
Czytanie z Księgi Wyjścia 

Mojżesz pasł owce teścia swego Jetry, kapłana Madianitów; 
zawiódł pewnego razu owce w głąb pustyni i przyszedł do góry 
Bożej Horeb. Wtedy ukazał mu się anioł Pana w płomieniu 
ognia w środku krzewu. Mojżesz widział, jak krzew płonął 
ogniem, a nie spłonął od niego. Rzekł wtedy Mojżesz: «Zbliżę 
się, aby ujrzeć lepiej to niezwykłe zjawisko, dlaczego krzew się 
nie spala». Gdy zaś Pan ujrzał, że Mojżesz się zbliżał, aby lepiej 
mógł ujrzeć, zawołał doń Bóg: «Mojżeszu, Mojżeszu!». On zaś 
odpowiedział: «Oto jestem». Rzekł mu: «Nie zbliżaj się tu. 
Zdejm sandały z nóg, gdyż miejsce, na którym stoisz, jest zie-
mią świętą». Powiedział jeszcze Pan: «Jestem Bogiem ojca twe-
go, Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba». Moj-
żesz zasłonił twarz, bał się bowiem ujrzeć Boga. Pan mówił: 
«Dosyć napatrzyłem się na udrękę ludu mego w Egipcie i nasłu-

chałem się narzekań jego na ciemięzców, znam tedy dobrze jego 
uciemiężenie. Zstąpiłem, aby go wyrwać z jarzma egipskiego 
i wyprowadzić z tej ziemi do ziemi żyznej i przestronnej, 
do ziemi, która opływa w mleko i miód». Mojżesz zaś rzekł Bo-
gu: «Oto pójdę do synów Izraela i powiem im: „Bóg ojców na-
szych posłał mię do was”. Lecz gdy oni mnie zapytają, jakie jest 
Jego imię, to cóż im mam powiedzieć?». Odpowiedział Bóg 
Mojżeszowi: «Ja jestem, który jestem». I dodał: «Tak powiesz 
synom Izraela: „Ja jestem posłał mię do was”». Mówił dalej Bóg 
do Mojżesza: «Tak powiesz synom Izraela: Pan, Bóg ojców wa-
szych, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba przysłał mnie 
do was. To jest imię moje na wieki i to jest moje zawołanie 
na najdalsze pokolenia». 

(Wj 3, 1-8a. 13-15). 

Chwała Tobie, Słowo Boże 
Pan mówi: Nawracajcie się, 

bliskie jest Królestwo niebieskie. 
Chwała Tobie, Słowo Boże 

Nie chciałbym, bracia, żebyście nie wiedzieli, że nasi ojcowie 
wszyscy co prawda zostawali pod obłokiem, wszyscy przeszli 
przez morze i wszyscy byli ochrzczeni w imię Mojżesza, w obło-
ku i w morzu; wszyscy też spożywali ten sam pokarm duchowy 
i pili ten sam duchowy napój. Pili zaś z towarzyszącej im ducho-
wej skały, a skałą był Chrystus. Lecz w większości z nich nie 
upodobał sobie Bóg; polegli bowiem na pustyni. Stało się zaś 
to wszystko, by mogło posłużyć za przykład dla nas, iż byśmy 

nie byli skłonni do złego, jak oni zła pragnęli. Nie szemrajcie, 
jak niektórzy z nich szemrali i zostali wytraceni przez dokonu-
jącego zagłady. A wszystko to przydarzyło się im jako zapo-
wiedź rzeczy przyszłych, spisane zaś zostało ku pouczeniu nas, 
których dosięga kres czasów. Niech przeto ten, komu się zdaje, 
że stoi, baczy, aby nie upadł. 

(1 Kor 10, 1-6. 10-12). 

Czytanie z Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian 

Psalm responsoryjny (Ps. 103(102), 1-2. 3-4. 6-7. 8 i 11). 

Słowa Ewangelii według św. Łukasza 

W tym czasie przyszli niektórzy i donieśli Jezusowi o Galilejczy-
kach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. Jezus 
im odpowiedział: «Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli więk-
szymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, że to ucierpie-
li? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, 
wszyscy podobnie zginiecie. Albo myślicie, że owych osiemna-
stu, na których zwaliła się wieża w Siloe i zabiła ich, było więk-
szymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Jerozolimy? Bynajm-
niej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak 
samo zginiecie». I opowiedział im następującą przypowieść: 

«Pewien człowiek miał drzewo figowe zasadzone w swojej win-
nicy; przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. Rzekł 
więc do ogrodnika: „Oto już trzy lata, odkąd przychodzę i szu-
kam owocu na tym drzewie figowym, a nie znajduję. Wytnij 
je: po co jeszcze ziemię wyjaławia?” Lecz on mu odpowiedział: 
„Panie, jeszcze na ten rok je pozostaw; ja okopię je i obłożę na-
wozem; może wyda owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz 
je wyciąć”». 

(Łk 13, 1-9). 

III  NIEDZIELA  WIELKIEGO  POSTU    ROK C 

Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia. 
Błogosław, duszo moja, Pana 
i wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego. 
Błogosław, duszo moja, Pana 
i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach. 

Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia. 
On odpuszcza wszystkie twoje winy 
i leczy wszystkie choroby, 
On twoje życie ratuje od zguby 
i obdarza cię łaską i zmiłowaniem. 

Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia. 

Dzieła Pana są sprawiedliwe, 
wszystkich uciśnionych ma w swojej opiece. 
Drogi swoje objawił Mojżeszowi, 
swoje dzieła synom Izraela. 

Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia. 
Miłosierny jest Pan i łaskawy, 
nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy. 
Bo jak wysoko niebo wznosi się nad ziemią, 
tak wielka jest łaska Pana dla Jego czcicieli. 

Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia. 
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  W sobotę 6 lutego, 20. urodziny świętował „Klub 
Aktywności” przy ul. Aleksandry 1 – najstarszy 
Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzony 
przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepeł-
nosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko”. 
 
  Mieszczący się przy Sanktuarium Najświętszej 
Rodziny ośrodek już trwale wpisał się w życie No-
wego Bieżanowa i oko-
lic. „Klub Aktywności”, 
początkowo dla 10 osób 
z niepełnosprawnością 
sprzężoną, absolwentów 
szkoły specjalnej przy 
al. Dygasińskiego, po-
wstał w tym miejscu 
w wyniku starań p. Marii 
Orkisz, a dzięki uprzej-
mości księdza Józefa Ja-
kubca, który dla niepeł-
nosprawnych młodych 
ludzi szeroko otworzył 
drzwi Domu Parafialnego 
w 1996 roku. Lokalizacja na terenie kościoła przy 
ul. Aleksandry miała być tymczasowa, ale jak życie 
pokazało, chwila ta trwa już dwie dekady. Mijał 
czas i powiększało się grono uczestników przycho-
dzących codziennie do ośrodka. Wśród 26 osób ko-
rzystających aktualnie z zajęć w Środowiskowym 
Domu Samopomocy „Klub Aktywności” są tacy, 
którzy pamiętają początki tego szczególnego miej-
sca jak i ci, którzy przyszli tu kilka miesięcy temu. 
  W marcu 2015 roku miała miejsce „mała rewolu-
cja” w organizacji „Klubu” – w związku z otwar-
ciem nowej siedziby filii ŚDS przy ul. Teligi 26b 
część „Klubowiczów” przeszła do filii, zmieniono 

także organizację pracy ośrodka. Dzięki rozszerze-
niu liczby miejsc w naszych Środowiskowych Do-
mach Samopomocy, codzienne wsparcie może 
otrzymywać nie 42 jak do tej pory, lecz aż 60 osób 
mieszkających przede wszystkim na terenie dzielni-
cy XII i XI, z niepełnosprawnością intelektualną 
i dodatkowymi niepełnosprawnościami – auty-
zmem, Zespołem Downa czy poruszających się 
na wózkach inwalidzkich. Dzięki dodatkowym 
miejscom udało nam się zaoferować zajęcia w po-
bliżu miejsca zamieszkania osobom, które dotych-
czas dojeżdżały do ośrodków w różnych częściach 
Krakowa oraz tym, którzy do tej pory przebywali 
w domach oczekując na miejsce w ośrodku wspar-
cia dziennego. 
  Druga połowa 2015 roku była czasem intensyw-
nych prac remontowo – dekoratorskich, dzięki któ-
rym rozjaśnił się i wypiękniał parter Domu Parafial-
nego zajmowany przez ŚDS. We wrześniu 2015 ro-
ku nastąpiły również zmiany kadrowe - funkcję kie-
rownika ŚDS „Klub Aktywności” przejęła p. Kata-

rzyna Pelczar. Ostatnie 
miesiące pracy były cza-
sem intensywnych przy-
gotowań do uroczystości 
z okazji 20-lecia „Klubu 
Aktywności”. Utworzona 
niespełna pół roku temu 
grupa teatralna specjalnie 
na tę okazję przygotowa-
ła piękny spektakl na 
podstawie „Małego Księ-
cia” Antoine de Saint 
Exupery. Na deskach sce-
ny w sali św. Brata Al-
berta aktorzy zachwycili 

publiczność przejmującym przesłaniem występują-
cych kolejno postaci. Ich szczerość i fantastyczne 
wejście w rolę pozostanie z pewnością długo w pa-
mięci widzów. Piękna oprawa scenograficzna, efek-
ty wizualne i dźwiękowe w subtelny sposób dopeł-
niły spektakl i grę niepełnosprawnych aktorów. 
  Po spektaklu i chwili wspomnień o początkach 
„Klubu Aktywności”, tradycyjnie już w kolejne uro-
dziny wspólnie modliliśmy się podczas dziękczyn-
nej Mszy św., której przewodniczył ksiądz Prałat 
Józef Jakubiec. Piękna to tradycja, a i dziękować 
jest za co… Świętowanie urodzin zakończył Bajko-
wy Bal w baśniowej scenerii, podczas którego moż-
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na było nawet wsiąść do zaczarowanej karety Kop-
ciuszka. Był także urodzinowy tort i szampan 
i oczywiście roztańczona bajeczna zabawa. 

  Rozpoczynamy trzecią dekadę działalności. 
Przed nami na pewno wiele nowych wyzwań – za-
równo przed Środowiskowym Domem Samopomo-
cy z ul. Aleksandry, jak i innymi ośrodkami i pro-
jektami prowadzonymi przez Chrześcijańskie Sto-
warzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin 
i Przyjaciół „Ognisko”. Gorąco zachęcamy więc 
Państwa do wsparcia naszych działań na rzecz osób 
z niepełnosprawnością poprzez przekazanie 1% po-
datku dochodowego w rocznym zeznaniu podat-
kowym. Dzięki tym nawet niewielkim kwotom, do-
danym do siebie, będziemy mogli dalej pracować 
i jak najlepiej pomagać tym, którzy sami nie 
są w stanie w pełni zaspokoić swoich życiowych 
potrzeb. 1% podatku, to dla Środowiskowego Domu 
Samopomocy „Klub Aktywności” najlepszy prezent 
na jubileusz 20-lecia i konkretna pomoc. Zachęca-
my do skorzystania z możliwości nieodpłatnego 
rozliczenia PIT przez pracowników księgowości 
i administracji ChSON „Ognisko” – więcej informa-
cji można uzyskać w ŚDS „Klub Aktywności” 
na parterze Domu Parafialnego, od poniedziałku 
do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30. 
  Dziękujemy wszystkim Parafianom za dotychcza-

sowe wsparcie i okazywaną nam przez 20 lat ser-

deczność! 

 
Małgorzata Wojdowska 

Kierownik ŚDS „Klub Aktywności” 
w latach 2012 - 2015. 



  W imieniu Księdza Proboszcza oraz czytelników „Naszej 
Familii” składamy serdeczne podziękowania Państwu Annie 
i Tadeuszowi Stanowskim za ich długoletnią pracę w Kole-
gium Redakcyjnym naszej gazetki parafial-
nej. 
  Wyrażamy szczególną wdzięczność 
pp. Stanowskim za trud i wysiłek związany 
z założeniem „Naszej Familii” oraz współ-
tworzeniem treści i kształtu gazetki przez 
23 lata. 
  Dziękujemy za ciekawe i ważne artyku-
ły, poruszające sprawy Parafii, osiedla – 
jak i rozwoju duchowego. Dziękujemy 

też za świadectwo Państwa Stanowskich, dających przykład 
świadomych chrześcijan, aktywnie angażujących się w życie 
Kościoła i odpowiedzialnie podejmujących trudne wyzwa-

nia, jakie stawia przed katolikami współ-
czesny świat. 

Serdeczne BÓG ZAPŁAĆ! 
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1. Zapraszamy na nabożeństwa wielkopostne: Gorzkie Żale 
w niedziele o godz. 16.00 oraz w piątki na Drogę Krzy-
żową. W tym tygodniu z racji pierwszego piątku nabo-
żeństwo Drogi Krzyżowej dla dzieci odprawimy po Mszy 
św. o godz. 16.30, a dla młodzieży po Mszy św. o godz. 
19.30. Dla dorosłych bez zmian o godz. 18.30. 

2. Uczestnicząc w tych nabożeństwach możemy uzyskać 
odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. W czasie 
Gorzkich Żali jest zbierana składka na kwiaty do Bożego 
Grobu. Za wszystkich ofiarodawców i ich rodziny bę-
dziemy się modlić do Najświętszej Rodziny w czasie 
Mszy świętych nowennowych we wszystkie środy Wiel-
kiego Postu. 

3. W okresie Wielkiego Postu staramy się pamiętać o po-
trzebujących. Przy wyjściu z kościoła możemy nabyć 
baranki wielkanocne Caritas. Ofiara z ich sprzedaży prze-
znaczona jest na pomoc dla biednych. 

4. Dzisiaj przy naszym Sanktuarium zbierane są ofiary 
do puszek, przeznaczone na pomoc polskim misjonarzom 
poprzez Dzieło Pomocy „Ad Gentes” przy Komisji Epi-
skopatu Polski ds. Misji. Wesprzyjmy ofiarami 2015 mi-
sjonarzy i ich posługę ewangelizacyjną, charytatywną, 
medyczną i edukacyjną. Módlmy się i ofiarowujmy 
za nich nasze wyrzeczenia i posty. 

5. Akcja Katolicka zaprasza swoich członków i sympaty-
ków na Mszę św. w czwartek, 3 marca o godz. 18.00. 
Po Mszy św. odbędzie się spotkanie formacyjne w Domu 
Parafialnym. 

6. W pierwszy piątek Msze św. z Komunią wynagradzającą 
Najświętszemu Sercu Pana Jezusa: 6.30, 7.00, 16.30, 
18.00 i 19.30. Dla seniorów Msza św. z Drogą Krzyżową 
o godz. 9.00. Spowiedź św. w godz. 6.30 - 7.30 
i od 15.30 do 19.30. Odwiedzimy również chorych 
w ustalonych terminach. 

7. W pierwszą sobotę miesiąca – 5 marca zapraszamy 
na Nabożeństwo Wynagradzające Niepokalanemu Sercu 
Maryi, które zostanie odprawione o godz. 16.30. 

8. W dniach od 1 marca do 26 kwietnia br. Koło Przyjaciół 
Radia Maryja organizuje pomoc w wypełnianiu PIT-ów 
dla emerytów i rencistów chętnych do przekazania 
1% podatku dochodowego na rzecz Fundacji „Nasza 
Przyszłość”. Dyżury będą odbywać się we wtorki 
w godz. od 15.00 do 16.30 w Domu Parafialnym w sali 
nr 1. Osoby zainteresowane powinny przynieść PIT-40A 
za rok 2015 oraz dowód osobisty. 

9. Ks. Prałat wraz z Klubem Seniora „BETANIA” zaprasza 
na wczasy rehabilitacyjne dla seniorów z dziećmi 
i wnukami w Mrzeżynie nad morzem w Ośrodku GEO-
VITA od 16 do 30 maja br. Koszt turnusu dla seniorów 
wynosi 1.370zł od osoby plus koszt przejazdu. Zapisy 
z zaliczką 370zł do 11 marca w biurze obok kancelarii 
parafialnej od wtorku do piątku w godz. od 9.00 
do 15.00. Pierwsze spotkanie organizacyjne w piątek, 
11 marca o godz. 10.00 w sali nr 7 Domu Parafialnego. 

10. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej, która 
w tych dniach stanowi znakomitą lekturę duchową 
na czas Wielkiego Postu. 

11. W kalendarzu liturgicznym nadchodzącego tygodnia: 
                  • piątek: Święto św. Kazimierza, patrona 
            archidiecezji krakowskiej. 
 
 

Z naszej wspólnoty odeszła do Pana: 
+ Zofia Regina Zawodny, l. 66, zam. ul. Barbary 14. 

 
Dobry Jezu, a nasz Panie… 

PODZIĘKOWANIE 


