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Czytanie z Księgi Syracydesa
Jeżeli zechcesz, zachowasz przykazania, a dochować wierności
jest Jego upodobaniem. Położył przed tobą ogień i wodę, co zechcesz, po to wyciągniesz rękę. Przed ludźmi życie i śmierć,
co ci się podoba, to będzie ci dane. Ponieważ wielka jest mądrość
Pana, potężny jest władzą i widzi wszystko. Oczy Jego patrzą

na bojących się Go, On sam poznaje każdy czyn człowieka. Nikomu nie przykazał być bezbożnym i nikomu nie zezwolił grzeszyć.
(Syr 15, 15-20).

Psalm responsoryjny (Ps. 119(118), 1-2. 4-5. 17-18. 33-34).
Błogosławieni szukający Boga.
Błogosławieni, których droga nieskalana,
którzy postępują zgodnie z Prawem Pańskim.
Błogosławieni, którzy zachowują Jego pouczenia
i szukają Go całym sercem.
Błogosławieni szukający Boga.
Ty po to dałeś swoje przykazania,
by przestrzegano ich pilnie.
Oby niezawodnie zmierzały moje drogi
ku przestrzeganiu Twoich ustaw.
Błogosławieni szukający Boga.

Czyń dobrze swojemu słudze,
aby żył i przestrzegał słów Twoich.
Otwórz moje oczy,
abym podziwiał Twoje prawo.
Błogosławieni szukający Boga.
Naucz mnie, Panie, drogi Twoich ustaw,
bym ich przestrzegał do końca.
Ucz mnie, bym przestrzegał Twego prawa
i zachowywał je całym sercem.
Błogosławieni szukający Boga.

Czytanie z Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian
Bracia: Głosimy mądrość między doskonałymi, ale nie mądrość
tego świata ani władców tego świata, zresztą przemijających.
Lecz głosimy tajemnicę mądrości, mądrość ukrytą, tę, którą Bóg
przed wiekami przeznaczył ku chwale naszej, tę, której nie pojął
żaden z władców tego świata; gdyby ją bowiem pojęli, nie ukrzyżowaliby Pana chwały; lecz właśnie głosimy, jak zostało napisa-

ne, to, czego «ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało,
ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują». Nam zaś objawił to Bóg przez
Ducha. Duch przenika wszystko, nawet głębokości Boga samego.
(1 Kor 2, 6-10).

Alleluja, Alleluja, Alleluja!
Słowa Twoje, Panie, są duchem i życiem.
Ty masz słowa życia wiecznego.
Alleluja, Alleluja, Alleluja!

Słowa Ewangelii według św. Mateusza
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść,
ale wypełnić. Zaprawdę bowiem powiadam wam: Dopóki niebo
i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni
się w Prawie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby
jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto
je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim. Bo powiadam wam: Jeśli wasza sprawiedliwość
nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Słyszeliście, że powiedziano
przodkom: „Nie zabijaj”; a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega
sądowi. A Ja wam powiadam: Każdy, kto się gniewa na swego
brata, podlega sądowi. A kto by rzekł swemu bratu „Raka”, podlega Wysokiej Radzie. A kto by mu rzekł „Bezbożniku”, podlega
karze piekła ognistego. Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed
ołtarz i tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar twój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się
z bratem swoim. Potem przyjdź i dar swój ofiaruj. Pogódź się
ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze,
by cię przeciwnik nie podał sędziemu, a sędzia dozorcy, i aby nie
wtrącono cię do więzienia. Zaprawdę powiadam ci: nie wyjdziesz
stamtąd, aż zwrócisz ostatni grosz. Słyszeliście, że powiedziano:

„Nie cudzołóż”. A Ja wam powiadam: Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już w swoim sercu dopuścił się z nią cudzołóstwa. Jeśli więc prawe twoje oko jest ci powodem do grzechu,
wyłup je i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie,
gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało
miało być wrzucone do piekła. I jeśli prawa twoja ręka jest
ci powodem do grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby
całe twoje ciało miało iść do piekła. Powiedziano też: „Jeśli kto
chce oddalić swoją żonę, niech jej da list rozwodowy”. A Ja wam
powiadam: Każdy, kto oddala swoją żonę, poza wypadkiem nierządu, naraża ją na cudzołóstwo; a kto by oddaloną wziął za żonę, dopuszcza się cudzołóstwa. Słyszeliście również, że powiedziano przodkom: „Nie będziesz fałszywie przysięgał”, „lecz dotrzymasz Panu swej przysięgi”. A Ja wam powiadam: Wcale nie
przysięgajcie, ani na niebo, bo jest tronem Bożym; ani na ziemię,
bo jest podnóżkiem stóp Jego; ani na Jerozolimę, bo jest miastem wielkiego Króla. Ani na swoją głowę nie przysięgaj, bo nie
możesz nawet jednego włosa uczynić białym albo czarnym.
Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest,
od Złego pochodzi».
(Mt 5, 17-37).
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MOJE ODKRYWANIE BOGA
W krąg przez cały świat Duch mocą swą wieje,
W krąg przez cały świat, jak rzekł prorok, tak dzieje się!
W krąg przez cały świat kroczy potężna rewolucja,
Boża chwała wznosi się do gwiazd,
Tak jak szum potężnych wód.
Był rok 1972 kiedy z małej wioski, w której nawet nie
było kościoła, przyjechałam na studia na WSP w Krakowie i wkrótce znalazłam się w D.A. „Skałka”. Tam spotkałam wspaniałych Ojców Paulinów: Rufina, Abramka
i Zachariasza Jabłońskiego i wielu przyjaciół. To już była
„rewolucja” w moim życiu, umyśle, spojrzeniu na wiarę,
Kościół, Boga. Spotkania - chyba czwartkowe - Msze
święte, konferencje, śpiewy, agapy. Pamiętam Msze święte w krypcie zasłużonych Polaków w Zaduszki nocą, wieczory poświęcone Szymanowskiemu, piesze pielgrzymki,
późne piesze powroty na Miasteczko Studenckie,
ale przede wszystkim z perspektywy czasu i historycznych doniosłych wydarzeń - odwiedziny na Skałce w naszej salce - piwnicy, którą pomagaliśmy wykopać w podziemiach klasztoru - ówczesnego metropolity Karola
Wojtyły. Studenci podczas agapy koło północy chętnie
pili herbatę, zagryzali krakowskim obwarzankiem i słodkościami od ks. kardynała - dziś już św. Jana Pawła II.
Kiedy wracałam na weekendy do domu rodzinnego
tatuś cieszył się i z dumą pokazywał sąsiadom obrazeczek
z życzeniami świątecznymi ze Skałki, a babcia chciała
słuchać bez końca nowych pieśni, a szczególnie tej, która
zapewniała, że:
(...) W wieczności, w tej ojczyźnie niebieskiej,
Będę mieć pałac, co złotem lśni (...).
Gdzie łzy nie płyną, wszystkie troski przeminą,
Tam mi mój Zbawca koronę da.

I w sercu mym też Duch mocą swą wieje,
I w sercu mym też, jak rzekł prorok, tak dzieje się…
Szłam w stronę kościoła, jakby nieco rytmiczniej,
śpiewając półgłosem te słowa sprzed lat, z dreszczem
emocji, szczęścia i dumy, że przyszło mi tego doświadczyć. W kościele była już moja sąsiadka, która też o kuli
przychodzi nieco wcześniej, żeby tu pobyć w Jego obec-

ności, uwielbiać Go, wsłuchiwać się w Jego głos, powierzać Mu swoje sprawy, a nawet uronić łzę w samotności.
Usiadłam obok, jeszcze z drżącym sercem i wilgotnymi
oczami, ale radosna i powiedziałam o swoim doznaniu,
o tym czego byłam świadkiem i mogłabym zapytać śpiewem - gdyby nie cisza w tym świętym miejscu - jej i tych
oczekujących na wystawienie Najświętszego Sakramentu:
Czy w sercu twym też Duch mocą swą wieje...

Jest rok 2016, osiedle
Nowy Bieżanów w czasie ŚDM. Już wsparta
na kuli szłam do Sanktuarium Najświętszej Rodziny na Różaniec, a oni
szli, szli, szli... Kolorowy tłum, czy może niekończący się łańcuch,
(ze względów bezpieczeństwa szli chodnikiem) wesoły, rozśpiewany, gwarny, z uśmiechem na opalonych twarzach. Szli
już od kilku dni, od pętli autobusowej w kierunku kościoła, może kwater lub tramwaju, który zawiezie ich do centrum Krakowa. A w ostatnim dniu kierowali się już
do Brzegów koło Wieliczki. I wtedy pojawiły się w moich
oczach łzy wzruszenia, radości i dumy, że nadszedł ten
czas, że cały czas coś się w moim życiu działo - tylko jakby uśpione - rozbrzmiewało teraz w duszy i w sercu śpiewem:

Ale przecież to oczywiste, że ci, którzy tam klęczeli
doświadczali chwały Boga i Jego obecności. Przyszli
tu, by z dala od zgiełku miasta, w ciszy pomodlić się.
Następnego dnia była sobota. Córka zadzwoniła,
że odwiedzi mnie później, gdyż droga z Wieliczki zajęta,
całą szerokością idą tłumy, ale za godzinę - może dwie jak przejdą, to przyjedzie rowerem. Ja wiedziałam, że oni
idą i jeszcze długo pójdą, może do wieczora albo jeszcze
dłużej.
A jutro znów pójdą radośni, kolorowi, ze śpiewem,
tam gdzie On na nich czeka. Z różnych zakątków świata,
różnymi językami wyśpiewywać hymn chwały Temu,
który ich tam wezwał po imieniu - czyż mogliby przemilczeć to wołanie i nie pójść? Do Tego, który czeka, który
kocha, który wszystkich utrudzonych, zmęczonych, spragnionych, z bagażem problemów i doświadczeń krótkiego
młodzieńczego życia, dźwigających brzemię grzechów,
krzyże chorób, zniewoleń, prośby, które chcieliby przedstawić Temu, który zawsze przyjmie, ugości, nakarmi,
pocieszy, otrze łzy, wyprostuje ścieżki. Bo On nawet
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Syna Swego nie żałował, aby wszystkich przygarnąć
do Siebie, zanurzyć w niezgłębionym miłosierdziu Swoim
i posłać na krańce świata, aby głosili wszędzie gdzie się
znajdą, Tego, który jest Drogą, Prawdą i Życiem.

sić światu Miłość silniejszą od śmierci. Lecz im nie
współczujmy, gdyż:
(...) Nie czują się biedni,
Oni pielgrzymują do górnych stron,
Do miasta ze złotymi bramami,
Gdzie dostaną koronę i dom.
W swoim dzieciństwie i młodości znałam „innego”
Boga. Moja wiara była jakby mniej radosna. Modlitwy
i pieśni mniej zrozumiałe, za poważne dla umysłu dziecka. Lekcje religii nie pociągały, jak niezapomniana Droga
Krzyżowa młodych z papieżem Franciszkiem na Błoniach
i inne wydarzenia ŚDM w Krakowie.
A przecież to kochający Ojciec, oczekujący wciąż
na jakiś gest z naszej strony, zawsze gotów podnieść, pocieszyć, przebaczyć i przyjąć na nowo jako Swoje dziecko. O tym wszystkim mówią nabożeństwa z modlitwą
uwielbienia Boga, adoracje, indywidualne błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem, czego doświadczamy
też w naszej parafii.

Tylko On, tylko On, ubogi Cieśla z Nazaretu,
Doprowadzi nas do celu (...).
Gdzie czeka od wieków, gdzie każdemu przygotował
miejsce. Tam, gdzie każdy z nas ma pałac:
Tam poza górami, w tym jasnym kraju,
Gdzie młodość wciąż trwa.
Przecież nie dano nam ludziom innego imienia, w którym byłaby obietnica zbawienia.
A potem była niedziela, a oni wciąż szli, szli... A potem wracali zmęczeni, mokrzy od deszczu. Czekali
na przystankach, dworcach, peronach, aby iść dalej i gło-

Chwała Ci, Panie, za Twoje dary - Sakramenty święte.
Zwłaszcza Chrzest Św., który czyni nas Twoimi dziećmi,
Bierzmowanie, w którym umacnia nas Twój Duch Św.
na drogę kroczenia za Tobą - Ukrzyżowanym i Zmartwychwstałym, w której dźwigani z upadków poprzez
Sakrament Pokuty i posilani Twoim Boskim Pokarmem
i Twoim Słowem, spotkamy się z Tobą u bram Wiecznego Jeruzalem.
O niech w nas od dziś,
(...) Boża chwała wznosi się do gwiazd,
Tak jak szum potężnych wód.

Kazimiera Suder
(I miejsce za pracę w Konkursie Literackim:
„Moje wspomnienie - ŚDM Kraków 2016”).

STATYSTYKA PARAFII - 2016 ROK
Sakrament Chrztu Świętego:
Ochrzczono 109 dzieci (52 dziewczynki i 57 chłopców).

w domu) objętych było ok. 60 parafian. Posługą szafarzy
systematycznie było objętych 8 osób.

Sakrament Małżeństwa:
• 69 zapowiedzi;
• 13 ślubów w Sanktuarium;
• 5 licencji do innych parafii;
• 52 śluby w parafii narzeczonego lub narzeczonej.

Pomoc Charytatywna:
Z pomocy żywnościowej z Caritas Archidiecezji Krakowskiej dla potrzebujących w naszej parafii skorzystało
185 rodzin.
Na Święta Wielkanocne 40 rodzin otrzymało paczki żywnościowe przygotowane przez Zespół Charytatywny
z darów parafian.

Sakrament Bierzmowania:
Sakrament Bierzmowania otrzymało 60 osób.
Dzień Chorego - 11 lutego:
Z sakramentu Namaszczenia chorych skorzystało ok. 300
osób. W ciągu całego roku duszpasterstwem chorych
(Komunią św., Spowiedzią i Namaszczeniem chorych

Zgony:
• Zmarło 87 osób (46 mężczyzn i 41 kobiet);
• 18 pogrzebów w katakumbach;
• Najwięcej osób - 67 - zmarło w przedziale wiekowym
od 60 do 80 roku życia.
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NOWENNA DO NAJŚWIĘTSZEJ RODZINY - NASZE MODLITWY
Najświętsza Rodzino,
proszę o zdrowie, potrzebne łaski, pokój ducha
i opanowanie w trudnych
chwilach dla córki. Proszę
o pojednanie zwaśnionych
osób w rodzinie.
Najświętsza Rodzino,
proszę o szczęśliwy 2017
rok oraz o zgodę w rodzinie.
Najświętsza Rodzino,
dziękuję Ci za Twoje błogosławieństwo, o które prosiłam
Cię w zeszłym tygodniu. Nie znajduję słów, by wyrazić
swoją radość z powodu pracy, którą dostał mój syn Mateusz. Dzięki Tobie Jezu trudna sprawa rozwiązała się. Pragnę dzisiaj zanieść dziękczynienie przed Twój tron.
Najświętsza Rodzino, proszę o opiekę nad rodziną syna i synowej, o potrzebne łaski, zdrowie dla synowej
w stanie błogosławionym.
Najświętsza Rodzino, Twojej opiece polecam całą rodzinę. Proszę o zdrowie, szczęśliwe rozwiązanie dla Moniki i urodzenie zdrowego dzieciątka. Proszę o rozwiązanie wszystkich rodzinnych spraw zgodnie z wolą Bożą.
Proszę o łaskę dla syna Łukasza, Andrzeja i Anny,

o umocnienie wiary i ożywienie modlitwy. Dziękuję
za miniony rok i zawierzam na rok obecny. Stała czcicielka.
Najświętsza Rodzino, prosimy o rozwiązanie trudnych
problemów zawodowych dla syna oraz o zdrowie i Boże
błogosławieństwo dla jego rodziny. Proszą rodzice.
Najświętsza Rodzino, spraw, by więcej parafian
uczestniczyło w adoracji Najświętszego Sakramentu
i w modlitwie różańcowej.
Najświętsza Rodzino, dziękuję Ci za każdą pomoc
i opiekę. Proszę o łaskę nawrócenia i sakramentu pokuty
dla Magdaleny, Małgorzaty, Krzysztofa, Mateusza, Władysława i Wiesława oraz o uwolnienie z wszelkich zniewoleń i uzależnień. Proszę o wszelkie potrzebne dla nich
łaski. Barbara.
Boże Miłosierny, Najświętsza Rodzino, dziękuję
za wszystkie łaski i krzyże dnia codziennego. Proszę
o siłę do pełnienia woli Bożej i trwania przy prawdach
wiary przeze mnie i moją rodzinę. Proszę o łaskę nawrócenia zagubionych młodych moich krewnych: Konrada,
Marcina, Mateusza, Annę, Katarzynę, Jakuba, Miłosza,
Janusza i Dorotę. Jezu, Maryjo, Józefie św. ratujcie nas.
Jezu ufam Tobie!
Najświętsza Rodzino, proszę o pojednanie w mojej
rodzinie.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Zakończyliśmy wizytę duszpasterską w naszej parafii.
Wszystkim, którzy przyjęli kapłanów serdecznie dziękujemy. Doceniamy troskę i wszelkie sugestie związane z życiem wspólnoty parafialnej. Dziękujemy
za ofiary złożone przy okazji kolędy, które w tym roku
w dużym stopniu przeznaczone zostaną na potrzeby
związane z inwestycjami parafialnymi, funduszem
na rzecz księży chorych, a także na doroczne opłaty
na kurię i seminarium.
2. W dniu jutrzejszym Grupa Modlitewna św. Ojca Pio
zaprasza na comiesięczne formacyjne spotkanie, które
odbędzie się w sali nr 1 po Mszy św. wieczornej.
3. Spotkanie pielgrzymów udających się do Ziemi Świętej (7 - 14 marca) odbędzie się jutro, 13 lutego o godz.
19.00 w sali nr 8 Domu Parafialnego.
4. Serdecznie zapraszamy w najbliższy wtorek, 14 lutego, na Mszę św. o godz. 18.00, a następnie na modlitwę uwielbienia przed Najświętszym Sakramentem
połączoną ze śpiewem, rozważaniami i modlitwą proś-

by. Całość będzie zakończona uroczystym błogosławieństwem.
5. Bardzo dziękujemy wszystkim ofiarodawcom, którzy
pamiętali o inwestycyjnym charakterze składki
w I niedzielę miesiąca lutego. Wyniosła ona 11.332 zł,
1 USD i 20 euro, z czego 3.100 zł to ofiary w kopertach. Dziękujemy również za przelewy na konto parafialne, na które w grudniu wpłynęła kwota 4.020 zł.
6. Dom Pracy Twórczej „Wielopole, Wielopole” zaprasza na spotkanie pod hasłem: „Wieczór z rodziną”,
które odbędzie się w sobotę, 18 lutego o godz. 16.30
w sali św. Brata Alberta. Jednocześnie zachęcamy
do nawiązania współpracy w tematyce kresowej i budzeniu nowych talentów. Bliższe informacje przy stoliku z prasą katolicką.
7. W kalendarzu liturgicznym nadchodzącego tygodnia:
• wtorek: Święto świętych Cyryla, mnicha
i Metodego, biskupa, patronów Europy.

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

