które 
warto odwiedzić, zwłaszcza w nie-
spiesznym (pielgrzymim) tempie. 
  Spotkanie było również okazją 
do poznania przedstawicieli z 5-ciu 
Kolpingowskich Klubów Seniora 
z Małopolski i możliwością dowie-
dzenia się na temat aktywności in-
nych grup senioralnych. 

  Zapraszamy do przyłączenia się do naszego Kolpin-

gowskiego Klubu Seniora. Spotkania klubu odbywają się 

w każdy drugi czwartek miesiąca o godz. 10.00 w Domu 

Parafialnym. 

Bożena Michałek 

  Najświętsza Rodzino, dziękuję za łaskę pielgrzymowania 
do tronu Maryi, za życzliwość, serdeczność wszystkich go-
spodarzy, którzy nas wspierali po drodze, ale także tych, 
którzy przyjmowali nas pod swój dach.  
Proszę o łaskę Bożego błogosławień-
stwa, zdrowia oraz opiekę nad nimi. 
  Najświętsza Rodzino: Jezu, Maryjo, 
Józefie, polecamy Wam sierpniowe so-
lenizantki z Kręgów Rodzin: Marię Śla-
zik i Monikę Rożniecką. Prosimy dla 
nich o wszystkie potrzebne łaski, zdro-
wie i pokój serca. Niech cieszą się miło-
ścią najbliższych, a Boże błogosławień-
stwo niech je wspomaga w codziennym 
spełnianiu wielorakiego życiowego po-
wołania. 
  Najświętsza Rodzino, dziękuję 
za dobrych ludzi, którzy wezwali karet-
kę pogotowia, kiedy zasłabłam na ulicy 
Jerzmanowskiego i uratowali moje 
zdrowie, a być może i życie. Proszę 
o opiekę nad nimi. 
  Jezu, Maryjo, Józefie święty, proszę 
Was ratujcie mojego brata. Wyrwijcie 
go z rąk złego ducha. Pozwólcie 
mu uwolnić się z nałogu alkoholowego 
i rozpocząć nowe życie. 
  Najświętsza Rodzino, gorąco dziękuję za cud zdania eg-
zaminu praktycznego na prawo jazdy. Proszę o pomoc 
w pomyślnym załatwieniu spraw mieszkaniowych i poprawę 
sytuacji finansowej zgodnie z wolą Bożą. 
  Najświętsza Rodzino, proszę o szczęśliwy przebieg ope-
racji kardiologicznej i opiekę dla syna Andrzeja. 
  Najświętsza Rodzino, dziękuję za uzdrowienie Bernadety 

i jej córeczki. Proszę o Boże błogosławieństwo i dalszą opie-
kę nad nią. 
  Najświętsza Rodzino, gorąco dziękuję za wysłuchane  

modlitwy, za dar dalszego życia dla 
mnie i mojej córeczki. Miej w swojej 
opiece wszystkich, którzy mnie wspiera-
li modlitwą w tym trudnym czasie. 
  Najświętsza Rodzino, gorąco błaga-
my o uzdrowienie naszej wnuczki 
Anielki, która dzisiaj obchodzi imieni-
ny. Umocnij ją tak, aby mogła pokonać 
choroby, które tak często ją atakują. 
Rozpoczęła naukę w pierwszej klasie 
i bardzo chciałaby chodzić do szkoły. 
Dziękujemy za dotychczasową opiekę 
nad nią. Babcia i dziadek. 
  Najświętsza Rodzino, dziękujemy 
za dobre i bezpieczne wakacje wnuka 
Mateusza i całej rodziny. Jezu, Maryjo, 
Józefie święty, proszę o błogosławień-
stwo Boże i zdrowie dla wnuka w no-
wym roku szkolnym. 
  Najświętsza Rodzino, prosimy 
o duchowe odrodzenie narodu polskie-
go, o mądrość i roztropność Polaków 
w nadchodzących wyborach, o potrzeb-

ne łaski dla naszego prezydenta Andrzeja Dudy. 
  Najświętsza Rodzino, gorąco proszę o opiekę dla mojej 
córki i jej poczętego dziecka. Błagam dla niej o szczęśliwe 
narodzenie dzieciątka. 
 

(Od 19.08.2015 r. do 07.10.2015 r. złożono na Nowennie  
do Najświętszej Rodziny 160 próśb i podziękowań). 



NASZA FAMILIA, 8 listopada 2015 r., Nr 19 4 

OGŁOSZENIA  PARAFIALNE 
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1. W dniu dzisiejszym obchodzimy VII Dzień Solidarności 
z Kościołem Prześladowanym. Dzięki ofiarom składa-
nym do puszek możemy nieść skuteczną pomoc chrześci-
janom w Syrii, Egipcie, Sudanie, Indiach, Iraku, Ziemi 
Świętej i wszystkim, którzy zostali pozbawieni własnych 
domów, cierpią głód, choroby, czy też w różny sposób 
są prześladowani. W bieżącym roku, zważając na trwają-
cy od 2011 roku konflikt zbrojny w Syrii, Konferencja 
Episkopatu Polski zachęca do modlitwy i pomocy miesz-
kańcom tego tak doświadczanego kraju. 

2. Jutro, 9 listopada Grupa Modlitewna św. Ojca Pio zapra-
sza na comiesięczne formacyjne spotkanie, które odbę-
dzie się w sali nr 1 po Mszy św. wieczornej. 

3. W środę przypada 97. rocznica odzyskania niepodległo-
ści przez naszą Ojczyznę. Modląc się o jej pomyślność 
i rozwój pamiętajmy o pokoleniach, które z narażeniem 
życia i przelewając krew walczyły o jej suwerenność 
i niepodległy byt w rodzinie krajów europejskich. Niech 
nasz patriotyzm wyrazi się modlitwą, nauką, pracą i służ-
bą niepodległej Ojczyźnie. Zapraszamy na Mszę św. 
o godz. 9.00 w intencji Ojczyzny i poległych w jej obro-
nie, w czasie której zaśpiewa Chór „Familia”, a po niej 
dzieci z Przedszkola nr 180. Po zakończeniu Mszy św. 
przy Krzyżu Misyjnym zapalimy przyniesione znicze, 
odmówimy modlitwę za poległych w obronie Ojczyzny 
i odśpiewamy „Rotę”. Przynieśmy z sobą biało - czerwo-

ne symbole narodowe. Postarajmy się także ozdobić okna 
naszych mieszkań flagami biało - czerwonymi. 

4. W listopadzie w środy o godz. 18.00 odprawiamy Mszę 
św. koncelebrowaną, na którą składa się: „wspólna gre-
gorianka listopadowa” za zmarłych i Msza św. w inten-
cjach nowennowych. 

5. Bardzo dziękujemy wszystkim ofiarodawcom, którzy 
pamiętali o inwestycyjnym charakterze składki 
w I niedzielę miesiąca listopada. Wyniosła ona 
9.197,60zł, z czego 2.510zł to ofiary w kopertach. Dzię-
kujemy również za przelewy na konto parafialne, na któ-
re we wrześniu wpłynęła kwota 3.820zł. 

6. Zapraszamy młodzież na comiesięczną adorację w ra-
mach przygotowań duchowych do ŚDM w przyszłą nie-
dzielę o godz. 18.00. 

7. W kalendarzu liturgicznym nadchodzącego tygodnia: 
             • poniedziałek: Święto Rocznicy Poświęcenia 
                                      Bazyliki Laterańskiej; 
             • wtorek: wsp. św. Leona Wielkiego, papieża  
                             i doktora Kościoła; 
             • środa: wsp. św. Marcina z Tours, biskupa; 
             • czwartek: wsp. św. Jozafata, biskupa i męczennika; 
             • piątek: wsp. świętych Benedykta, Jana, 
                           Mateusza, Izaaka i Krystyna, pierwszych 
                           męczenników Polski. 

 

„O POLSKO!” 
 

O POLSKO! POLSKO! Święta! Bogobojna! 
Jeżeli kiedyś jasna i spokojna 

obrócisz swoje rozwidnione oczy 
na groby nasze, gdzie nas robak toczy; 

gdzie urny prochów pod wierzby wiosenne 
skryły się dumać jak łabędzie senne: 
Polsko ty moja, gdy już nieprzytomni 

będziemy - wspomnij ty o nas! O, wspomnij! 
Wszak myśmy z twego zrobili nazwiska 
pacierz, co płacze, i piorun, co błyska. 
A dosyć, że się zastanawiasz chwilę, 

jaka tam cisza na naszej mogile, 
jak się wydaje przez Boga przeklęta; 
a nie zapomnisz ty o nas, o, święta! 
Kto pałasz kocha i Ojczyznę kocha, 

choćby się, palił dla niej przez dwa wieki 
i gdzieś jak żuraw, odleciał daleki, 

i gdzie przez lat sto widniał od rozpaczy: 
to, jak swą szablę i swój kraj zobaczy; 

to, jak usłyszy, że krzyczą „DO BRONI!” 
przed Panem Bogiem się tylko ukłoni, 

a potem ludziom odpowie na hasło, 
że miecz nie ściemniał i serce nie zgasło! 

                         Juliusz Słowacki 
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