
Czytanie z Księgi Syracydesa 

Mądrość wychwala sama siebie, chlubi się pośród swego 
ludu. Otwiera swe usta na zgromadzeniu Najwyższego 
i ukazuje się dumnie przed Jego potęgą. Wtedy przyka-
zał mi Stwórca wszystkiego, Ten, co mnie stworzył, wy-
znaczył mi mieszkanie i rzekł: «W Jakubie rozbij namiot 
i w Izraelu obejmij dziedzictwo!» Przed wiekami, na sa-
mym początku mię stworzył i już nigdy istnieć nie prze-

stanę. W świętym Przybytku, w Jego obecności, zaczę-
łam pełnić świętą służbę i przez to na Syjonie mocno 
stanęłam. Podobnie w mieście umiłowanym dał mi od-
poczynek, w Jeruzalem jest moja władza. Zapuściłam 
korzenie w sławnym narodzie, w posiadłości Pana, 
w Jego dziedzictwie. 

(Syr 24, 1-2. 8-12). 

Alleluja, Alleluja, Alleluja! 
Chrystus został ogłoszony narodom, 

znalazł wiarę w świecie, Jemu chwała na wieki. 
Alleluja, Alleluja, Alleluja! 

Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego 
Jezusa Chrystusa, który napełnił nas wszelkim błogosła-
wieństwem duchowym na wyżynach niebieskich 
w Chrystusie. W Nim bowiem wybrał nas przed założe-
niem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego 
obliczem. Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przy-
branych synów przez Jezusa Chrystusa, według posta-
nowienia swej woli, ku chwale majestatu swej łaski, któ-
rą obdarzył nas w Umiłowanym. Przeto i ja, usłyszawszy 
o waszej wierze w Pana Jezusa i o miłości względem 

wszystkich świętych, nie zaprzestaję dziękczynienia, 
wspominając was w moich modlitwach. Proszę w nich, 
aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, 
dał wam ducha mądrości i objawienia w głębszym po-
znawaniu Jego samego. Niech da wam światłe oczy ser-
ca tak, byście wiedzieli, czym jest nadzieja waszego po-
wołania, czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród 
świętych. 

(Ef 1, 3-6. 15-18). 

Czytanie z Listu św. Pawła Apostoła do Efezjan 

Psalm responsoryjny (Ps. 147, 12-13. 14-15. 19-20). 

Słowa Ewangelii według św. Jana 

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem 
było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko 
przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się 
stało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, 
a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogar-
nęła. Była Światłość prawdziwa, która oświeca każdego 
człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świecie było Sło-
wo, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał. 
Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. 

Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby 
się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Je-
go, którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, 
ale z Boga się narodzili. Słowo stało się ciałem i zamiesz-
kało miedzy nami. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, 
jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski 
i prawdy. 

(J 1, 1-5. 9-14). 

II  NIEDZIELA  PO  NARODZENIU  PAŃSKIM    ROK  C 

Słowo Wcielone wśród nas zamieszkało. 
Chwal, Jerozolimo, Pana, 
wysławiaj twego Boga, Syjonie. 
Umacnia bowiem zawory bram twoich 
i błogosławi synom twoim w tobie. 

Słowo Wcielone wśród nas zamieszkało. 
Zapewnia pokój twoim granicom 
i wyborną pszenicą hojnie ciebie darzy. 

Śle swe polecenia na krańce ziemi 
i szybko mknie Jego słowo. 

Słowo Wcielone wśród nas zamieszkało. 
Oznajmił swoje słowo Jakubowi, 
Izraelowi ustawy swe i wyroki. 
Nie uczynił tego dla innych narodów. 
Nie oznajmił im swoich wyroków. 

Słowo Wcielone wśród nas zamieszkało. 
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  W dniach od 9 do 11 maja 2014 r. w Brasov (Rumunia) - 
malowniczo położonym zabytkowym mieście w Karpatach - 
odbyło się doroczne Zebranie Kontynentalne Europejskiego 
Dzieła Kolpinga – międzynarodowej katolickiej organizacji 
samopomocy społecznej z siedzibą w Kolonii (Niemcy). Przy-
byli na nie delegaci z 14-stu krajów: Albanii, Kosowa, Litwy, 
Mołdawii, Ukrainy, Węgier, Rumunii, Serbii, Austrii, Niemiec, 
Szwajcarii, Holandii, Włoch i Polski. Zebrania te są europej-
skim forum wymiany doświadczeń i informacji nt. zaangażowa-
nia katolików świeckich - zorganizowanych w Rodzinach Kol-

pinga działających przy parafiach – w różnorodne formy pomo-
cy osobom zmarginalizowanym społecznie i potrzebującym 
wsparcia. Przedmiotem obrad były zagadnienia sprawiedliwości 
społecznej – promocji dobra wspólnego i bardziej sprawiedli-
wej polityki gospodarczej, uwzględniającej prorodzinny system 
podatkowy w kontekście zbliżających się wyborów do Parla-
mentu Europejskiego. Europejskie Dzieło Kolpinga ma bowiem 
tam swojego stałego przedstawiciela – Antona Salesnego z Au-
strii. Ponadto wielu eurodeputowanych, m.in. z Niemiec, Au-
strii czy Słowenii wywodzi się z tego chrześcijańskiego ruchu 
społecznego. Obecne zebranie miało wyjątkowe znaczenie 
dla polskich Rodzin Kolpinga, gdyż po raz pierwszy do Zarzą-
du tego europejskiego gremium wybrany został przedstawiciel 
Dzieła Kolpinga w Polsce – Krzysztof Wolski z Krakowa, wie-
loletni sekretarz naczelny tego stowarzyszenia i jego współzało-
życiel przed dokładnie 20-stu laty. Krzysztof Wolski objął sta-
nowisko Sekretarza Europejskiego, z nadzieją przyczynienia się 
do koordynacji działań poszczególnych związków narodowych 
w zakresie udziału w kształtowaniu polityki społecznej i two-
rzeniu odpowiedzialnego społeczeństwa obywatelskiego. 
Na tym samym zebraniu odbyły się także wybory księdza pre-
zesa europejskiego, pełniącego opiekę duszpasterską dla tego 
gremium. Został nim ks. Josef Holtkotte, prezes Dzieła Kolpin-
ga w Niemczech, który podkreślił, że do służby społecznej  
potrzebni są „ludzie sumienia” - jak to nieustannie przypominał 
święty naszych czasów - Jan Paweł II. 

Bożena Michałek 

NASZ  PARAFIANIN  –  SEKRETARZEM  EUROPEJSKIEGO  DZIEŁA  KOLPINGA 

  Najświętsza Rodzino, dziękuję za moją rodzinę, parafię 
i Spółdzielnię Mieszkaniową „Nowy Bieżanów”. Dziękuję 
za opiekę i proszę ochroń nas od wszelkiego zła, błogosław 
nam w naszych trudnych sprawach. Przez codzienne zmaganie 
się z grzechem i złem doprowadź nas do Nieba. A duszom 
czyśćcowym uproś ulgę w cierpieniu. 
  Najświętsza Rodzino, Boże wszechmogą-
cy proszę o pomoc w rozwiązaniu trudnych 
problemów mojej bratowej Ani, związanych 
z pracą. Spraw, aby została sprawiedliwie 
oceniona i mogła dalej pracować. Proszę 
o potrzebne łaski dla Anny z okazji osiemna-
stych urodzin. Otocz opieką moją starszą 
siostrę w chorobie i niedołężności z powodu 
sędziwego wieku. Naucz nas zgadzać się 
z wolą Bożą w tej trudnej sytuacji. 
  Najświętsza Rodzino, dziękuję za do-
brych ludzi, którzy dokonali wyboru prezy-
denta i parlamentu Rzeczpospolitej Polskiej. 
Otocz opieką naszą Ojczyznę, Prezydenta 
Andrzeja Dudę, Premier Beatę Szydło i cały 
Rząd Polski w tym trudnym dla nas czasie. 
  Najświętsza Rodzino, gorąco proszę 
o łaskę opamiętania dla Ryszarda, Tadeusza 
i jego lokatorów, aby bogactwo nie przysłoniło im Boga, 
aby przestali krzywdzić wdowę i sieroty. 
  Najświętsza Rodzino, błagam o wyzdrowienie mojego wnu-
ka Szymonka, który przebywa w szpitalu. Proszę o umocnienie, 
aby pokonał chorobę i o Boże błogosławieństwo. Babcia. 
  Najświętsza Rodzino, uproś dla naszej rodziny zrozumienie 
woli Boga, naucz nas z większą czcią rozważać Jego dobro-
dziejstwa i dziękować za nie. 

  Najświętsza Rodzino, Boże miłosierny, Waszej opiece pole-
cam losy naszej Ojczyzny Polski. Jezu, Królu Wszechświata 
pomóż nam uporządkować chaos w sporach politycznych 
w naszym kraju, ulituj się nad nami. Jezu ufam Tobie. Proszę 
jeszcze o umocnienie naszej wiary, nadziei i miłości dla mnie, 

dla moich bliskich, a zwłaszcza dla Marty, jej 
męża i synów. Proszę o łaskę nawrócenia 
dla nich na drogę wiary i Bożych przykazań. 
  Najświętsza Rodzino, proszę gorąco 
o łaskę, abym mogła kogoś poznać i założyć 
rodzinę. Kinga. 
  Najświętsza Rodzino, proszę o siły i po-
trzebne łaski w tym trudnym okresie choroby 
dla mojej siostry Bronisławy. 
  Najświętsza Rodzino, prosimy o łaskę 
wiary dla Łukasza, Adriana, Kasi, Agaty 
i Karola, o ulgę w cierpieniu dla Teresy, 
o pomoc dla Pawła w rozwiązaniu trudnych 
spraw. 
  Najświętsza Rodzino, proszę o uzdrowie-
nie oczu pewnego, młodego chłopaka. 
  Najświętsza Rodzino, ogarnij swoją opie-
ką i błogosławieństwem październikowych 
jubilatów sakramentu małżeństwa z Kręgów 

Rodzin: Ewę i Pawła Pierogów w czwartą rocznicę ślubu, Kasię 
i Roberta Nowosadów w czternastą rocznicę ślubu, Joannę 
i Jarosława Orłów w osiemnastą rocznicę ślubu oraz Barbarę 
i Ryszarda Jaglarzów w czterdziestą pierwszą rocznicę ślubu. 
Wspieraj ich wszelkimi potrzebnymi łaskami na wspólnej, mał-
żeńskiej drodze do świętości. 

(Od 14.10.2015 r. do 16.12.2015 r. złożono na Nowennie  
do Najświętszej Rodziny 192 prośby i podziękowania). 

NOWENNA  DO  NAJŚWIĘTSZEJ  RODZINY  -  NASZE  MODLITWY 

Krzysztof Wolski 



RAZEM: 57.409,96zł i 10Euro. 
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PARAFIALNA  ZBIÓRKA  OFIAR  „OPŁATKI  2015” 
REJON I: 

Aleksandry 7 – 2.305,00;  Aleksandry 9 – 1.630,00; 
Aleksandry 21 – 1.881,00;  Podłęska 9 – 540,00; 
Podłęska 11 – 100,00. 
Suma: 6.456,00zł. 
 

REJON II: 
Mała Góra 14, 16 – 1.649,00;  Mała Góra 18 – 2.973,00; 
Mała Góra 20 – 825,00;  Aleksandry 23 – 1.790,00; 
Aleksandry 25 – 2.220,00;  Aleksandry 27, 27A – 700,00; 
Aleksandry nieparzyste – 390,00. 
Suma: 10.547,00zł. 
 

REJON III: 
Heleny 4 – 788,93;  Heleny 6 – 1.256,00;  Heleny 8 – 1.040,00; 
Heleny 10 – 2.200,00;  Heleny 12 – 1.510,00; 
Heleny 14 – 1.215,00;  Heleny 16 – 1.500,00; 
Heleny 20 – 1.095,00;  Heleny 22 – 1.039,00; 
Heleny 24 – 1.124,71. 
Suma: 12.768,64zł. 
 

REJON IV: 
Barbary 10 – 2.641,00;  Barbary 12 – 3.355,00 i 10,00 Euro; 
Barbary 14 – 1.355,00;  Duża Góra 32 EFG – 215,00; 
Duża Góra 32 HIK – 449,00;  Duża Góra 35 – 1.260,00; 
Duża Góra 37 – 866,00;  Duża Góra 39 – 767,00; 
Duża Góra 41 – 804,00;  Mała Góra 4 – 110,00; 
Mała Góra 4A – 63,00. 
Suma: 11.885,00zł i 10,00 Euro. 
 

REJON V: 
Aleksandry 3 – 2.021,00;  Aleksandry 5 – 1.355,00; 
Telimeny 11 – 1.448,00;  Telimeny 13 – 964,00; 
Telimeny 15 – 995,00;  Telimeny 17 – 1.132,00; 
Telimeny 19 – 711,00;  Telimeny 21 – 618,07; 
Telimeny 23 – 425,00;  Telimeny 25 – 312,00; 
Telimeny 27 – 452,25;  Telimeny 29 – 610,00; 
Telimeny 31 – 1.408,00;  Telimeny 33 – 702,00. 
Suma: 13.153,32zł. 
 
Ofiary złożone w zakrystii i w biurze parafialnym: 2.600,00zł. 
 

STATYSTYKA  PARAFII  -  2015 ROK 

Sakrament Chrztu Świętego: 
Ochrzczono 100 dzieci (60 dziewczynek i 40 chłopców). 

Sakrament Małżeństwa: 
• 59 zapowiedzi; 
• 14 ślubów w Sanktuarium; 
• 7 licencji do innych parafii; 
• 43 śluby w parafii narzeczonego lub narzeczonej. 

Sakrament Bierzmowania: 
Sakrament Bierzmowania otrzymało 78 osób. 

Dzień Chorego - 11 lutego: 
Z sakramentu Namaszczenia chorych skorzystało ok. 300 osób. 
W ciągu całego roku duszpasterstwem chorych (Komunią św., 
Spowiedzią i Namaszczeniem chorych w domu) objętych było 
ok. 60 parafian. Posługą szafarzy systematycznie było objętych 
8 osób. 

Pomoc Charytatywna: 
Z pomocy żywnościowej z Caritas Archidiecezji Krakowskiej 
dla potrzebujących w naszej parafii skorzystały 83 rodziny. 
 
Na Święta Wielkanocne 46 rodzin otrzymało paczki żywnościo-
we przygotowane przez Zespół Charytatywny z darów parafian. 

Zgony: 
• Zmarło 90 osób (40 mężczyzn i 50 kobiet); 
• Niezaopatrzonych w Sakramenty Św. przed zgonem było 
   25 osób; 
• 16 pogrzebów w katakumbach; 
• Najwięcej osób - 68 - zmarło w przedziale wiekowym 
   od 60 do 80 roku życia. 

 III  ORSZAK  TRZECH  KRÓLI 
z Sanktuarium Najświętszej Rodziny w Nowym Bieżanowie 

do Parafii Narodzenia NMP w Bieżanowie 

6 stycznia 2016 r. 
ŚRODA 

 
12.30     Msza św. w Sanktuarium Najśw. Rodziny; 
13.30     Wyjście Orszaku; 
14.30     Hołd Trzech Króli i Pasterzy. 
               Wspólne kolędowanie w kościele 
               Narodzenia NMP w Bieżanowie. 



   Wszechmogący Boże, 
prosimy o błogosławieństwo 
Twoje na ten Nowy Rok. 
Nie wiemy, co on nam przy-
niesie, co nam w nim dasz. 
Jakie przeżyjemy w nim rado-
ści, jakie cierpienia? To wiesz 
tylko Ty, Ojcze miłosierny. 
Ty znasz początek, trwanie 
i kres naszego życia. Ty pro-
wadzisz nas wszystkich przez 

czas do wieczności. Daj mi, Ojcze, trwać przy Tobie, iść wier-

nie drogą Twoich przykazań, abym poddany Tobie, w mocy 
Twojej spokojnie, pokornie i ufnie czynił to, co się Tobie podo-
ba, co do mnie należy i znosił to, co Ty ześlesz na mnie. 
Nie wiem, co mnie w tym roku czeka, ale to wiem na pewno, 
że tym, którzy Ciebie miłują, wszystko obraca się ku dobremu 
i to mi wystarcza. Ojcze, Ty kochasz Twoje dzieci. Niech roz-
pocznę ten rok w miłości Twojej i pozostanę Ci wierny. 
Nie dozwól, aby cokolwiek odłączyło mnie od miłości Twojej. 
Kieruj mną według świętej woli Twojej. W Tobie i w Twojej 
woli znajdę pokój, bo wola Twoja jest naszym pokojem, poko-
jem wiecznym u Ciebie. Amen. 

NASZA FAMILIA, 3 stycznia 2016 r., Nr 1 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.  
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16.00 – 17.30; piątek: 16.00 – 17.30; sobota: 8.30 – 10.00 (z wyjątkiem I piątku i I soboty miesiąca). 

1. Po Mszy św. zostanie odprawione nabożeństwo euchary-
styczne, w którym poprosimy Boga bogatego w miłosierdzie 
o opiekę i błogosławieństwo dla naszych rodzin w Nowym 
Roku Pańskim 2016. 

2. Koło Przyjaciół Radia Maryja zaprasza członków i sympa-
tyków na spotkanie modlitewno – formacyjne, które odbę-
dzie się jutro, 4 stycznia. W programie: godz. 17.00 - Róża-
niec i adoracja Najświętszego Sakramentu, godz. 18.00 - 
Msza św. w intencji Ojczyzny, po Mszy św. spotkanie 
w Domu Parafialnym. 

3. W środę, 6 stycznia Uroczystość Objawienia Pańskiego, 
czyli Trzech Króli. Msze św. jak w niedzielę. Poświęcimy 
wtedy kredę i kadzidło. Zapraszamy dzieci, aby przyszły 
na Mszę św. o godz. 12.30, zabrały ze sobą własnoręcznie 
wykonane korony i dołączyły do Orszaku Trzech Króli, 
który uda się do Parafii Narodzenia NMP w Bieżanowie. 

4. Parafialny Oddział Akcji Katolickiej zaprasza członków 
i sympatyków w czwartek, 7 stycznia na Mszę św. o godz. 
18.00, a po niej na spotkanie formacyjne w Domu Parafial-
nym. 

5. Zapraszamy do naszego Sanktuarium na koncert kolęd 
w wykonaniu zespołu „Brathanki”, który odbędzie się 
w piątek, 8 stycznia o godz. 19.30. Bezpłatne zaproszenia 
możemy już odebrać w zakrystii. 

6. W sobotę, 9 stycznia na Mszy św. wieczornej oraz bezpo-
średnio po niej usłyszymy dwa chóry: „Grodzka Gospel” 
oraz „Gospel Voice”, które zaprezentują swój repertuar ko-
lędowy zarówno w wersji tradycyjnej jak i gospelowskiej. 

7. W sobotę, 16 stycznia o godz. 15.00 w naszym Sanktuarium 
odbędzie się V KONCERT BOŻONARODZENIOWY. 
Zapraszamy muzykalne dzieci i młodzież do jego 
współtworzenia. Indywidualnych wykonawców lub małe 
zespoły (rodzinne, czy klasowe) zgłaszamy w zakrystii 
nawet w dniu koncertu. Oprócz wysłuchania kolęd 
w wykonaniu dzieci i młodzieży, będziemy mieli okazję 
pośpiewać tradycyjne kolędy i pastorałki z dobrym 
podkładem muzycznym. Usłyszymy też zespół „Laetare” 
z Wołomina, związany ze Zgromadzeniem Sióstr Michali-

tek. Mszę św. wieczorną odprawi ks. Janusz Kosakowski, 
prefekt Wyższego Seminarium Duchownego Księży 
Michalitów. 

8. W kalendarzu liturgicznym nadchodzącego tygodnia: 
               • środa: Uroczystość Objawienia Pańskiego. 
 
 

Plan kolędy w najbliższym tygodniu: 
 

    04.01  poniedziałek: 

             15.30  Telimeny 23 i 25   całe bloki; 
             15.30  Mała Góra 18   kl. V, VI; 
             16.00  Barbary 12   kl. V, VI, VII; 
             15.00  Heleny 4   cały blok. 
    05.01  wtorek: 

             15.30  Telimeny 19 i 21   całe bloki; 
             15.00  Barbary 12   kl. VIII, IX, X, XI; 
             15.30  Podłęska 7   cały blok. 
    07.01  czwartek: 

             15.30  Telimeny 29   cały blok; 
             15.30  Aleksandry 23   kl. I, II. 
    08.01  piątek: 

             15.30  Aleksandry 23   kl. VI, VII; 
             15.30  Barbary 12   kl. XII, XIII, XIV; 
             15.00  Podłęska 14   cały blok. 
    09.01  sobota: 

               9.00  Aleksandry 23   kl. III, IV, V; 
               9.00  Barbary 10   kl. I, II, III, IV, V, VI, VII; 
               9.00  Heleny 24   cały blok. 
 
 

Z naszej wspólnoty odeszły do Pana: 
+ Helena Maria Gielas, l. 91, zam. ul. Mała Góra 18; 

+ Krystyna Maria Juszczyk, l. 72, zam. ul. Aleksandry 3; 
+ Krystyna Pańczyszyn, l. 67, zam. ul. Duża Góra 39. 

 
Dobry Jezu, a nasz Panie… 

MODLITWA  O  BŁOGOSŁAWIEŃSTWO  BOŻE  NA  NOWY  ROK 

OGŁOSZENIA  PARAFIALNE 


