
Czytanie z Drugiej Księgi Samuela 

Alleluja, Alleluja, Alleluja! 
Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie; 
błogosławione Jego królestwo, które nadchodzi. 

Alleluja, Alleluja, Alleluja! 

Czytanie z Listu św. Pawła Apostoła do Kolosan 

Psalm responsoryjny (Ps. 122(121), 1-2. 4-5). 

Słowa Ewangelii według św. Łukasza 

XXXIV  NIEDZIELA  ZWYKŁA   ROK  C 

UROCZYSTOŚĆ  CHRYSTUSA  KRÓLA  WSZECHŚWIATA 

20 listopada 2016 r.        NR 20 (342/892) 

Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył. 
Lecz członkowie Wysokiej Rady drwiąco mówili: 
«Innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, 
jeśli On jest Mesjaszem, Wybrańcem Bożym». Szy-
dzili z Niego i żołnierze; podchodzili do Niego i po-
dawali Mu ocet, mówiąc: «Jeśli Ty jesteś królem 
żydowskim, wybaw sam siebie». Był także 
nad Nim napis w języku greckim, łacińskim i he-
brajskim: «To jest Król żydowski». Jeden ze zło-
czyńców, których tam powieszono, urągał Mu: 

«Czy Ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie 
i nas». Lecz drugi, karcąc go, rzekł: «Ty nawet Bo-
ga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz? 
My przecież sprawiedliwie, odbieramy bowiem 
słuszną karę za nasze uczynki, ale On nic złego nie 
uczynił». I dodał: «Jezu, wspomnij na mnie, 
gdy przyjdziesz do swego królestwa». Jezus 
mu odpowiedział: «Zaprawdę, powiadam ci: Dziś 
ze Mną będziesz w raju». 

(Łk 23, 35-43). 

Bracia: Dziękujcie Ojcu, który was uzdolnił 
do uczestnictwa w dziale świętych w światłości. 
On uwolnił nas spod władzy ciemności i przeniósł 
do królestwa swego umiłowanego Syna, w którym 
mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów. On jest 
obrazem Boga niewidzialnego, Pierworodnym wo-
bec każdego stworzenia, bo w Nim zostało wszyst-
ko stworzone: i to, co w niebiosach, i to, co na zie-
mi, byty widzialne i niewidzialne, czy Trony, 
czy Panowania, czy Zwierzchności, czy Władze. 
Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzo-

ne. On jest przed wszystkim i wszystko w Nim 
ma istnienie. I On jest Głową Ciała, to jest Kościo-
ła. On jest Początkiem, Pierworodnym spośród 
umarłych, aby sam zyskał pierwszeństwo 
we wszystkim. Zechciał bowiem Bóg, aby w Nim 
zamieszkała cała Pełnia, i aby przez Niego i dla 
Niego znów pojednać wszystko z sobą: i to co na 
ziemi, i to co w niebiosach, wprowadziwszy pokój 
przez Krew Jego Krzyża. 

(Kol 1, 12-20). 

Idźmy z radością na spotkanie Pana. 
Ucieszyłem się, gdy mi powiedziano: 
«Pójdziemy do domu Pana». 
Już stoją nasze stopy 
w twoich bramach, Jeruzalem. 

Idźmy z radością na spotkanie Pana. 

Do niego wstępują pokolenia Pańskie, 
aby zgodnie z prawem Izraela wielbić imię Pana. 
Tam ustawiono trony sędziowskie, 
trony domu Dawida. 

Idźmy z radością na spotkanie Pana. 

Wszystkie pokolenia izraelskie zeszły się u Dawida 
w Hebronie i oświadczyły Mu: «Oto my kości two-
je i ciało. Już dawno, gdy Saul był królem nad na-
mi, ty wyprawiałeś się i powracałeś na czele Izra-
ela. I Pan rzekł do ciebie: Ty będziesz pasł mój lud, 
Izraela, i ty będziesz wodzem dla Izraela». Cała 

starszyzna Izraela przybyła do króla do Hebronu. 
I zawarł król Dawid przymierze z nimi wobec Pana 
w Hebronie. Namaścili więc Dawida na króla 
nad Izraelem. 

(2 Sm 5, 1-3). 
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Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana 

  Nieśmiertelny Królu Wieków, Panie Jezu Chryste, 
nasz Boże i Zbawicielu! W Roku Jubileuszowym  
1050-lecia Chrztu Polski, w roku Nadzwyczajnego Jubile-
uszu Miłosierdzia, oto my, Polacy, stajemy przed Tobą 
[wraz ze swymi władzami duchownymi i świeckimi], 
by uznać Twoje Panowanie, poddać się Twemu Prawu, 
zawierzyć i poświęcić Tobie naszą Ojczyznę i cały Naród. 
Wyznajemy wobec nieba i ziemi, że Twego królowania 
nam potrzeba. Wyznajemy, że Ty jeden masz do nas 
święte i nigdy nie wygasłe prawa. Dlatego z pokorą chy-
ląc swe czoła przed Tobą, Królem Wszechświata, uznaje-
my Twe Panowanie nad Polską i całym naszym Narodem, 
żyjącym w Ojczyźnie i w świecie. 
  Pragnąc uwielbić majestat Twej potęgi i chwały, 
z wielką wiarą i miłością wołamy: Króluj nam Chryste! 
- W naszych sercach – Króluj nam Chryste! 
- W naszych rodzinach – Króluj nam Chryste! 
- W naszych parafiach – Króluj nam Chryste! 
- W naszych szkołach i uczelniach – Króluj nam Chryste! 
- W środkach społecznej komunikacji – Króluj nam  
Chryste! 
- W naszych urzędach, miejscach pracy, służby i odpo-
czynku – Króluj nam Chryste! 
- W naszych miastach i wioskach – Króluj nam Chryste! 
- W całym Narodzie i Państwie Polskim – Króluj nam 
Chryste! 
Błogosławimy Cię i dziękujemy Ci Panie Jezu Chryste: 
- Za niezgłębioną Miłość Twojego Najświętszego Serca - 
Chryste nasz Królu, dziękujemy! 
- Za łaskę Chrztu świętego i przymierze z naszym Naro-
dem zawarte przed wiekami – Chryste nasz Królu, 
dziękujemy! 
- Za macierzyńską i królewską obecność Maryi w naszych 
dziejach – Chryste nasz Królu, dziękujemy! 
- Za Twoje wielkie Miłosierdzie okazywane nam stale – 
Chryste nasz Królu, dziękujemy! 
- Za Twą wierność mimo naszych zdrad i słabości –  
Chryste nasz Królu, dziękujemy! 
  Świadomi naszych win i zniewag zadanych Twemu 
Sercu przepraszamy za wszelkie nasze grzechy, a zwłasz-
cza za odwracanie się od wiary świętej, za brak miłości 
względem Ciebie i bliźnich. Przepraszamy Cię za narodo-

we grzechy społeczne, za wszelkie wady, nałogi i zniewo-
lenia. Wyrzekamy się złego ducha i wszystkich jego 
spraw. 
  Pokornie poddajemy się Twemu Panowaniu i Twemu 
Prawu. Zobowiązujemy się porządkować całe nasze życie 
osobiste, rodzinne i narodowe według Twego prawa: 
- Przyrzekamy bronić Twej świętej czci, głosić Twą kró-
lewską chwałę – Chryste nasz Królu, przyrzekamy! 
- Przyrzekamy pełnić Twoją wolę i strzec prawości na-
szych sumień – Chryste nasz Królu, przyrzekamy! 
- Przyrzekamy troszczyć się o świętość naszych rodzin 
i chrześcijańskie wychowanie dzieci – Chryste nasz  
Królu, przyrzekamy! 
- Przyrzekamy budować Twoje królestwo i bronić go 
w naszym narodzie – Chryste nasz Królu, przyrzekamy! 
- Przyrzekamy czynnie angażować się w życie Kościoła 
i strzec jego praw – Chryste nasz Królu, przyrzekamy! 
  Jedyny Władco państw, narodów i całego stworzenia, 
Królu królów i Panie panujących! Zawierzamy Ci Pań-
stwo Polskie i rządzących Polską. Spraw, aby wszystkie 
podmioty władzy sprawowały rządy sprawiedliwie i sta-
nowiły prawa zgodne z Prawami Twoimi. 
  Chryste Królu, z ufnością zawierzamy Twemu Miło-
sierdziu wszystko, co Polskę stanowi, a zwłaszcza tych 
członków Narodu, którzy nie podążają Twymi drogami. 
Obdarz ich swą łaską, oświeć mocą Ducha Świętego 
i wszystkich nas doprowadź do wiecznej jedności z Oj-
cem. 
  W imię miłości bratniej zawierzamy Tobie wszystkie 
narody świata, a zwłaszcza te, które stały się sprawcami 
naszego polskiego krzyża. Spraw, by rozpoznały w Tobie 
swego prawowitego Pana i Króla i wykorzystały czas da-
ny im przez Ojca na dobrowolne poddanie się Twojemu 
panowaniu. 
  Panie Jezu Chryste, Królu naszych serc, racz uczynić 
serca nasze na wzór Najświętszego Serca Twego. 
  Niech Twój Święty Duch zstąpi i odnowi oblicze zie-
mi, tej ziemi. Niech wspiera nas w realizacji zobowiązań 
płynących z tego narodowego aktu, chroni od zła i doko-
nuje naszego uświęcenia. 
  W Niepokalanym Sercu Maryi składamy nasze posta-
nowienia i zobowiązania. Matczynej opiece Królowej 
Polski i wstawiennictwu świętych Patronów naszej Ojczy-
zny wszyscy się powierzamy. 
  Króluj nam Chryste! Króluj w naszej Ojczyźnie, króluj 
w każdym narodzie – na większą chwałę Przenajświętszej 
Trójcy i dla zbawienia ludzi. Spraw, aby naszą Ojczyznę 
i świat cały objęło Twe Królestwo: królestwo prawdy 
i życia, królestwo świętości i łaski, królestwo sprawiedli-
wości, miłości i pokoju. 
  Oto Polska w 1050. rocznicę swego Chrztu uroczy-
ście uznała królowanie Jezusa Chrystusa. 
 
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była 
na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. 
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20-lecie organów w Sanktuarium Najświętszej Rodziny w Krakowie - Nowym Bieżanowie 

  Dokładnie 20 lat temu, w 1996 r. zostały przywiezione 
do naszego kościoła organy. Stało się tak, ponieważ Para-
fia Liebfrauen (Najświętszej Marii Panny) położona 
w niemieckim Bochum, w dzielnicy Linden, postanowiła 
na 100-lecie swojej parafii zafundować sobie nowe orga-
ny mechaniczne, a stare, 27-głosowe elektropneumatycz-
ne organy podarować powstającej dopiero świątyni w No-
wym Bieżanowie. Organy wymagały remontu, stary stół 
do gry nie nadawał się do naprawy, brzmiały nie najlepiej, 
niemieccy właściciele pożegnali je bez żalu. Remontu 
i przebudowy podjął się krakowski organmistrz Lech Sko-
czylas, który rozebrał 6 wiatrownic i 1700 piszczałek, 
całość została zapakowana do specjalnych skrzyń i przy-
wieziona do Krakowa 40-sto tonową ciężarówką, wypa-
kowaną po sufit częściami instrumentu. 
  Tak wyglądały nasze organy podczas ich inauguracji 
w Bochum, 13 grudnia 1936 r. (mają zatem obecnie  
80 lat): 

  Widać wyraźnie na zdjęciu, że miały szerokość jednej 
wiatrownicy (około 3 metrów), nie posiadały szafy orga-
nowej, były stłoczone we wnęce na chórze kościelnym, 
tuż pod dachem. Mała ilość miejsca powodowała, że or-
gany miały bardzo stłumiony dźwięk, do tego stopnia, 
że niektóre głosy były ledwo słyszalne. Przy przebudowie 
było jasne, że to ułożenie instrumentu musi ulec zmianie. 
  Organy przy montażu w naszym kościele zostały po-
dzielone na trzy sekcje (II manuał, I manuał, pedał), zo-
stał zamówiony nowy stół do gry w krakowskiej firmie 
organmistrzowskiej inż. Tadeusza Macury, zostały wy-
mienione wszystkie mieszki. Oryginalne pozostały elek-
tromagnesy i silnik, który do dzisiaj działa bezawaryjnie 
i co należy szczególnie podkreślić, bez żadnego remontu 
od 80 lat! 
  Demontaż, remont i przebudowa organów trwały  
niemal rok. Została przygotowana specjalna konstrukcja 

stalowa, na której później zostały zamontowane wiatrow-
nice i piszczałki (1996 r.): 

  Wiatrownice zostały umieszczone inaczej niż poprzed-
nio, obok siebie, co zdecydowanie polepszyło walory 
brzmieniowe instrumentu. Wyremontowane organy po-
święcił ks. kard. Franciszek Macharski podczas tradycyj-
nego święta parafialnego „Familiada”, w październiku 
1997 r. Niedawno, w 2013 r. została zbudowana z drewna 
modrzewiowego dolna szafa organów, a w 2016 r. organy 
przeszły gruntowne czyszczenie i strojenie, które wykona-
ła firma organmistrzowska Łukasza Kmiecika z Krakowa. 
  Aktualne zdjęcie organów (2016 r.): 

Łukasz Mateja 
Kraków, dnia 9 listopada 2016 r. 

 
 
 

  Łukasz Mateja - muzyk, teoretyk muzyki, pedagog, 
organista w Sanktuarium Najświętszej Rodziny w Krako-
wie - Nowym Bieżanowie od 1991 r. Absolwent Akademii 
Muzycznej w Krakowie (dyplom z wyróżnieniem  
w 1994 r.) oraz wiedeńskiej Hochschule für Musik  
und Darstellende Kunst (jako „Gaβthörer”). Stypendysta 
Roosevelt University w Chicago. Założyciel i kierownik 
artystyczny Krakowskiego Zespołu Kameralnego,  
który prowadzi wraz z żoną Katarzyną, skrzypaczką. 
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OGŁOSZENIA  PARAFIALNE 
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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). 

SANKTUARIUM NAJŚWIĘTSZEJ RODZINY W KRAKOWIE - NOWYM BIEŻANOWIE oraz KBMart 
zapraszają na koncert muzyki sakralnej ku czci św. Cecylii 

z okazji 
LXXX ROCZNICY BUDOWY ORGANÓW FIRMY BREIL - DORSTEN (NIEMCY) 

ORAZ XX ROCZNICY REKONSTRUKCJI INSTRUMENTU W SANKTUARIUM NAJŚWIĘTSZEJ RODZINY 
 
 

Agnieszka CZĄSTKA - mezzosopran (OPERA  KRAKOWSKA) 
Mariusz RYŚ - organy (TARNOBRZEG) 

 
  W programie: 
Johann Sebastian BACH (1685 - 1750): Preludium i fuga Es-dur BWV 552 
                                                                    Chorał: Nun komm, der Heiden Heiland BWV 659 
Georg Friedrich HÄNDEL (1685 - 1759): Lascia ch'io pianga Z OPERY „RINALDO” 
  oraz: 

AVE MARIA 
  w opracowaniach: 
BACHA - GOUNODA,  F. SCHUBERTA,  G. CACCINIEGO,  M. LORENCA 
 
 
 

23 listopada 2016 r. (środa), godz. 18.45 
SANKTUARIUM NAJŚWIĘTSZEJ RODZINY W KRAKOWIE - NOWYM BIEŻANOWIE 

ul. Aleksandry 1 

                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 WSTĘP  WOLNY 

1. Dzisiaj UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA 
WSZECHŚWIATA, święto patronalne Akcji Katolickiej 
i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Dziękujemy za dar 
wiary świętej i ponawiamy akt oddania się Chrystusowi Królo-
wi. Modlimy się, aby Chrystus, Król Wszechświata panował 
w naszych sercach, rodzinach i w naszej Ojczyźnie. Parafialny 
Oddział Akcji Katolickiej zaprasza członków i sympatyków 
na comiesięczne spotkanie w czwartek, 1 grudnia po Mszy św. 
wieczornej w Domu Parafialnym. 

2. Dziękujemy p. Łukaszowi - naszemu organiście, p. Beacie – 
dyrygentce naszego chóru, s. Anicie - opiekunce scholi, 
wszystkim chórzystom, młodzieżowej diakonii muzycznej 
i scholankom za troskę o śpiew liturgiczny w naszej Parafii. 
Z okazji święta św. Cecylii, patronki muzyki kościelnej, życz-
my sobie, aby chwała Boża rozbrzmiewała nie tylko w świąty-
ni, ale także w naszych sercach. Zachęcamy, aby nowe osoby 
obdarzone dobrym głosem dołączyły do naszego chóru. 

3. Koło Przyjaciół Radia Maryja organizuje wyjazd do Często-
chowy na nocne czuwanie Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę 
z 25/26 listopada br. Wyjazd sprzed Domu Parafialnego 
w piątek, 25 listopada o godz. 17.00. Powrót w sobotę, 26 li-
stopada ok. godz. 7.00 rano. Zapisy z wpłatą 40 zł po Mszach 
św. w zakrystii. 

4. Od niedzieli, 27 listopada rozpoczyna się Adwent. Roraty  
dla dzieci będą wieczorem w dni powszednie o godz. 18.00; 

dla dorosłych i starszych rano o godz. 6.15. 
5. Parafialne Opłatki Wigilijne poświęcone na Wigilię będą 

roznosić Posłańcy parafialni znani w swoim bloku – 
od 28 listopada. Przy okazji opłatków będzie tradycyjna zbiór-
ka ofiar na dokończenie prac związanych z wystrojem prezbi-
terium. Posłańców parafialnych z każdego bloku zapraszamy 
w I niedzielę Adwentu, 27 listopada na Mszę św. o godz. 8.00, 
w czasie której odbiorą pobłogosławione i poświęcone opłatki. 
Nikt spoza Parafii nie ma upoważnienia ks. Proboszcza 
do roznoszenia opłatków. Ostrzegamy szczególnie nowych 
parafian, aby mieli na uwadze możliwość podszywania się  
pod Posłańców osób nieupoważnionych z opłatkami, które  
nie są poświęcone. 

6. Zapraszamy chętnych do pomocy przy pakowaniu opłatków 
w najbliższy wtorek od godz. 9.00 w sali nr 1. 

7. Parafia organizuje w dniach od 8 do 15 marca przyszłego roku 
pielgrzymkę do Ziemi Świętej. Szczegóły na stronie interneto-
wej. 

8. W kalendarzu liturgicznym nadchodzącego tygodnia: 
               • poniedziałek: wsp. Ofiarowania NMP; 
               • wtorek: wsp. św. Cecylii, dziewicy i męczennicy; 
               • czwartek: wsp. świętych męczenników Andrzeja 
                                  Dung - Lac, prezbitera i Towarzyszy; 
               • piątek: wsp. św. Katarzyny Aleksandryjskiej, 
                             dziewicy i męczennicy. 


