
Czytanie z Księgi Wyjścia 

Alleluja, Alleluja, Alleluja! 
W Chrystusie Bóg pojednał świat ze sobą 

nam zaś przekazał słowo jednania. 
Alleluja, Alleluja, Alleluja! 

Czytanie z Pierwszego listu św. Pawła Apostoła do Tymoteusza 

Psalm responsoryjny (Ps. 51(50), 3-4. 12-13. 17 i 19). 

Słowa Ewangelii według św. Łukasza 

XXIV  NIEDZIELA  ZWYKŁA    ROK  C 

11 września 2016 r.        NR 15 (337/887) 

Zbliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, 
aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni 
w Piśmie: «Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi». 
Opowiedział im wtedy następującą przypowieść: «Któż 
z was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedną z nich, nie zosta-
wia dziewięćdziesięciu dziewięciu na pustyni i nie idzie 
za zgubioną, aż ją znajdzie? A gdy ją znajdzie, bierze 
z radością na ramiona i wraca do domu; sprasza przyja-
ciół i sąsiadów i mówi im: „Cieszcie się ze mną, bo zna-
lazłem owcę, która mi zginęła”. Powiadam wam: 
Tak samo w niebie większa będzie radość z jednego 

grzesznika, który się nawraca, niż z dziewięćdziesięciu 
dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują na-
wrócenia. Albo jeśli jakaś kobieta, mając dziesięć 
drachm, zgubi jedną drachmę, czyż nie zapala światła, 
nie wymiata domu i nie szuka starannie, aż ją znajdzie? 
A znalazłszy ją, sprasza przyjaciółki i sąsiadki i mówi: 
„Cieszcie się ze mną, bo znalazłam drachmę, którą zgu-
biłam”. Tak samo, powiadam wam, radość powstaje 
u aniołów Bożych z jednego grzesznika, który się na-
wraca». 

(Łk 15, 1-10). 

Dzięki składam Temu, który mię przyoblekł mocą, 
Chrystusowi Jezusowi, naszemu Panu, że uznał mnie 
za godnego wiary, skoro przeznaczył do posługi mnie, 
ongiś bluźniercę, prześladowcę i oszczercę. Dostąpiłem 
jednak miłosierdzia, ponieważ działałem z nieświado-
mości, w niewierze. A nad miarę obfitą okazała się ła-
ska naszego Pana wraz z wiarą i miłością, która jest 
w Chrystusie Jezusie. Nauka to zasługująca na wiarę 
i godna całkowitego uznania, że Chrystus Jezus przy-

szedł na świat zbawić grzeszników, spośród których 
ja jestem pierwszy. Lecz dostąpiłem miłosierdzia 
po to, by we mnie pierwszym Jezus Chrystus pokazał 
całą wielkoduszność jako przykład dla tych, którzy 
w Niego wierzyć będą dla życia wiecznego. A Królowi 
wieków nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, Bogu same-
mu cześć i chwała na wieki wieków! Amen. 

(1 Tm 1, 12-17). 

Wstanę i wrócę do mojego ojca. 
Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej, 
w ogromie swej litości zgładź moją nieprawość. 
Obmyj mnie zupełnie z mojej winy 
i oczyść mnie z grzechu mojego. 

Wstanę i wrócę do mojego ojca. 
Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste 
i odnów we mnie moc ducha. 

Nie odrzucaj mnie od swego oblicza 
i nie odbieraj mi świętego ducha swego. 

Wstanę i wrócę do mojego ojca. 
Panie, otwórz wargi moje, 
a usta moje będą głosić Twoją chwałę. 
Boże, moją ofiarą jest duch skruszony, 
Pokornym i skruszonym sercem Ty, Boże, nie gardzisz. 

Wstanę i wrócę do mojego ojca. 

Gdy Mojżesz przebywał na górze Synaj, Bóg rzekł 
do niego: «Zstąp na dół, bo sprzeniewierzył się lud 
twój, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej. Bardzo 
szybko odwrócili się od drogi, którą im nakazałem, 
i utworzyli sobie posąg cielca ulany z metalu, i oddali 
mu pokłon, i złożyli mu ofiary, mówiąc: „Izraelu, oto 
twój bóg, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej”». 
I jeszcze powiedział Pan do Mojżesza: «Widzę, że lud 
ten jest ludem o twardym karku. Zostaw Mnie przeto 
w spokoju, aby rozpalił się gniew mój na nich. Chcę 
ich wyniszczyć, a ciebie uczynić wielkim ludem». Moj-

żesz jednak zaczął usilnie błagać Pana, Boga swego, 
i mówić: «Dlaczego, Panie, płonie gniew Twój przeciw 
ludowi Twemu, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej 
wielką mocą i silną ręką? Wspomnij na Abrahama, Iza-
aka i Izraela, Twoje sługi, którym przysiągłeś na same-
go siebie, mówiąc do nich: „Uczynię potomstwo wasze 
tak liczne jak gwiazdy niebieskie i całą ziemię, o której 
mówiłem, dam waszym potomkom, i posiądą ją na wie-
ki”». Wówczas to Pan zaniechał zła, jakie zamierzał ze-
słać na swój lud. 

(Wj 32, 7-11. 13-14). 
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XXVII FAMILIADA „TOR 2016” w Nowym Bieżanowie 
23 – 25 września 2016 r. 

„MUSICIE WYGRAĆ WALKĘ O RODZINĘ!” (Jan Paweł II) 

Piękne przeżycie XXXI Światowych Dni Młodzieży w naszych rodzinach, parafii, diecezjach i całej 
Ojczyźnie jeszcze raz przekonało nas jak wiele dobra wyzwala wspólna modlitwa, dzielenie się sercem 
gościnnym i wdzięcznym. Tegoroczna Familiada pragnie odwołać się do tych chwil, kiedy obecność Pa-
pieża Franciszka umacniała naszą wiarę i potrzebę przeżywania daru autentycznej wspólnoty brater-
skiej. Dziękujemy za możliwość korzystania z gościnności ZSO nr 12, gdzie odbyło się kilka ostatnich 
Familiad, a w tym roku zapraszamy do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 11 i Gimnazjum nr 29 
przy ul. Aleksandry 17. 

 
Patronat Świętych              Święty Michał Archanioł, św. Jan Paweł II. 
Patronat Honorowy             Kardynał Stanisław Dziwisz, Metropolita Krakowski. 
Patronat Medialny              Gość Niedzielny, Dwunastka, Nasza Familia. 
 

Organizatorzy XXVII FAMILIADY „TOR 2016”: 
Parafia Najświętszej Rodziny, Rada Dzielnicy XII M. Krakowa, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Bieża-
nów”, Dom Kultury SM „Nowy Bieżanów”, Klub Sportowy „Baszta”, Uczniowski Klub Sportowy „G.29”, 
Fundacja Wygrajmy Siebie, Dom Kultury Podgórze, Cosinus – Bezpłatne Szkoły dla Dorosłych, Korcza-
kowska Republika Dziecięca „Dyliniarnia”, 9 Podgórski Szczep Uroczysko. 
Przedszkola Samorządowe i Szkoły: Przedszkole nr 176, 180, 28, Zespół Szkolno - Przedszkolny 
nr 11: Przedszkole nr 37 i Szkoła Podstawowa nr 24 im. Krakowskiej Straży Pożarnej, Szkoła Podstawo-
wa nr 111 im. Wojska Polskiego, Gimnazjum nr 29 im. Jana Pawła II, ZSO nr 12: Gimnazjum nr 30 
i Liceum Ogólnokształcące nr XXV im. Stefana Żeromskiego, Zespół Szkół Specjalnych nr 9 im. św. Fran-
ciszka z Asyżu. 

 
Szanowni Państwo, Sponsorzy i Przyjaciele Familiady! 

Bardzo prosimy o życzliwą i wielkoduszną pomoc, sponsoring i zrozumienie dla naszych familiadowych 
inicjatyw. Familiada w Nowym Bieżanowie od 27 lat wpisuje się trwale w życie wspólnoty parafialnej 
i osiedlowej. Wyzwala pomysły i działania służące rodzinom, zwłaszcza dzieciom i młodzieży. Familiada 
jest świadectwem tworzenia autentycznej wspólnoty mieszkańców naszego osiedla. 

Familiadowe święto to również szereg atrakcji, a wśród nich m.in. loteria fantowa, gry,  
zabawy i wiele konkursów. 
     Dary rzeczowe na loterię fantową i nagrody dla uczestników można przekazać osobie upoważ-
nionej przez Ks. Proboszcza parafii albo Dyrektora Szkoły lub Przedszkola. 
     Dar pieniężny - w gotówce lub przelewem: Parafia Najświętszej Rodziny, 30-837 Kraków, 
ul. Aleksandry 1. Nr konta: 97 8591 0007 0220 0604 8246 0001, tytuł: „Familiada”. Na liście Sponsorów 
znajdą się Ofiarodawcy darów powyżej 300zł., a pozostali Darczyńcy będą mile widziani w gronie fami-
liadowych Przyjaciół. 
DOCHÓD Z FAMILIADY „TOR 2016” PRZEZNACZYMY NA STYPENDIA SOCJALNO-NAUKOWE 
DLA DZIESIĘCIU NAJBARDZIEJ PRACOWITYCH I WYRÓŻNIAJĄCYCH SIĘ UCZNIÓW Z NASZYCH 
SZKÓŁ OSIEDLOWYCH I NA POMOC DLA DZIECI I MŁODZIEŻY. 

Informacja: Ks. Mirosław Dziedzic, Proboszcz parafii, tel. (12) 658 03 50, 
www.najswietszarodzina.pl,  e-mail: xmiroslaw@poczta.onet.pl 
Zbigniew Kożuch, tel. 507 289 704,  e-mail: zk@interia.pl 
 

Z wyrazami szacunku i wdzięczności za życzliwą i ofiarną pomoc w przygotowaniach familiado-
wego święta Nowego Bieżanowa w imieniu Organizatorów 

 
Kraków – Nowy Bieżanów,                                                                                                         Ks. Mirosław Dziedzic 
        5 września 2016 r.                                                                                              Proboszcz Parafii Najświętszej Rodziny 
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PIĄTEK,  23 WRZEŚNIA                                              „BŁOGOSŁAWIENI MIŁOSIERNI…” 

15.00           ZAPALENIE „OGNIA MIŁOSIERDZIA”; 
KORONKA DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA. 

18.00 MSZA ŚW. I MODLITWA ROZPOCZĘCIA FAMILIADY „TOR 2016”. 
19.00 KONCERT EWANGELIZACYJNY (Sanktuarium Najświętszej Rodziny). 

SOBOTA,  24 WRZEŚNIA                        TARG ZDROWEJ ŻYWNOŚCI, SPORT, KONCERT 

od 7.30 TARG ZDROWEJ ŻYWNOŚCI MAŁOPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA 
ROLNIKÓW EKOLOGICZNYCH „NATURA” (wokół Kościoła). 

9.30 - 13.00      IMPREZY SPORTOWE (boiska szkolne, KS „Baszta”). 
11.00           • TEATR PARAFIALNY AKCJI KATOLICKIEJ: „KRÓLOWA ZDOBNA W CNOTY” 

    - spektakl o św. Jadwidze Królowej (sala św. Brata Alberta, ul. Aleksandry 1); 
• GRA TERENOWA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 
   (rozpoczęcie przy Domu Kultury SM „Nowy Bieżanów”, ul. Aleksandry 11). 

   

19.30           KONCERT XXVII FAMILIADY „TOR 2016”: 

      „WAWELE”  w Sanktuarium Najświętszej Rodziny. 

NIEDZIELA,  25 WRZEŚNIA                            RODZINNE ŚWIĘTO PARAFII I OSIEDLA 
                                                        ODPUST PARAFIALNY ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA 

MSZE ŚW.       6.30, 8.00, 9.30, 

11.00  SUMA ODPUSTOWA – KS. REKTOR TADEUSZ MUSZ, CSMA, 

12.30, 17.00, 19.00. 
 
13.00 - 14.30 TAŃCE LEDNICKIE (plac obok pawilonu, ul. Aleksandry 11). 
14.45 IMPREZY KULTURALNE na estradzie Familiady 
 (plac obok pawilonu, ul. Aleksandry 11): 

występy dzieci przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych, 
gimnazjalnych, Liceum Ogólnokształcącego, Uczniowskiego Klubu 
Sportowego „G.29”, 9 Podgórskiego Szczepu Uroczysko, KRD Dyliniarni, 
Zespołu Szkół Specjalnych. 

17.00 „PAN JEST PASTERZEM MOIM” - koncert w wykonaniu scholi dziecięcej 
 „ANIOŁKI ŚWIĘTEGO FRANCISZKA” z Wieliczki. 
17.30 Rozstrzygnięcie konkursów. 
18.00 Ogłoszenie Dziesięciu Stypendystów „TOR 2016”. 
18.15 – 19.00     Losowanie nagród głównych. 

Zakończenie FAMILIADY. 

PROGRAM  XXVII  FAMILIADY  „TOR  2016” 
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OGŁOSZENIA  PARAFIALNE 

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 

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.  
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). 

1. W środę, 14 września przypada Święto Podwyższenia Krzy-
ża Świętego. Zachęcamy do pielgrzymowania na doroczny 
odpust w Sanktuarium cysterskim w Mogile. Dzień modli-
twy i pielgrzymki dla naszej parafii przewidziany jest 
w piątek, 16 września. O godz. 17.00 Droga Krzyżowa 
na Placu św. Jana Pawła II, a o 18.00 Msza św. koncelebro-
wana. Dojazd we własnym zakresie. 

2. W dniach od 23 do 25 września odbędzie się XXVII Fami-
liada „TOR 2016”, której szczegółowy program znajdziemy 
w „Naszej Familii”. W przyszłą niedzielę będą już do ode-
brania w zakrystii zaproszenia na koncert zespołu 
„Wawele”, który odbędzie się w naszym Sanktuarium 
w sobotę, 24 września o godz. 19.30. Dochód z Familiady 
będzie przeznaczony na stypendia socjalno - naukowe 
dla wyróżniających się uczniów z naszych szkół osiedlo-
wych. Bardzo prosimy o dary serca, które mogą być przeka-
zane na fanty loterii familiadowej. Można je przynosić 
do zakrystii, kancelarii, a także do szkół i przedszkoli 
do 19 września. 

3. Grupa Modlitewna św. Ojca Pio wznawia działalność 
po wakacyjnej przerwie i zaprasza swoich członków 
i sympatyków na formacyjne spotkanie, które odbędzie się 
jutro, 12 września w sali nr 1 po Mszy św. wieczornej. 

4. Chór „Familia” działający przy naszym Sanktuarium 
od ponad 30 lat zaprasza chętnych parafian, którzy chcieliby 
powiększyć jego grono i wspólną pieśnią chwalić Imię Pa-
na. Do śpiewania w chórze nie jest konieczne przygotowa-
nie muzyczne, ani znajomość zapisu nutowego. Próby wo-
kalne chóru odbywają się w poniedziałki i czwartki w godz. 
od 20.00 do 22.00 w Domu Parafialnym w sali nr 8. Pierw-
sze spotkanie po wakacjach odbędzie się w poniedziałek,  
12 września o godz. 20.00. Wszystkich parafian prosimy 
o modlitwę w intencji dalszego trwania i rozwoju naszego 
chóru. 

5. Nabożeństwo Fatimskie z procesją zostanie odprawione 
we wtorek, 13 września po Mszy św. wieczornej. Należy 
przynieść różaniec i świece. 

6. Zapisy gimnazjalistów wszystkich klas do grup katechetycz-
nych przygotowujących do bierzmowania będą  
13 i 14 września w godz. od 16.00 do 17.30 w biurze obok 

kancelarii parafialnej. Kandydaci do bierzmowania rozpo-
czynają liturgiczne przygotowanie do przyjęcia sakramentu 
dojrzałości chrześcijańskiej udziałem we Mszy św. w pią-
tek, 23 września o godz. 18.00 w naszym Sanktuarium. 

7. Zapraszamy wszystkich chętnych chłopców po I Komunii 
Św. do pełnienia posługi ministranta. Pierwsze spotkanie 
dla przyszłych ministrantów odbędzie się w środę, 14 wrze-
śnia o godz. 16.00 w zakrystii. 

8. Pierwsze spotkanie oazowe odbędzie się w piątek, 16 wrze-
śnia w Domu Parafialnym w sali nr 9 o godz. 19.00. 

9. Każdy kto chce czytać, rozważać Słowo Boże i dzielić się 
tym Słowem jest zaproszony na spotkanie Kręgu Biblijnego, 
który utworzył się w naszej parafii jako owoc ŚDM  
i ma swoje spotkania w soboty po Mszy św. wieczornej 
w Domu Parafialnym. 

10. Bardzo dziękujemy wszystkim ofiarodawcom, którzy pa-
miętali o inwestycyjnym charakterze składki w I niedzielę 
miesiąca września. Wyniosła ona 12.862zł, z czego 4.310zł 
to ofiary w kopertach. Dziękujemy również za przelewy 
na konto parafialne, na które w lipcu wpłynęła kwota 
2.310zł. 

11. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej i korzystania z Bi-
blioteki Parafialnej, która jest czynna we wtorki w godz. 
od 16.00 do 18.00. 

12. Księgarnia „Nazaret” zaprasza do nabywania katechizmów, 
książek i dewocjonaliów w poniedziałki, środy i piątki 
w godz. od 16.00 do 18.00. 

13. W kalendarzu liturgicznym nadchodzącego tygodnia: 
               • wtorek: wsp. św. Jana Chryzostoma, biskupa 
                               i doktora Kościoła; 
               • środa: Święto Podwyższenia Krzyża Świętego; 
               • czwartek: wsp. NMP Bolesnej; 
               • piątek: wsp. świętych męczenników Korneliusza, 
                             papieża i Cypriana, biskupa. 
 

Z naszej wspólnoty odszedł do Pana: 
+ Witold Dzięcioł, l. 86, zam. ul. Aleksandry 21. 

 
Dobry Jezu, a nasz Panie… 

  O Jezu, Zbawco nasz i Panie, który w mogil-

skim kościele od wieków szczególnej łaskawości 

swojej dajesz dowody, przyjmij modlitwy z ufno-

ścią zanoszone do Ciebie, a jak ojców naszych 

w ich potrzebach hojnie wspomagałeś, tak i nas 

niech cudowna opieka i miłosierdzie Twoje nie 

opuszczają. Jezu Łaskawy, zwracam się do Cie-

bie, bo jesteś jedyną moją nadzieją i ratunkiem. 

Przedstawiam Ci Jezu wszystkie troski mojego 

serca, z pokorą i wielką ufnością proszę Cię  

o tę łaskę..., której tak bardzo potrzebuję i pra-

gnę. Jednak nie moja, ale Twoja niech zawsze 

spełnia się wola, Jezu Cudowny. Szczególnie 

proszę Cię o łaskę zbawienia dla siebie i moich 

najbliższych, byśmy po tym życiu doczesnym spo-

tkali się z Tobą w niebie. Amen. 

MODLITWA  DO  CUDOWNEGO  PANA  JEZUSA  MOGILSKIEGO 


