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ROK C

Czytanie z Księgi proroka Izajasza
Tak mówi Pan, który otworzył drogę przez morze i ścieżkę przez potężne wody; który wiódł na wyprawę wozy
i konie, także i potężne wojsko; upadli, już nie powstaną,
zgaśli, jak knotek zostali zdmuchnięci. «Nie wspominajcie wydarzeń minionych, nie roztrząsajcie w myśli dawnych rzeczy. Oto Ja dokonuję rzeczy nowej: pojawia się
właśnie. Czyż jej nie poznajecie? Otworzę też drogę

na pustyni, ścieżyny na pustkowiu. Sławić Mnie będą
zwierzęta polne, szakale i strusie, gdyż na pustyni dostarczę wody i rzek na pustkowiu, aby napoić mój lud wybrany. Lud ten, który sobie utworzyłem, opowiadać będzie
moją chwałę».
(Iz 43, 16-21).

Psalm responsoryjny (Ps. 126(125), 1-2ab. 2cd i 4. 5-6).
Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas.
Gdy Pan odmienił los Syjonu,
wydawało się nam, że śnimy.
Usta nasze były pełne śmiechu,
a język śpiewał z radości.
Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas.
Mówiono wtedy między poganami:
«Wielkie rzeczy im Pan uczynił».

Odmień znowu nasz los, Panie,
jak odmieniasz strumienie na Południu.
Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas.
Ci, którzy we łzach sieją,
żąć będą w radości.
Idą i płaczą, niosąc ziarno na zasiew,
lecz powrócą z radością, niosąc swoje snopy.
Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas.

Czytanie z Listu św. Pawła Apostoła do Filipian
Bracia: Wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyższą wartość poznania Chrystusa Jezusa, Pana mojego.
Dla Niego wyzułem się ze wszystkiego i uznaję to za śmieci, bylebym pozyskał Chrystusa i znalazł się w Nim, nie
mając mojej sprawiedliwości, pochodzącej z Prawa, lecz
Bożą sprawiedliwość, otrzymaną przez wiarę w Chrystusa, sprawiedliwość pochodzącą od Boga, opartą na wierze
– przez poznanie Chrystusa: zarówno mocy Jego zmartwychwstania, jak i udziału w Jego cierpieniach, w nadziei, że upodabniając się do Jego śmierci, dojdę jakoś

do pełnego powstania z martwych. Nie mówię, że już
to osiągnąłem i już się stałem doskonałym, lecz pędzę,
abym też pochwycił, bo i sam zostałem pochwycony przez
Chrystusa Jezusa. Bracia, ja nie sądzę o sobie samym,
że już pochwyciłem, ale to jedno czynię: zapominając
o tym, co za mną, a wytężając siły ku temu, co przede
mną, pędzę ku wyznaczonej mecie, ku nagrodzie, do jakiej Bóg wzywa w górę w Chrystusie Jezusie.
(Flp 3, 8-14).

Chwała Tobie, Słowo Boże
Nawróćcie się do Boga waszego,
On bowiem jest łaskawy i miłosierny.
Chwała Tobie, Słowo Boże
Słowa Ewangelii według św. Jana
Jezus udał się na Górę Oliwną, ale o brzasku zjawił się
znów w świątyni. Wszystek lud schodził się do Niego,
a On, usiadłszy, nauczał. Wówczas uczeni w Piśmie i faryzeusze przyprowadzili do Niego kobietę, którą pochwycono na cudzołóstwie, a postawiwszy ją na środku, powiedzieli do Niego: «Nauczycielu, kobietę tę dopiero pochwycono na cudzołóstwie. W Prawie Mojżesz nakazał
nam takie kamienować. A Ty co mówisz?». Mówili to wystawiając Go na próbę, aby mieli o co Go oskarżyć.
Lecz Jezus, nachyliwszy się, pisał palcem po ziemi. A kiedy w dalszym ciągu Go pytali, podniósł się i rzekł do nich:

«Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią
kamień». I powtórnie nachyliwszy się, pisał na ziemi.
Kiedy to usłyszeli, wszyscy jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od starszych. Pozostał tylko Jezus
i kobieta, stojąca na środku. Wówczas Jezus, podniósłszy
się, rzekł do niej: «Niewiasto, gdzież oni są? Nikt cię nie
potępił?». A ona odrzekła: «Nikt, Panie!». Rzekł do niej
Jezus: «I Ja ciebie nie potępiam. – Idź, a od tej chwili już
nie grzesz».
(J 8, 1-11).
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REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
w Parafii Najświętszej Rodziny
13 - 16 marca 2016 r.
„Błogosławieni miłosierni albowiem oni miłosierdzia dostąpią”.
(Mt 5, 7).

Ks. Roman Chyliński, CSMA
NIEDZIELA – 13 MARCA

ŚRODA – 16 MARCA

Nauki rekolekcyjne ogólne na Mszach św. o godz.
6.30, 8.00, 12.30, 17.00 i 19.00.

7.00 Msza św. z nauką ogólną;
10.00 Msza św. z nauką ogólną;
18.00 Msza św. z nauką ogólną;
19.30 Msza św. z nauką rekolekcyjną dla młodzieży
ponadgimnazjalnej, pracującej i studentów.

PONIEDZIAŁEK – 14 MARCA
7.00 Msza św. z nauką ogólną;
10.00 Msza św. z nauką ogólną;
18.00 Msza św. z nauką ogólną;
19.30 nauka rekolekcyjna dla młodzieży
ponadgimnazjalnej, pracującej i studentów.

WTOREK – 15 MARCA
SPOWIEDŹ REKOLEKCYJNA:
6.30 – 8.00, 8.30 - 9.30 Spowiedź dla chorych,
15.30 - 17.00, 17.30 - 19.30.
7.00 Msza św. z nauką ogólną;
9.00 Msza św. dla chorych;
18.00 Msza św. z nauką ogólną;
19.30 nauka rekolekcyjna dla młodzieży
ponadgimnazjalnej, pracującej i studentów.

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
w Parafii Najświętszej Rodziny
13 - 16 marca 2016 r.
dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
Ks. Roman Chyliński, CSMA
NIEDZIELA – 13 MARCA
9.30 Msza św. dla gimnazjalistów;
11.00 Msza św. dla dzieci.

10.30 szkoła podstawowa - klasy IV-VI:
spowiedź rekolekcyjna;
11.30 szkoła podstawowa - klasy 0-III:
nauka rekolekcyjna.

PONIEDZIAŁEK – 14 MARCA
Nauka Rekolekcyjna:
8.30 uczniowie gimnazjum;
11.00 szkoła podstawowa - klasy 0-III;
12.30 szkoła podstawowa - klasy IV-VI.

WTOREK – 15 MARCA
10.00 - 14.00 uczniowie gimnazjum:
„Młodzi i Miłosierdzie” - TAURON Arena Kraków;

ŚRODA – 16 MARCA
8.30 Msza św. i nauka rekolekcyjna
dla gimnazjalistów;
11.00 Msza św. i nauka rekolekcyjna
dla dzieci - klasy 0-III;
12.30 Msza św. i nauka rekolekcyjna
dla dzieci - klasy IV-VI.
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Czcigodny Księże Prałacie Józefie!
Z okazji Imienin życzymy, abyś przez całe swoje życie podążał z ufnością i nadzieją za Panem. Wszystko, co robisz, czyń z młodzieńczą pasją. Ciesz się światem i spotykanymi ludźmi, a Twoje serce niech przepełnia miłość, którą podzielisz się z potrzebującymi. Pielęgnuj w sobie uśmiech, nie zatrać nigdy poczucia humoru. Staraj się słuchać bardziej Boga niż ludzi, a On pokaże Tobie Prawdę i obdarzy swoim błogosławieństwem.
Zespół Redakcyjny „Naszej Familii”.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Rozpoczęliśmy dzisiaj w naszej parafii Rekolekcje Wielkopostne, które mają nas duchowo przygotować na spotkanie
z Jezusem Zmartwychwstałym. Prowadzi je ks. Roman Chyliński, CSMA (Michalita). Również dzisiaj rozpoczynamy
Rekolekcje Wielkopostne dla dzieci ze szkół podstawowych
i młodzieży gimnazjalnej. Zapraszamy nauczycieli i wychowawców do towarzyszenia swoim podopiecznym, a rodziców
zachęcamy, aby dopilnowali uczestnictwa swoich dzieci
w tych ćwiczeniach duchowych. Program rekolekcji znajduje
się na plakatach, w dzisiejszej „Naszej Familii” oraz na stronie internetowej parafii.
2. Liturgia dzisiejszej niedzieli wprowadza nas w ostatni etap
Wielkiego Postu – w czas Męki Pańskiej, czego znakiem
są zasłonięte od dziś krzyże.
3. Zapraszamy na nabożeństwa wielkopostne: Gorzkie Żale
w niedziele o godz. 16.00 oraz na Drogę Krzyżową w piątki.
W najbliższy piątek 18 marca Droga Krzyżowa dla dzieci
o 16.30. Natomiast o godz. 19.00 zostanie odprawiona PARAFIALNA DROGA KRZYŻOWA z pochodniami i świecami,
która przejdzie południowym deptakiem naszego osiedla.
Będzie miała ona charakter modlitwy w intencji Światowych
Dni Młodzieży i zostanie poprowadzona przez młodzież naszej parafii. 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 modlimy się
do Najświętszej Rodziny w czasie Mszy świętych nowennowych we wszystkie środy Wielkiego Postu.
4. W okresie Wielkiego Postu staramy się pamiętać także o ludziach potrzebujących. Służy temu rozprowadzanie przez
Caritas baranków na stół wielkanocny. Mamy też możliwość
ofiarowania artykułów żywnościowych jako daru dla ubogich,
które można złożyć do specjalnego kosza obok skarbony
na jałmużnę wielkopostną. Można to uczynić w ciągu całego
tygodnia. Z darów tych będą przygotowane paczki na święta
dla potrzebujących.
5. Zapraszamy na Misterium Wielkopostne, które zostanie wystawione przez dzieci z Oratorium dzisiaj po Mszy św.
o godz. 11.00 w sali św. Brata Alberta. Zebrana ofiara zostanie przeznaczona na wakacje dla dzieci.
6. W poniedziałek 14 marca odbędzie się comiesięczne formacyjne spotkanie Grupy Modlitewnej św. Ojca Pio w sali
nr 1 po Mszy św. wieczornej.
7. Rodzina Kolpinga zaprasza na prezentację dotyczącą Dzieła
Kolpinga w Ugandzie, która odbędzie się jutro 14 marca

o godz. 17.00 w Domu Parafialnym. W przyszłą niedzielę
20 marca przy naszym Sanktuarium będzie zbiórka do puszek
na rzecz Dzieła Kolpinga w Ugandzie, wspierającego pozyskiwanie prądu ze słońca.
8. W sobotę 19 marca obchodzi swoje imieniny ks. Prałat Józef
Jakubiec. Życzymy Drogiemu Solenizantowi obfitości łask
Bożych, opieki Najświętszej Rodziny, bł. Adolpha Kolpinga
oraz serca i życzliwości od wszystkich parafian.
9. Bardzo dziękujemy wszystkim ofiarodawcom, którzy pamiętali o inwestycyjnym charakterze składki w I niedzielę miesiąca marca. Wyniosła ona 12.490zł, z czego 3.850zł to ofiary
w kopertach. Dziękujemy również za przelewy na konto parafialne, na które w styczniu wpłynęła kwota 2.680zł.
10. Przyszła niedziela to już Niedziela Palmowa. Poświęcenie
palm będzie na każdej Mszy św., ale uroczysta procesja
z palmami będzie o godz. 11.00. Dzieci gromadzą się z palmami na placu przed kościołem o godz. 10.45, skąd nastąpi
procesja do kościoła. Wzorem lat ubiegłych ogłaszamy konkurs na pięknie wykonaną palmę wielkanocną, który będzie
rozstrzygnięty po Mszy św.
11. W niedzielę 20 marca zapraszamy na Koncert Pieśni Wielkopostnych w wykonaniu Chóru „Familia” pod dyrekcją p. Beaty Kaczmarskiej. Koncert rozpocznie się po Mszy św.
o godz. 17.00, podczas której także będzie śpiewał nasz parafialny Chór.
12. W Wielki Wtorek 22 marca o godz. 19.00 w naszym Sanktuarium zostanie wykonana „Msza Koronacyjna” Wolfganga
Amadeusza Mozarta. Usłyszymy wybitnych artystów scen
krakowskich, Chór „Kanon” im. Bartłomieja Nowodworskiego oraz Krakowską Orkiestrę Radiową pod dyr. p. Ryszarda
Źróbka. Koncert organizujemy, aby uczcić 1050. rocznicę
Chrztu Polski i podziękować za kanonizację św. Jana Pawła
II. Honorowy patronat nad koncertem objął ks. Kardynał Stanisław Dziwisz.
13. Parafia organizuje wyjazd wakacyjny dla dzieci ze szkół podstawowych do Władysławowa w dniach od 10 do 23 lipca.
Więcej informacji u ks. Bogdana, a także na plakatach, stronie
internetowej parafii oraz na stolikach z tyłu kościoła.
14. W kalendarzu liturgicznym nadchodzącego tygodnia:
• sobota: Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP.
Z naszej wspólnoty odszedł do Pana:
+ Stanisław Janiec, l. 91, zam. ul. Barbary 10.
Dobry Jezu, a nasz Panie…

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 wyjątkiem 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).
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