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ROK A

Czytanie z Księgi proroka Izajasza
Wyrośnie różdżka z pnia Jessego, wypuści się Odrośl z jego
korzenia. I spocznie na niej Duch Pana, duch mądrości
i rozumu, duch rady i męstwa, duch wiedzy i bojaźni Pana.
Upodoba sobie w bojaźni Pana. Nie będzie sądził z pozorów
ni wyrokował według pogłosek; raczej rozsądzi biednych
sprawiedliwie i pokornym w kraju wyda słuszny wyrok. Rózgą swoich ust uderzy gwałtownika, tchnieniem swoich
warg uśmierci bezbożnego. Sprawiedliwość będzie mu pasem na biodrach, a wierność przepasaniem lędźwi. Wtedy
wilk zamieszka wraz z barankiem, pantera z koźlęciem razem leżeć będą, cielę i lew paść się będą społem i mały chło-

piec będzie je poganiał. Krowa i niedźwiedzica przestawać
będą przyjaźnie, młode ich razem będą legały. Lew też jak
wół będzie jadał słomę. Niemowlę igrać będzie na norze kobry, dziecko włoży swą rękę do kryjówki żmii. Zła czynić
nie będą ani zgubnie działać po całej świętej mej górze,
bo kraj się napełni znajomością Pana na kształt wód, które
przepełniają morze. Owego dnia to się stanie: Korzeń Jessego stać będzie na znak dla narodów. Do niego ludy przyjdą
z modlitwą, i sławne będzie miejsce jego spoczynku.
(Iz 11, 1-10).

Psalm responsoryjny (Ps. 72(71) 1-2. 7-8. 12-13. 17).
Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie.
Boże, przekaż Twój sąd Królowi,
a Twoją sprawiedliwość synowi królewskiemu.
Aby Twoim ludem rządził sprawiedliwie
i ubogimi według prawa.
Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie.
Za dni Jego zakwitnie sprawiedliwość
i wielki pokój, aż księżyc nie zgaśnie.
Będzie panował od morza do morza,
od rzeki aż po krańce ziemi.
Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie.

Wyzwoli bowiem biedaka, który Go wzywa
i ubogiego, co nie ma opieki.
Zmiłuje się nad biednym i ubogim,
nędzarza ocali od śmierci.
Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie.
Niech Jego imię trwa na wieki,
jak długo świeci słońce, niech trwa Jego imię.
Niech Jego imieniem wzajemnie się błogosławią,
niech wszystkie narody ziemi życzą Mu szczęścia.
Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie.

Czytanie z Listu św. Pawła Apostoła do Rzymian
Bracia: To, co niegdyś zostało napisane, napisane zostało
dla naszego pouczenia, abyśmy dzięki cierpliwości i pociesze, jaką niosą Pisma, podtrzymywali nadzieję. A Bóg, który
daje cierpliwość i pociechę, niech sprawi, abyście wzorem
Chrystusa te same uczucia żywili do siebie i zgodnie jednymi ustami wielbili Boga i Ojca Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dlatego przygarniajcie siebie nawzajem, bo i Chrystus

przygarnął was ku chwale Boga. Mówię bowiem: Chrystus
stał się sługą obrzezanych dla okazania wierności Boga
i potwierdzenia przez to obietnic danych ojcom oraz po to,
żeby poganie za okazane sobie miłosierdzie uwielbili Boga,
jak napisano: «Dlatego oddawać Ci będę cześć między poganami i śpiewać imieniu Twojemu».
(Rz 15, 4-9).

Alleluja, Alleluja, Alleluja!
Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego;
wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże.
Alleluja, Alleluja, Alleluja!

Słowa Ewangelii według św. Mateusza
W owym czasie wystąpił Jan Chrzciciel i głosił na Pustyni
Judzkiej te słowa: «Nawróćcie się, bo bliskie jest królestwo
niebieskie». Do niego to odnosi się słowo proroka Izajasza,
gdy mówi: «Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę
Panu, prostujcie ścieżki dla Niego». Sam zaś Jan nosił
odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder,
a jego pokarmem była szarańcza i miód leśny. Wówczas ciągnęły do niego Jerozolima oraz cała Judea i cała okolica nad
Jordanem. Przyjmowano od niego chrzest w rzece Jordanie,
wyznając przy tym swe grzechy. A gdy widział, że przychodzi
do chrztu wielu spośród faryzeuszów i saduceuszów, mówił
im: «Plemię żmijowe, kto wam pokazał, jak uciec przed nadchodzącym gniewem? Wydajcie więc godny owoc nawróce-

nia, a nie myślcie, że możecie sobie mówić: „Abrahama mamy za ojca”, bo powiadam wam, że z tych kamieni może Bóg
wzbudzić dzieci Abrahamowi. Już siekiera do korzenia
drzew jest przyłożona. Każde więc drzewo, które nie wydaje
dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone. Ja was
chrzczę wodą dla nawrócenia; lecz Ten, który idzie za mną,
mocniejszy jest ode mnie; ja nie jestem godzien nosić
Mu sandałów. On was chrzcić będzie Duchem Świętym
i ogniem. Ma On wiejadło w ręku i oczyści swój omłot: pszenicę zbierze do spichrza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym».
(Mt 3, 1-12).
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REKOLEKCJE ADWENTOWE
w Sanktuarium Najświętszej Rodziny w Krakowie
16 - 18 grudnia 2016 r.
„Kościół naszym domem”
Ks. Tomasz Pilarczyk
PIĄTEK – 16 XII
6.15
9.00
16.30
18.00
19.30

RORATY tradycyjne i kazanie dla wszystkich.
Msza św. i kazanie dla dorosłych i starszych.
Liturgia Słowa z nauką adwentową dla gimnazjalistów z rodzicami.
RORATY dla dzieci z rodzicami.
Liturgia Słowa z nauką rekolekcyjną dla studentów, młodzieży
pracującej i ze szkół ponadgimnazjalnych.

SOBOTA - 17 XII
SPOWIEDŹ ADWENTOWA DLA WSZYSTKICH:
6.00 – 7.30, 8.00 – 9.00, 10.00 – 12.00,
15.00 - 16.30, 17.30 – 19.30.
6.15
9.00
18.00
19.30

RORATY tradycyjne i kazanie dla wszystkich.
Msza św. i sakrament namaszczenia dla chorych i starszych.
RORATY dla dzieci z rodzicami.
Liturgia Słowa z nauką rekolekcyjną dla studentów, młodzieży
pracującej i ze szkół ponadgimnazjalnych.

NIEDZIELA - 18 XII
Msze św. z kazaniem rekolekcyjnym dla wszystkich:
6.30, 8.00, 12.30, 17.00.
9.30
11.00
19.00

Msza św. dla młodzieży gimnazjalnej
klas I, II i III z rodzicami.
Msza św. dla dzieci z rodzicami.
Msza św. dla studentów, młodzieży pracującej
i ze szkół ponadgimnazjalnych.
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PIELGRZYMKA DO ZIEMI ŚWIĘTEJ
TEL AVIV - BETLEJEM - HAJFA - CEZAREA - NAZARET - TYBERIADA JEROZOLIMA - TEL AVIV
CENA: 3.590 PLN*

TERMIN: 08 - 15 marca 2017 r.
PROGRAM PIELGRZYMKI
1 dzień
Wylot z Katowic, przylot do Tel Avivu, przejazd do Betlejem, zakwaterowanie. Nocleg.
2 dzień
Po śniadaniu zwiedzanie Betlejem - miejsca narodzin Jezusa:
Bazylika Narodzenia Chrystusa, Mleczna Grota (tradycja mówi, że Maryja podczas ucieczki do Egiptu w tym miejscu karmiła Jezusa. W trakcie karmienia krople mleka upadły na skałę zmieniając ją na mlecznobiały kolor), Pola Pasterzy, po południu przejazd do nowej Jerozolimy: Instytut Yad Vashem muzeum upamiętniające Holokaust (niezwykły pomnik, którym uczczono pamięć sześciu milionów zamordowanych Żydów), wioska Ein Karem - miejsce narodzin św. Jana Chrzciciela, Menora oraz budynki knesetu - współczesny parlament
izraelski. Msza św. Obiadokolacja i nocleg.
3 dzień
Śniadanie, wyjazd w kierunku Hajfy, po drodze Cezarea
Nadmorska - miasto portowe rozbudowane przez króla Heroda Wielkiego, w którym zwiedzimy teatr romański i akwedukt. Przejazd do Hajfy - trzeciego, co do wielkości miasta
Izraela, malowniczo położonego nad Morzem Śródziemnym,
na stokach Góry Karmel. Zobaczymy m.in. Ogrody Bahaitów.
W przepięknych Perskich Ogrodach wznosi się jedna z największych atrakcji Hajfy - przykryte złotą kopułą mauzoleum
twórcy bahaizmu. Na Górze Karmel zobaczymy także Kościół
Stella Maris, zbudowany nad grotą wiązaną w żydowskiej
i chrześcijańskiej tradycji z prorokiem Eliaszem i jego
uczniem. Przejazd do Nazaretu: zwiedzanie Kościoła Zwiastowania Pańskiego (największej chrześcijańskiej świątyni
na Bliskim Wschodzie), Kana Galilejska - miejsce, gdzie
Jezus dokonał pierwszego cudu zamieniając wodę w wino
na weselu ubogiej rodziny. W miejscu tym wybudowano kościół Franciszkanów. Msza św. Obiadokolacja i nocleg.
4 dzień
Śniadanie, rejs łodzią po Jeziorze Genezaret, pobyt na Górze
Ośmiu Błogosławieństw - miejscu tzw. „Kazania na Górze”
oraz wyboru Apostołów, Tabgha - miejsce rozmnożenia chleba i ryb, Kościół Prymatu św. Piotra, Kafarnaum - miasto,
w którym Jezus według Ewangelii wygłosił więcej kazań
i uczynił więcej cudów niż gdziekolwiek indziej. Jardenit
lub Qaser El-Yahud (symboliczne miejsca Chrztu Jezusa).
Msza św. Obiadokolacja i nocleg.
5 dzień
Śniadanie, wyjazd z Tyberiady w kierunku Góry Tabor miejsca Przemienienia. Wydarzenie to upamiętnia piękna franciszkańska Bazylika Przemienienia Pańskiego z kaplicami
poświęconymi Mojżeszowi i Eliaszowi. Przejazd wzdłuż rzeki
Jordan do jednego z najstarszych miast – Jerycha, następnie

dla chętnych możliwość kąpieli w Morzu Martwym, przejazd
do Jerozolimy. Msza św. Obiadokolacja i nocleg.
6 dzień
Śniadanie, zwiedzanie Jerozolimy: Góra Oliwna z pięknym
widokiem panoramy Starego Miasta, Kościół Pater Noster
(miejsce, w którym Jezus nauczył modlitwy „Ojcze Nasz”),
Kościół Dominus Flevit (w tym miejscu Jezus zapłakał
nad losem Jerozolimy), Ogród Getsemani, w którym Jezus
został zdradzony oraz Góra Syjon z Kościołem Zaśnięcia
NMP (okazała benedyktyńska budowla wzniesiona w miejscu,
gdzie wedle tradycji Maryja zapadła w wieczny sen).
Na wschodnim zboczu Góry Syjon stoi Kościół św. Piotra
In Galicantu, czyli w miejscu, gdzie piał kogut, a Apostoł Piotr
trzy razy zaparł się Jezusa. Wieczernik (miejsce Ostatniej
Wieczerzy). Msza św. Obiadokolacja i nocleg.
7 dzień
Śniadanie, zwiedzanie Starej Jerozolimy: Ściana Płaczu
(według tradycji ściana jest częścią świątyni Salomona), wizyta w Kościele św. Anny, konwencie Ecco Home, przejście
Drogą Krzyżową (Via Dolorosa), Bazylika Grobu Bożego,
meczet Al Aksa (jedna z najważniejszych świątyń muzułmańskich), Kopuła na Skale (zwana także meczetem Omara). Meczet i Kopułę zobaczymy z zewnątrz. Msza św. Obiadokolacja
i nocleg.
8 dzień
Wykwaterowanie, przejazd na lotnisko, wylot do Polski.

Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.

Świadczenia:
• przelot samolotem na trasie Polska - Tel Aviv - Polska;
• objazd komfortowym autokarem;
• 7 noclegów w hotelach ***;
• śniadania i obiadokolacje (w dniu wylotu i przylotu posiłki
uzależnione od godzin wylotu);
• opieka polskojęzycznego pilota/przewodnika;
• ubezpieczenie KL/NNW.
* Dodatkowo płatne:
♦ bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, system
słuchawkowy do oprowadzania, zwyczajowe napiwki
120 $/os.;
♦ napoje do obiadokolacji inne niż woda;
♦ możliwość ubezpieczenia od kosztów rezygnacji zwrot 100%.
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KONKURS LITERACKI
Ksiądz Proboszcz Mirosław Dziedzic oraz redakcja „Naszej
Familii” ogłaszają Konkurs Literacki: „Moje wspomnienie Światowe Dni Młodzieży Kraków 2016”. Zapraszamy wszystkich
parafian, niezależnie od wieku, którzy chcą podzielić się swoimi
wspomnieniami do udziału w konkursie.
Regulamin konkursu:
1. Każdy uczestnik może nadesłać tylko jeden utwór – może
to być opowiadanie, wiersz, reportaż.
2. Tematyka pracy musi dotyczyć Światowych Dni Młodzieży
Kraków 2016.
3. Na konkurs mogą zostać nadesłane tylko prace, które wcześniej nie były publikowane i nagradzane w innych konkursach.
4. Objętość pracy nie może przekraczać dwóch stron znormalizowanego druku.
5. Prace w formacie Word należy przesłać na adres mailowy:
biuro@najswietszarodzina.pl w terminie do 31.12.2016 r.
6. Do przesłanej pracy należy dołączyć informację zawierającą
tytuł utworu, imię i nazwisko Autora oraz numer telefonu.
7. Jury konkursu zostanie powołane przez Organizatora
konkursu.

8. Zwycięzca konkursu otrzyma w nagrodę tablet z czytnikiem
e-booków, natomiast dla wyróżnionych Autorów przewidziane są nagrody książkowe.
9. Lista nagrodzonych osób zostanie opublikowana w „Naszej
Familii” w dniu 29.01.2017 r.
10. Najlepsze prace zostaną wyróżnione publikacją w „Naszej
Familii” i na parafialnej stronie internetowej.
11. Nadsyłając pracę na konkurs, Autor zgadza się na niezbędne
poprawki redaktorskie w tekście oraz jej późniejsze upublicznienie przez Organizatora na jego stronie internetowej
oraz w jednym z wydań gazetki parafialnej „Nasza Familia”.
12. Z tytułu publikacji utworu, jego Autor nie otrzymuje żadnego
wynagrodzenia.
13. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.
14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów
w niniejszym regulaminie, jeżeli będą tego wymagały okoliczności obiektywne.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Obchodzimy dziś XVII Dzień modlitwy i pomocy materialnej
Kościołowi na Wschodzie. Zamiast ofiar do puszek część
ofiar z tacy przekażemy na materialne wsparcie Kościoła katolickiego w krajach Europy Wschodniej, Rosji i Azji Środkowej. Dzięki ofiarności Polaków, na Wschodzie remontowane
są kościoły, parafie otrzymują naczynia liturgiczne i książki,
wierni wsparcie materialne, a od niedawna – uczniowie i studenci opiekę w Polsce.
2. Dzisiaj po każdej Mszy św. odprawiamy Nabożeństwo Eucharystyczne z racji I niedzieli miesiąca, a po Mszy św. o godz.
17.00 zaśpiewamy Nieszpory Adwentowe połączone z adoracją Najświętszego Sakramentu.
3. Roraty – czyli Mszę św. ku czci Matki Bożej oczekującej
Zbawiciela odprawiamy rano o godz. 6.15 oraz wieczorem
o godz. 18.00, na które zapraszamy dzieci. Dzieci przed Mszą
św. roratnią składają do koszyczka gwiazdki lub serduszka.
Po Mszy św. odbywa się losowanie figurek, a dzieci otrzymują naklejkę roratnią.
4. Koło Przyjaciół Radia Maryja zaprasza na spotkanie modlitewno - formacyjne w poniedziałek, 5 grudnia. W programie:
godz. 17.00 - Różaniec i adoracja Najświętszego Sakramentu;
godz. 18.00 - Msza św. w intencji Ojczyzny; po Mszy św.
spotkanie w Domu Parafialnym.
5. W czwartek przypada Uroczystość Niepokalanego Poczęcia
NMP. Msze św. w tym dniu: 6.15, 7.00, 9.00, 12.00, 16.30,
18.00 i 19.30. Przed Mszą św. o godz. 12.00 możemy przynieść intencje modlitewne na tzw. „Godzinę Łaski”. Podczas
Mszy św. o godz. 16.30 zostaną poświęcone medaliki
dla dzieci pierwszokomunijnych.
6. Wspólnota Mężczyzn św. Józefa zaprasza na spotkanie

w czwartek, 8 grudnia po Mszy św. o godz. 18.00 w Domu
Parafialnym w sali nr 1.
7. Parafialne Opłatki Wigilijne poświęcone na Wigilię roznoszą
do naszych domów Posłańcy parafialni. Przy okazji roznoszenia opłatków odbywa się tradycyjna zbiórka ofiar na Sanktuarium, która w tym roku będzie przeznaczona na dokończenie
prac związanych z wystrojem prezbiterium.
8. Jak co roku parafie w całej Polsce rozprowadzają świece Caritas, które wspierają fundusz Wigilijnego Dzieła Pomocy
Dzieciom. Koszt zakupu przez naszą parafię świecy małej
to – 6 zł, a dużej – 12 zł. Kupując świecę możemy złożyć
dodatkową ofiarę na to szlachetne dzieło.
9. Przed kościołem dzieci z Oratorium sprzedają ozdoby świąteczne. Dochód przeznaczony będzie na wakacyjny wypoczynek dzieci.
10. W piątek, 16 grudnia rozpoczniemy w naszej parafii Rekolekcje Adwentowe, które poprowadzi ks. Tomasz Pilarczyk.
Szczegółowy program rekolekcji znajduje się w „Naszej Familii” oraz na stronie internetowej Sanktuarium.
11. Wspólnota oazowa za tydzień będzie rozprowadzać „sianko”,
które tradycyjnie kładziemy pod obrusem na stole wigilijnym.
12. W niedzielę, 11 grudnia w godz. od 6.30 do 14.00 działający
przy naszej parafii „Klub Aktywności” zaprasza na kiermasz
prac osób niepełnosprawnych, wykonanych w ośrodkach terapeutycznych prowadzonych przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół
„Ognisko”.
13. W kalendarzu liturgicznym nadchodzącego tygodnia:
• środa: wsp. św. Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła;
• czwartek: Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP.

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

