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Czytanie z Dziejów Apostolskich
Arcykapłan zapytał Apostołów: «Zakazaliśmy wam surowo,
abyście nie nauczali w to imię, a oto napełniliście Jerozolimę waszą nauką i chcecie ściągnąć na nas krew tego Człowieka?». Odpowiedział Piotr i Apostołowie: «Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Bóg naszych ojców wskrzesił
Jezusa, którego straciliście, przybiwszy do krzyża. Bóg wywyższył Go na prawicę swoją jako Władcę i Zbawiciela,

aby dać Izraelowi nawrócenie i odpuszczenie grzechów.
Dajemy temu świadectwo my właśnie oraz Duch Święty,
którego Bóg udzielił tym, którzy są Mu posłuszni». I zabronili Apostołom przemawiać w imię Jezusa, a potem zwolnili. A oni odchodzili sprzed Sanhedrynu i cieszyli się, że stali
się godni cierpieć dla imienia Jezusa.
(Dz 5, 27b-32. 40b-41).

Psalm responsoryjny (Ps. 30(29), 2 i 4. 5-6ab. 11 i 12a i 13b).
Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś.
Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś
i nie pozwoliłeś mym wrogom naśmiewać się ze mnie.
Panie, mój Boże, z krainy umarłych wywołałeś moją duszę
i ocaliłeś mi życie spośród schodzących do grobu.
Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś.
Śpiewajcie psalm wszyscy miłujący Pana
i pamiętajcie o Jego świętości.

Gniew Jego bowiem trwa tylko przez chwilę,
a Jego łaska przez całe życie.
Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś.
Wysłuchaj mnie, Panie, zmiłuj się nade mną,
Panie, bądź moją pomocą.
Zamieniłeś w taniec mój żałobny lament,
Boże mój i Panie, będę Cię sławił na wieki.
Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś.

Czytanie z Księgi Apokalipsy św. Jana Apostoła
Ja, Jan, ujrzałem i usłyszałem głos wielu aniołów dokoła
tronu i Zwierząt, i Starców, a liczba ich była miriady miriad
i tysiące tysięcy, mówiących głosem donośnym: «Baranek
zabity jest godzien wziąć potęgę i bogactwo, i mądrość,
i moc, i cześć, i chwałę, i błogosławieństwo». A wszelkie
stworzenie, które jest w niebie i na ziemi, i pod ziemią,

i na morzu, i wszystko, co w nich przebywa, usłyszałem,
jak mówiło: «Siedzącemu na tronie i Barankowi błogosławieństwo i cześć, i chwała, i moc na wieki wieków».
A czworo Zwierząt mówiło: «Amen». Starcy zaś upadli
i oddali pokłon.
(Ap 5, 11-14).

Alleluja, Alleluja, Alleluja!
Zmartwychwstał Chrystus, który wszystko stworzył
i zlitował się nad ludźmi.
Alleluja, Alleluja, Alleluja!
Słowa Ewangelii według św. Jana
Jezus ukazał się znowu nad Morzem Tyberiadzkim. A ukazał się w ten sposób: Byli razem Szymon Piotr, Tomasz,
zwany Didymos, Natanael z Kany Galilejskiej, synowie Zebedeusza oraz dwaj inni z Jego uczniów. Szymon Piotr powiedział do nich: «Idę łowić ryby». Odpowiedzieli
mu: «Idziemy i my z tobą». Wyszli więc i wsiedli do łodzi,
ale tej nocy nic nie złowili. A gdy ranek zaświtał, Jezus stanął na brzegu. Jednakże uczniowie nie wiedzieli, że to był
Jezus. A Jezus rzekł do nich: «Dzieci, czy nie macie nic
do jedzenia?». Odpowiedzieli Mu: «Nie». On rzekł do nich:
«Zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie». Zarzucili więc i z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej wyciągnąć. Powiedział więc do Piotra ów uczeń, którego Jezus
miłował: «To jest Pan!». Szymon Piotr usłyszawszy,
że to jest Pan, przywdział na siebie wierzchnią szatę, był

bowiem prawie nagi, i rzucił się w morze. Reszta uczniów
dobiła łodzią, ciągnąc za sobą sieć z rybami. Od brzegu bowiem nie było daleko, tylko około dwustu łokci. A kiedy
zeszli na ląd, ujrzeli żarzące się na ziemi węgle, a na nich
ułożoną rybę oraz chleb. Rzekł do nich Jezus: «Przynieście
jeszcze ryb, któreście teraz ułowili». Poszedł Szymon Piotr
i wyciągnął na brzeg sieć pełną wielkich ryb w liczbie stu
pięćdziesięciu trzech. A pomimo tak wielkiej ilości, sieć się
nie rozerwała. Rzekł do nich Jezus: «Chodźcie, posilcie
się!». Żaden z uczniów nie odważył się zadać Mu pytania:
«Kto Ty jesteś?», bo wiedzieli, że to jest Pan. A Jezus przyszedł, wziął chleb i podał im, podobnie i rybę. To już trzeci
raz, jak Jezus ukazał się uczniom od chwili, gdy zmartwychwstał.
(J 21, 1-14).
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JUBILEUSZOWY ROK MIŁOSIERDZIA – PRAKTYCZNY PRZEWODNIK
Do 20 listopada 2016 r. trwa w Kościele katolickim Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia Bożego (Rok Święty Miłosierdzia). Jego mottem są słowa Jezusa, który mówi: „Bądźcie
miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny” (Łk 6, 36).
1. Czym jest Rok Miłosierdzia?
W Starym Testamencie Rok Jubileuszowy, ogłaszany
co 50 lat, był czasem wybranym przez Boga, kiedy wyrównywały się społeczne nierówności, a każdy był wyzwalany z długów. W chrześcijaństwie powrócono do tych tradycji, zaś od
II połowy XV wieku Rok Jubileuszowy jest obchodzony
co 25 lat. Zdarza się jednak, że w związku z nadzwyczajnymi
okolicznościami Papież może ogłosić Rok Święty poza wyznaczonymi okresami. Rok Miłosierdzia został ogłoszony przez
Papieża Franciszka 8 grudnia 2015 r., abyśmy ponownie odkryli, że miłość Boga przejawia się
Jego przebaczeniem wobec
naszych grzechów i mogli doświadczyć Jego miłosierdzia.
Papieska bulla „Misericordiae
vultus”, wydana z tej okazji
może nam pomóc prawdziwie
odczuć, czym jest miłosierdzie.
2. Miłosierdzie
przymiotem Boga.
Czy czujemy, czy wierzymy, że Bóg jest Tym, który nas
kocha, który jest blisko? Papież
Franciszek stwierdza: „Bóg
zawsze będzie w ludzkiej historii jako Ten, który jest obecny,
bliski, opatrznościowy, święty
i miłosierny. «Cierpliwy i miłosierny» – to podwójne określenie spotykamy często w Starym
Testamencie jako opis natury Boga. To Jego bycie miłosiernym
znajduje swe potwierdzenie w wielorakich dziełach historii zbawienia, gdzie dobroć Boga zwycięża nad chęcią kary i zniszczenia. Psalmy w sposób szczególny okazują tę wielkość Boskiego
działania: (…) «Pan uwalnia jeńców, Pan przywraca wzrok
niewidomym, Pan podnosi pochylonych, Pan miłuje sprawiedliwych. Pan strzeże przychodniów, chroni sierotę i wdowę,
lecz na bezdroża kieruje występnych» (Ps 146(145), 7-9). Miłosierdzie Boga nie jest więc jakąś abstrakcyjną ideą, ale jest
konkretnym faktem, dzięki któremu On objawia swoją miłość
(...)”. Miłosierdzie Boga ma także wymiar wychowawczy; miłosierny Ojciec nie chce naszego potępienia. Ojcowskie miłosierdzie Boga przejawia się również w upominaniu błądzących.
A kiedy karze nas On, czyni to, by nas skłonić do opamiętania
i nawrócenia. Bóg nie ukrywa swego bólu i zawodu, ale wciąż
przemawia w Nim miłość. „(…) Z powodu grzechu wolność
[dzieci Bożych] przeradza się w uzurpację swawoli, a pycha
wiedzie do buntu i ułudy samowystarczalności. Dlatego też Bóg
przywołuje swój lud. «Pomyliliście drogę» – przypomina.
Z miłością i goryczą mówi: «mój» lud. Bóg nigdy się nas nie
zapiera. Jesteśmy Jego ludem. Najgorszy człowiek, najgorszy
lud to wciąż Jego dzieci. Taki właśnie jest Bóg. Nigdy,
ale to nigdy się nas nie wypiera. Zawsze mówi: «Przyjdź, dziecko!». Taka jest miłość naszego Ojca, takie jest miłosierdzie Boga. Kiedy mamy takiego Ojca, daje nam to nadzieję, daje nam
ufność”.

3. Tylko w Roku Miłosierdzia.
Z Jubileuszowym Rokiem Miłosierdzia związane są specjalne wydarzenia oraz możliwości, dzięki którym jeszcze mocniej
możemy poczuć, jak bardzo Bogu zależy na każdej „zagubionej
owieczce”. Mają one przede wszystkim związek z sakramentem
pojednania. Jednym z ważnych wydarzeń wielkopostnych była
inicjatywa „24 godziny dla Pana”, czyli możliwość całodobowej spowiedzi św. w piątek oraz w sobotę przed IV Niedzielą
Wielkiego Postu. „Wiele osób powraca do Sakramentu Pojednania, a wśród nich wiele osób młodych, którzy w podobnym
doświadczeniu odnajdują często drogę powrotu do Pana,
aby żyć chwilą intensywnej modlitwy oraz nadać sens własnemu
życiu. Z przekonaniem na nowo kładziemy w centrum Sakrament Pojednania, ponieważ pozwala dotknąć nam wielkość
miłosierdzia. Będzie to dla każdego penitenta źródłem prawdziwego pokoju wewnętrznego”. W czasie Wielkiego Postu Papież
Franciszek rozesłał Misjonarzy
Miłosierdzia, czyli kapłanów,
którym udzielił władzy przebaczenia grzechów, zarezerwowanej dotychczas jedynie dla Stolicy Apostolskiej. „Będą przede
wszystkim żywym znakiem tego,
jak Ojciec przygarnia tych,
którzy szukają jego przebaczenia”. Papież poprosił wszystkich Biskupów o zaproszenie
i o przyjęcie tych misjonarzy,
aby byli przede wszystkim
przekonującymi kaznodziejami
miłosierdzia. Zachęcał do zorganizowania w diecezjach
„misji ludowych”, „tak aby
misjonarze ci stali się zwiastunami radości i przebaczenia.
Uprasza się ich, aby sprawowali Sakrament Pojednania dla
ludu, by czas łaski ofiarowany w tym Roku Jubileuszowym pozwolił wielu synom, którzy są daleko, odnaleźć drogę do ojcowskiego domu”. Papież upoważnił wszystkich kapłanów w Roku
Jubileuszowym do rozgrzeszenia z grzechu aborcji osób, które
jej dokonały, żałują tego z całego serca i proszą o przebaczenie.
Uczynił to, kierując się przeświadczeniem, że „przebaczenia
Bożego nie można odmówić nikomu, kto żałuje, zwłaszcza jeśli
ze szczerym sercem przystępuje do Sakramentu Spowiedzi,
by pojednać się z Ojcem”. Papież Franciszek podjął też decyzję,
że wierni, którzy z różnych powodów uważają za stosowne
chodzenie do kościołów, w których posługują kapłani z Bractwa św. Piusa X, w Roku Świętym Miłosierdzia mogą przystąpić do Sakramentu Pojednania u kapłanów z Bractwa i otrzymać ważne i zgodne z prawem rozgrzeszenie. Charakterystyczne dla tego Jubileuszu są również Bramy Miłosierdzia, które
zostały otworzone w czterech Bazylikach Papieskich w Rzymie
oraz w Sanktuariach i miejscach „nawiedzanych przez wielu
pielgrzymów, którzy właśnie tam bardzo często doświadczają
w sercu łaski i znajdują drogę do nawrócenia. Każdy zatem
Kościół lokalny będzie bezpośrednio zaangażowany w przeżywanie tego Roku Świętego, jako szczególnego momentu łaski
i odnowy duchowej. Jubileusz będzie więc świętowany w Rzymie, tak jak i w Kościołach lokalnych, jako znak widzialny komunii całego Kościoła”. Z Jubileuszem Miłosierdzia związana
jest też możliwość uzyskania specjalnych odpustów, które można ofiarować za siebie lub za osoby zmarłe.
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4. Jak uzyskać odpust z okazji Roku Jubileuszowego?
W bulli „Misericordiae vultus”, Papież głosi prawdę o Bożej miłości, która jest widoczna w odpustach: „W Roku Świętym
Miłosierdzia odpust zyskuje szczególne znaczenia. Przebaczenie
Boga dla naszych grzechów nie zna granic. (…) Pojednanie się
z Bogiem staje się możliwe dzięki Misterium Paschalnemu
oraz poprzez pośrednictwo Kościoła. Bóg jest zatem zawsze
gotowy do przebaczenia i nie męczy się nigdy, ofiarując
je w sposób zawsze nowy i nieoczekiwany. My wszyscy natomiast doświadczamy grzechu.
(…) Pomimo przebaczenia,
w naszym życiu niesiemy
sprzeczności, które są konsekwencją naszych grzechów”.
Dlatego potrzebny jest odpust,
który jest darowaniem kar
doczesnych za grzechy już
odpuszczone. Aby przeżyć
i uzyskać odpust, wierni mają
odbyć krótką pielgrzymkę
do Drzwi Świętych, otwartych
w każdej Katedrze i w kościołach wyznaczonych przez Biskupa diecezjalnego, a także
w czterech Bazylikach Papieskich w Rzymie, na znak głębokiego pragnienia prawdziwego nawrócenia. W Archidiecezji
Krakowskiej są to następujące świątynie:
• Katedra św. Stanisława i św. Wacława na Wawelu,
• Bazylika Wniebowzięcia NMP w Krakowie,
• Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach,
• Sanktuarium św. Jana Pawła II na Białych Morzach,
• Sanktuarium Krzyża Świętego w Krakowie - Mogile,
• Bazylika Matki Bożej Anielskiej w Kalwarii
Zebrzydowskiej,
• Kościół Parafialny NSPJ w Nowym Targu,
• Sanktuarium św. Jakuba Apostoła w Więcławicach Starych,
• Bazylika Ofiarowania NMP w Wadowicach,
• Kościół Parafialny św. Piotra i Pawła w Wadowicach,
• Bazylika NSPJ - Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej
w Trzebini.
W Sanktuariach, gdzie zostały otwarte Drzwi Miłosierdzia jest
możliwość uzyskania odpustu. Ten moment powinien być połączony z Sakramentem Pojednania i uczestnictwem we Mszy św.
oraz refleksją nad miłosierdziem. Ma im towarzyszyć wyznanie
wiary i modlitwa za Papieża oraz w intencjach papieskich. Odpust w Roku Jubileuszowym będzie też związany z pełnieniem
uczynków miłosierdzia co do ciała i duszy. „Doświadczenie
miłosierdzia staje się bowiem widzialne w świadectwie konkretnych znaków, jak uczył nas sam Jezus. Za każdym razem, kiedy
wierny sam wykona jeden lub kilka z tych uczynków, z pewnością otrzyma jubileuszowy odpust. Wiąże się z tym zaangażowanie w życie miłosierdziem, aby otrzymać łaskę pełnego
i głębokiego przebaczenia mocą miłości Ojca, który nikogo nie
wyklucza. Będzie to więc pełny odpust jubileuszowy, owoc samego wydarzenia, które jest celebrowane i przeżywane z wiarą,
nadzieją i miłością. Jubileuszowy odpust można będzie uzyskać
również dla zmarłych. (…) Możemy, w wielkiej tajemnicy świętych obcowania, modlić się za nich, aby miłosierne oblicze Ojca
uwolniło ich od wszelkich pozostałości winy i by mógł On przygarnąć ich do siebie w nieskończonej szczęśliwości”.
5. Być miłosiernym jak nasz Ojciec.
„Jak można zauważyć, miłosierdzie w Piśmie Świętym jest
słowem - kluczem do wskazania działania Boga wobec nas.
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On nie ogranicza się do potwierdzenia swojej miłości, ale czyni
ją widoczną i namacalną. Miłość nie może być przecież abstrakcyjnym słowem. Z samej swej natury jest ona konkretnym
życiem: to intencje, zachowania, postawy, które przyjmuje się
w codzienności. (…) Tak, jak kocha Ojciec, tak też powinni kochać i synowie. Jak On jest miłosierny, tak też i my jesteśmy
wezwani, by być miłosierni: jedni wobec drugich”. Mówi Papież Franciszek: „Jest moim gorącym życzeniem, aby chrześcijanie przemyśleli podczas Jubileuszu uczynki miłosierdzia
względem ciała i względem
ducha. Będzie to sposobem
na obudzenie naszego sumienia, często uśpionego w obliczu dramatu ubóstwa, a także
umożliwi nam coraz głębsze
wejście w serce Ewangelii,
gdzie ubodzy są uprzywilejowani dla Bożego Miłosierdzia.
Przepowiadanie Jezusa przedstawia te uczynki miłosierdzia,
abyśmy mogli poznać, czy żyjemy jak Jego uczniowie,
czy też nie. Odkryjmy na nowo
uczynki miłosierdzia względem
ciała: głodnych nakarmić,
spragnionych napoić, nagich
przyodziać, przybyszów w dom przyjąć, więźniów pocieszać,
chorych nawiedzać, umarłych pogrzebać. I nie zapominamy
o uczynkach miłosierdzia względem ducha: wątpiącym dobrze
radzić, nieumiejętnych pouczać, grzeszących upominać, strapionych pocieszać, krzywdy cierpliwie znosić, urazy chętnie
darować, modlić się za żywych i umarłych”.
6. Nie tylko dla młodych.
Jedną z inicjatyw podjętych w Roku Jubileuszowym jest
strona internetowa http://misericors.org oraz aplikacja Misericors dla urządzeń mobilnych. Jest to narzędzie informacyjne
i formacyjne o Bożym Miłosierdziu. Jak przekonuje twórca
projektu, ksiądz Rafał Wilkołek: „Słowo, czyn i modlitwa
to są takie trzy rzeczy związane z Bożym Miłosierdziem; wokół
tego chcemy stworzyć portal”. Dzięki Misericors będziemy
mieć dostęp do tekstów różnych autorów, również dokumentów
Kościoła, dotyczących Bożego Miłosierdzia. Mamy tu też zestawienie wszystkich uczynków miłosierdzia co do ciała i duszy
wraz z przykładami (przesyłanymi przez internautów),
jak je praktykować w codziennym życiu. Aplikację można
za darmo ściągnąć na smartfony z systemem Android lub IOS.
Warto też sięgnąć do wydanej z okazji Roku Jubileuszowego
książki pt. „Miłosierdzie to imię Boga”. Jest to wywiad - rzeka,
jaki z Papieżem Franciszkiem przeprowadził Andrea Torinielli.
Podczas wywiadu Papież wyjaśnia, dlaczego ogłosił Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia, ukazuje różnicę między grzechem, a niemoralnością, wspomina dzieciństwo i późniejszą
pracę duszpasterską, opowiada poruszające historie ludzi, którzy doświadczyli miłosierdzia – i tych, którzy nadal go potrzebują. To fascynująca opowieść o Bożym Miłosierdziu
we współczesnym świecie, którą czyta się jednym tchem. „Rok
Święty Nadzwyczajny jest po to, aby w codzienności żyć miłosierdziem, które od zawsze Ojciec rozciąga nad nami.
W tym Jubileuszu dajmy się Bogu zaskoczyć. On nigdy nie przestaje otwierać drzwi swojego serca, by powtarzać, że nas kocha
i że chce dzielić z nami swoje życie”.
Opracowanie: Ewa Prymon - Ryś
(Cytaty pochodzą z bulli „Misericordiae vultus”
oraz z katechez Papieża Franciszka).
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OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. W dniach od 14 do 16 kwietnia odbędą się
w Gnieźnie i Poznaniu główne obchody jubileuszu
1050-lecia chrztu Polski. Zachęcamy do wytrwałej
modlitwy w intencji naszej Ojczyzny w dniach jubileuszu na Mszach św. wieczornych, a także
w naszych rodzinach.
2. We wtorek 12 kwietnia, podczas Mszy św. o godz.
18.00 ks. Infułat Władysław Gasidło udzieli Sakramentu Bierzmowania młodzieży naszej parafii.
Otoczmy modlitwą o umocnienie darami Ducha
Świętego młodych, którzy jak uczył Jan Paweł II
„są przyszłością Kościoła i Ojczyzny”. Niech owocem przyjętego sakramentu będzie większe zaangażowanie młodzieży w życie społeczności parafialnej. Okazja do spowiedzi św. przed Sakramentem Bierzmowania w poniedziałek od godz. 17.00.
Zapraszamy tę młodzież na nabożeństwo dziękczynne w przyszłą niedzielę na godz. 18.00 w ramach przygotowań do ŚDM.
3. Jutro, 11 kwietnia Grupa Modlitewna św. Ojca Pio
zaprasza na comiesięczne formacyjne spotkanie,
które odbędzie się w sali nr 1 po Mszy św. wieczornej.

4. Bardzo dziękujemy wszystkim ofiarodawcom, którzy pamiętali o inwestycyjnym charakterze składki
w I niedzielę miesiąca kwietnia. Wyniosła
ona 11.473zł, z czego 3.020zł to ofiary w kopertach. Dziękujemy również za przelewy na konto
parafialne, na które w lutym wpłynęła kwota
2.060zł.
5. Dziękujemy tym Parafianom, którzy przyjęli
na nocleg pielgrzymów ze Stanisławowa na Ukrainie. Niech Bóg wynagrodzi swoim błogosławieństwem ten uczynek miłosierdzia wobec rodaków
mieszkających na dawnych Kresach Rzeczypospolitej.
6. Dzisiaj przy naszym Sanktuarium odbywa się
zbiórka leków i opatrunków dla Stowarzyszenia
Lekarze Nadziei prowadzącego w Krakowie przychodnię dla ludzi bezdomnych i ubogich. Zbierane
są wszelkie leki z aktualną datą ważności, zarówno
te na receptę jak i bez recepty. Leki można przekazać studentom farmacji w godz. od 9.00 do 14.00
oraz od 16.00 do 19.00 w sali św. Brata Alberta.

ODPOWIEDZI DO QUIZU WIEDZY O WIELKANOCY

1a; 2c; 3b; 4a; 5a; 6b; 7c; 8a; 9b; 10c; 11a; 12b; 13a; 14a; 15c; 16c; 17b; 18c;
19b; 20c; 21a; 22b; 23b; 24b; 25a; 26c; 27b; 28c; 29a; 30a; 31b; 32a; 33a; 34c;
35b; 36b; 37c; 38b; 39b; 40a; 41a; 42a; 43b; 44a; 45c; 46b.
Osoby nagrodzone:
1. Krystyna Maj
2. Katarzyna Nazimek
3. Krystyna Lubińska
4. Barbara Ryś
5. Magdalena Szarek
6. Marzanna Ciernak

7. Stefan Majewski
8. Maria Pochopień
9. Michał Pochopień
10. Stanisław Czopik
11. Maria Ośmak
12. Józefa Słota

Zapraszamy po odbiór nagrody do biura przy kancelarii parafialnej od wtorku do piątku w godz. od 9.00 do 16.00.
Dziękujemy wszystkim za udział we wspólnej zabawie! Osobom nagrodzonym gratulujemy!
Zespół Redakcyjny „Naszej Familii”.
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).
Zespół Redakcyjny: ks. Mirosław Dziedzic, Katarzyna Tarkowska, 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; biuro@najswietszarodzina.pl
www.najswietszarodzina.pl

