
Czytanie z Księgi proroka Amosa 

Alleluja, Alleluja, Alleluja! 
Jezus Chrystus, będąc bogaty, dla was stał się ubogim, 

aby was swoim ubóstwem ubogacić. 
Alleluja, Alleluja, Alleluja! 

Czytanie z Pierwszego listu św. Pawła Apostoła do Tymoteusza 

Psalm responsoryjny (Ps. 146(145), 6c-7. 8-9a. 9bc-10). 

Słowa Ewangelii według św. Łukasza 

XXVI  NIEDZIELA  ZWYKŁA    ROK  C 

25 września 2016 r.        NR 16 (338/888) 

Jezus powiedział do faryzeuszów: «Żył pewien czło-
wiek bogaty, który ubierał się w purpurę i bisior i dzień 
w dzień świetnie się bawił. U bramy jego pałacu leżał 
żebrak okryty wrzodami, imieniem Łazarz. Pragnął 
on nasycić się odpadkami ze stołu bogacza; nadto i psy 
przychodziły i lizały jego wrzody. Umarł żebrak i anio-
łowie zanieśli go na łono Abrahama. Umarł także bo-
gacz i został pogrzebany. Gdy w Otchłani, pogrążony 
w mękach, podniósł oczy, ujrzał z daleka Abrahama 
i Łazarza na jego łonie. I zawołał: Ojcze Abrahamie, 
ulituj się nade mną i poślij Łazarza; niech koniec swe-
go palca umoczy w wodzie i ochłodzi mój język, 
bo strasznie cierpię w tym płomieniu. Lecz Abraham 
odrzekł: Wspomnij, synu, że za życia otrzymałeś swoje 

dobra, a Łazarz przeciwnie, niedolę; teraz on tu dozna-
je pociechy, a ty męki cierpisz. A prócz tego między 
nami a wami zionie ogromna przepaść, tak że nikt, 
choćby chciał, stąd do was przejść nie może ani stam-
tąd do nas się przedostać. Tamten rzekł: Proszę cię 
więc, ojcze, poślij go do domu mojego ojca. Mam bo-
wiem pięciu braci: niech ich przestrzeże, żeby i oni nie 
przyszli na to miejsce męki. Lecz Abraham odparł: Ma-
ją Mojżesza i Proroków, niechże ich słuchają. Tamten 
odrzekł: Nie, ojcze Abrahamie, lecz gdyby kto z umar-
łych poszedł do nich, to się nawrócą. Odpowiedział 
mu: Jeśli Mojżesza i Proroków nie słuchają, to choćby 
kto z umarłych powstał, nie uwierzą». 

(Łk 16, 19-31). 

Ty, o człowiecze Boży, podążaj za sprawiedliwością, 
pobożnością, wiarą, miłością, wytrwałością, łagodno-
ścią. Walcz w dobrych zawodach o wiarę, zdobądź życie 
wieczne: do niego zostałeś powołany i o nim złożyłeś 
dobre wyznanie wobec wielu świadków. Nakazuję 
w obliczu Boga, który ożywia wszystko, i Chrystusa Je-
zusa, Tego, który złożył dobre wyznanie za Poncjusza 
Piłata, ażebyś zachował przykazanie nieskalane 

bez zarzutu aż do objawienia się naszego Pana, Jezusa 
Chrystusa. Ukaże je we właściwym czasie błogosławio-
ny i jedyny Władca, Król królujących i Pan panujących, 
jedyny, mający nieśmiertelność, który zamieszkuje 
światłość niedostępną, którego żaden z ludzi nie wi-
dział ani nie może zobaczyć: Jemu cześć i moc wieku-
ista. Amen. 

(1 Tm 6, 11-16). 

Chwal, duszo moja, Pana, Stwórcę swego. 
On wiary dochowuje na wieki, 
uciśnionym wymierza sprawiedliwość, 
chlebem karmi głodnych, 
wypuszcza na wolność uwięzionych. 

Chwal, duszo moja, Pana, Stwórcę swego. 
Pan przywraca wzrok ociemniałym, 
Pan dźwiga poniżonych, 

Pan kocha sprawiedliwych, 
Pan strzeże przybyszów. 

Chwal, duszo moja, Pana, Stwórcę swego. 
Ochrania sierotę i wdowę, 
lecz występnych kieruje na bezdroża. 
Pan króluje na wieki, 
Bóg twój, Syjonie, przez pokolenia. 

Chwal, duszo moja, Pana, Stwórcę swego. 

To mówi Pan wszechmogący: «Biada beztroskim 
na Syjonie i dufnym na górze Samarii. Leżą na łożach 
z kości słoniowej i wylegują się na dywanach; jedzą ja-
gnięta z trzody i cielęta ze środka obory. Fałszywie 
śpiewają przy dźwiękach harfy i jak Dawid obmyślają 
sobie instrumenty do grania. Piją czaszami wino i naj-

lepszym olejkiem się namaszczają, a nic się nie mar-
twią upadkiem domu Józefa. Dlatego teraz ich popro-
wadzę na czele wygnańców, a zniknie krzykliwe grono 
hulaków». 

(Am 6, 1a. 4-7). 
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ZMIANA  MODERATORA  KRĘGÓW  RODZIN  W  NOWYM  BIEŻANOWIE 

   Tak to już jest w kręgowej pracy for-
macyjnej, że co kilka lat trzeba nam że-
gnać naszego księdza Moderatora i witać 
nowego kapłana, który decyduje się 
na pracę z rodzinami (lub któremu taka 
posługa zostaje przydzielona). Patrząc 
wstecz, taki wspólny czas był niekiedy 
dłuższy (zdarzyło się i szczęśliwe 7 lat!), 
a czasem bardzo krótki, bo nawet jedno-
roczny, ale dziwnie mocno przeżyty i ser-
decznie zapamiętany. 

   Tego lata, w sierpniu, żegnaliśmy ks. Janusza Kozioła, 
który pracował z bieżanowskimi kręgami przez 5 lat i był jed-
nocześnie Moderatorem Rejonowym, czyli jeszcze poza naszą 
parafią pracował także z kręgami w parafii w Nowym Prokoci-
miu, na Rżące, w Niegowici, Niepołomicach i Kłaju. 

   Szybko minęły 
te lata, przepłynęły 
w rzece zdarzeń 
i wspólnych przeżyć – 
głównie były to mie-
sięczne spotkania krę-
gowe, kilkanaście dia-
konii, wspólne Eucha-
rystie, opłatki, spotka-
nie wielkanocne, wy-
jazd do Gliczarowa 
i posługa na tematycz-
nych rekolekcjach. 
   Ks. Janusz poza 
pracą z rodzinami był 
szkolnym katechetą, 
przygotowywał dzieci 
do I Komunii Świętej, 
a poza duszpaster-
stwem także studio-
wał, prowadził porad-
nictwo psychologiczne 
i ... namiętnie biegał! 

   Każda zapowiedź zmiany kapłana - opiekuna niesie 
ze sobą jakiś cień smutku, że coś się kończy, że nie będzie 
już okazji lepiej się poznać nawzajem, że nie dojdzie już 

do skutku takie, czy inne planowane spotkanie lub wyjazd. Nie-
sie też ze sobą niepokój, czy nowo przybyły ksiądz w nawale 
parafialnych obowiązków będzie mógł jeszcze przejąć pracę 
z rodzinami? A nam przecież tak bardzo potrzeba kapłana,  

kogoś, kto rozumie i czuje charyzmat naszego ruchu, kto zdaje 
sobie sprawę – jak O. Blachnicki – że wzajemne oddziaływanie 
dwóch sakramentów: kapłaństwa i małżeństwa jest bogatym 
źródłem łask, niesłychanie ubogaca obie strony, wiele uczy, 
rodzinom pomaga inaczej postrzegać osobę kapłana, a kapłano-
wi lepiej i pełniej rozumieć życie i problemy rodzin. 

   Mieliśmy zawsze w naszej parafii (na pewno dzięki opiece 
Najświętszej Rodziny) wspaniałych księży Moderatorów. Każ-
dy z nich, odchodząc, coś nam zostawiał cennego, jakąś cząstkę 
siebie, ale też na pewno zabierał na nową parafię to „coś” nie-
powtarzalnego, właściwego tylko dla naszego Bieżanowa i tu-
tejszych rodzin, wszystkie przyjaźnie, radości i naszą pamięć 
w codziennej, małżeńskiej modlitwie. 
   Dziś chcemy podziękować ks. Januszowi za wszystkie 
wspólne chwile, za czas poświęcony rodzinom, za wszystkie 
mądre słowa i katechezy, za rady i cenne uwagi na spotkaniach. 
Pragniemy jednocześnie życzyć Księdzu wszelkiego Bożego 
błogosławieństwa i opieki Najświętszej Rodziny w nowym miej-
scu duszpasterskiej posługi. Niech wszyscy święci z naszego 
sanktuaryjnego ołtarza czuwają nad Księdzem i pomagają 
w realizowaniu kapłańskiego powołania na chwałę Bogu 
oraz duchowy pożytek wszystkich „owieczek”, którymi będzie 
się Ksiądz opiekował w nowej parafii. 
   Szczęść Boże, ks. Januszu i Bóg zapłać za wszystko! 
 

Kręgi Rodzin 

Gliczarów 2012 r. 
... i tort urodzinowy 

Z Parą Rejonową - czerwiec 2015 r. 

Błogosławieństwo nowego Kręgu - styczeń 2014 r. 

Procesja Bożego Ciała - czerwiec 2014 r. 
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FAMILIADOWE  ŚWIĘTO 

Święty Michale Archaniele! 
Broń nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź  
naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Ksią-
żę niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludz-
kich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. 

We wrześniu, jak co roku, musimy świętować 
„Familiadę” – co uczy – aby się miłować 
Nawzajem w tej parafii, co jest nam RODZINĄ, 
By w zgodzie i w radości następny rok minął. 
Dziś już coraz mniej ludzi pamięta te lata, 
Gdy wysiłek mieszkańców wszystkich nas tu bratał 
Przy budowie kościoła Najświętszej Rodziny 
I tworzenia wspólnoty w myśl Dobrej Nowiny. 
Biorąc też za Patrona świętego Michała, 
By pod Jego rycerską opieką została. 
Zatem wnet się zjawiły Siostry Michalitki, 
Oddając się bez reszty do posługi wszystkim. 
Na wzór Założyciela swojego zakonu, 
Co brał w opiekę dzieci z najuboższych domów. 
One też Oratorium otwarły dla dzieci, 
By ich ciała nakarmić, a dusze oświecić. 
Te księdza Markiewicza niezłomne zasady 
Muszą nam zawsze służyć, jako główne rady: 
„Powściągliwość i Praca”, a także „Któż jak Bóg!” 
Powinny wciąż przekraczać rodziny każdej próg. 
 
A parafia wciąż rosła – i w dzieła i w ludzi, 
Bo jej Twórca i Proboszcz wiele się natrudził. 
Choć kończenie budowy jeszcze lata trwało, 
To życie parafialne szybko rozkwitało: 
Młodzieżowe Oazy, Kolpinga Rodzina 
Wraz z chórem „Familia” działalność zaczyna. 
Potem są Kręgi Rodzin, Oddział Caritasu, 
Wnet Akcja Katolicka – aż brakuje czasu, 
By nad tym wszystkim była opieka duchowa, 
A w głowie już się rodzi myśl zupełnie nowa: 
Jak Parafia pod Świętej Rodziny wezwaniem 

Może uczyć wartości RODZINIE nadane? 
I tak Ogólnopolskie powstały Spotkania 
Teatrów Prorodzinnych – dla SŁOWA zasiania. 
Gdy to po kilku latach nagle się ucina, 
Powstaje przy parafii Teatr TAK – RODZINA. 
I wreszcie najważniejsze dla nas wydarzenie: 
Z Kościoła – Sanktuarium godne uczynienie. 
Doczekaliśmy także Ołtarza Głównego – 
- Poczet świętych, przepięknie w drewnie rzeźbionego, 
Z Najświętszą Rodziną w centrum – oczywiście, 
Obchodząc poświęcenie Jego – uroczyście. 
W międzyczasie był także mały DĄB sadzony 
Przez świętego Papieża wcześniej poświęcony. 
Dziełem księdza Józefa Jakubca – Prałata 
Stały się katakumby – ważone przez lata. 
Choć były to na razie jedynie początki, 
Wnet byli chętni tutaj – chować bliskich szczątki. 
Nowy ksiądz Proboszcz Mirosław, podjął co zaczęte, 
Kończąc i upiększając wszystkie miejsca święte. 
Zbudował też aleje wokoło świątyni, 
Obsadzając krzewami wiecznie zielonymi. 
Doczekaliśmy także Świętych Archaniołów, 
Co czuwają po bokach Ofiarnego Stołu: 
Rafael oraz Gabriel będą teraz z nami 
Wychwalać Pana chórem Pieśnią nad Pieśniami! 
Bo wspólnot w tej parafii nadal nie brakuje 
I Kościół, tak jak zawsze, ewangelizuje. 
I „Familiady” trwają – blisko lat trzydzieści… 
(Jak ten czas szybko leci – w głowie się nie mieści!) 

„Familiady” trwać muszą, bo to święto RODZIN, 
Bo przecież tu o NIE – przede wszystkim chodzi! 
 

Barbara Świdzińska 
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OGŁOSZENIA  PARAFIALNE 

„KTÓŻ  JAK  BÓG!” 
   Przewielebnym Siostrom ze Zgromadzenia Sióstr Michalitek posługującym w naszej wspólnocie 
parafialnej z racji obchodzonego 29 września święta ich Patrona św. Michała Archanioła z serca ży-
czymy, aby każdy dzień był Waszym „Tak” wypowiedzianym dla Jezusa, ufajcie Mu i bądźcie Jego 
świadkami, tu na ziemi. Dziękujemy Wam za odwagę pójścia za Jezusem, za Waszą bezgraniczną mi-
łość i otwarte serce. Życzymy, by Wasze życie zakonne było żywym głosem Ewangelii, wymownym 
świadectwem prymatu Pana Boga oraz świadectwem miłości. Życzymy Siostrom wierności i codziennej 
ufności oraz wiele błogosławieństwa Bożego i łask potrzebnych do wypełniania powołania. Niech ono 
prowadzi Was na szczyty doskonałości, napełnia serca radością życia, którą przyniósł Jezus jako Zba-
wiciel i pozwoli dostrzec w nim ten ewangeliczny skarb, za który warto dać wszystko. Prosimy Maryję, 
by otaczała Was, kochane Siostry swoją szczególną opieką i miłością, dodawała sił do przezwyciężania 
trudności w dziele ewangelizacji, a św. Michała Archanioła i bł. ks. Bronisława Markiewicza, aby byli 
Waszymi orędownikami przed Bogiem. „Bądźcie światłością świata!!!” Szczęść Wam Boże! 

Zespół redakcyjny „Naszej Familii”. 
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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. Dziś nasza wspólnota parafialna przeżywa odpust parafialny 
ku czci św. Michała Archanioła. Dziękujemy Bożej 
Opatrzności, że czuwa nad naszymi rodzinami i całą parafią. 
Niech nasz niebiański Obrońca wspomaga nas w walce 
ze złem, które ciągle nam zagraża. Z okazji odpustu 
parafialnego można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi 
warunkami. Siostrom Michalitkom, które przeżywają święto 
swojego Zgromadzenia życzymy, aby radośnie szły 
za Jezusem ufne w skuteczną pomoc swojego niebiańskiego 
Patrona. Sumę odpustową o godz. 11.00 odprawi i dokona 
poświęcenia rzeźb Archanioła Gabriela i Rafała Ks. Rektor 
Tadeusz Musz, CSMA (michalita). Dziękujemy p. prof. Win-
centemu Kućmie i jego współpracownikom za wykonanie 
i umieszczenie w naszym prezbiterium drewnianych figur 
Archaniołów, którzy będą nam przypominać, że jesteśmy 
stworzeni i żyjemy dla chwały Bożej. 

2. Od piątku trwa XXVII Familiada „TOR 2016”. Wszystkich 
mieszkańców Nowego Bieżanowa i gości zapraszamy 
do udziału w atrakcjach familiadowych po południu. O godz. 
13.00 rozpoczną się imprezy kulturalne na estradzie, która 
w tym roku usytuowana jest obok pawilonu przy ul. Aleksan-
dry 11. Wśród nich zobaczymy i usłyszymy dzieci i młodzież 
z naszych szkół i przedszkoli, ok. 15.00 będziemy mogli po-
dziwiać, a nawet wziąć udział w Tańcach Lednickich, a także 
wysłuchać koncertu „Pan jest Pasterzem moim” w wykonaniu 
scholi dziecięcej „Aniołki świętego Franciszka” z Wieliczki 
ok. godz. 17.00. Familiada to również tradycyjna loteria fan-
towa. Każdy los wygrywa i uczestniczy w losowaniu nagród 
głównych. Losy są dostępne przed kościołem po Mszach św. 
i po południu przy estradzie. O 17.30 nastąpi rozstrzygnięcie 
konkursów: plastycznego i fotograficznego, w których brały 
udział dzieci i młodzież z naszych osiedlowych szkół 
i przedszkoli, a o godz. 18.00 planujemy ogłoszenie Dziesię-
ciu Stypendystów „TOR 2016”, losowanie nagród głównych 
i zakończenie Familiady. Na zakończenie odbędzie się Apel 
Jasnogórski. 

3. Od soboty, 1 października zapraszamy wszystkich parafian 
na nabożeństwa różańcowe:  

- dzieci o godz. 16.30 w kaplicy Matki Bożej (z wyjątkiem 
sobót i niedziel);  
- dorosłych i młodzież o godz. 17.30 po cichej adoracji Naj-
świętszego Sakramentu od godz. 17.00.  
Na zakończenie nabożeństwa Komunia św. dla osób, które nie 
mogą zostać na Mszę św. Msza św. wieczorna w dni powsze-
dnie w październiku będzie o godz. 18.15. Nabożeństwo ró-
żańcowe w niedziele będzie odprawiane o godz. 18.00. 
W czasie nabożeństw różańcowych będziemy się modlić 
szczególnie za Ojca Świętego, o owoce ŚDM, za dzieci i mło-
dzież, za misje, za chorych, o pokój na świecie, a w ostatnim 
tygodniu października za zmarłych. 

4. W pierwszą sobotę miesiąca – 1 października zapraszamy 
na Nabożeństwo Wynagradzające Niepokalanemu Sercu Ma-
ryi, które zostanie odprawione o godz. 16.30. 

5. Spotkanie Kręgu Biblijnego w sobotę, po Mszy św. wieczor-
nej w Domu Parafialnym. 

6. Czcicieli Matki Bożej Różańcowej, a zwłaszcza członków 
Żywego Różańca i Różańca Rodzinnego zapraszamy 
w przyszłą niedzielę, 2 października na nabożeństwo 
z procesją różańcową do pięciu stacji o godz. 18.00, po której 
nastąpi zmianka tajemnic różańcowych. 

7. W kalendarzu liturgicznym nadchodzącego tygodnia: 
             • wtorek: wsp. św. Wincentego ả Paulo, prezbitera; 
             • środa: wsp. św. Wacława, męczennika; 
             • czwartek: Święto Świętych Archaniołów: Michała, 
                                Gabriela i Rafała; 
             • piątek: wsp. św. Hieronima, prezbitera 
                           i doktora Kościoła; 
             • sobota: wsp. św. Teresy od Dzieciątka Jezus, 
                            dziewicy i doktora Kościoła. 
 
 

Z naszej wspólnoty odeszli do Pana: 
+ Henryk Kuchta, l. 64, zam. ul. Barbary 12; 
+ Janusz Piątek, l. 49, zam. ul. Telimeny 29. 

 
Dobry Jezu, a nasz Panie… 


