
Psalm responsoryjny (Ps. 62(61), 2-3. 6-7. 8-9ab). 

Czytanie z Księgi proroka Izajasza 

Alleluja, Alleluja, Alleluja! 
Żywe jest słowo Boże i skuteczne, 

zdolne osądzić pragnienia i myśli serca. 
Alleluja, Alleluja, Alleluja! 

Czytanie z Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian 

Słowa Ewangelii według św. Mateusza 

26 lutego 2017 r.        NR 4 (348/898) 

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Nikt nie 
może dwom panom służyć. Bo albo jednego będzie 
nienawidził, a drugiego będzie miłował; albo z jed-
nym będzie trzymał, a drugim wzgardzi. Nie może-
cie służyć Bogu i Mamonie. Dlatego powiadam 
wam: Nie troszczcie się zbytnio o swoje życie,  
o to, co macie jeść i pić; ani o swoje ciało, czym się 
macie przyodziać. Czyż życie nie znaczy więcej niż 
pokarm, a ciało więcej niż odzienie? Przypatrzcie 
się ptakom w powietrzu: nie sieją ani żną i nie 
zbierają do spichrzów, a Ojciec wasz niebieski 
je żywi. Czyż wy nie jesteście ważniejsi niż one? 
Kto z was przy całej swej trosce może choćby jedną 
chwilę dołożyć do wieku swego życia? A o odzienie 
czemu się zbytnio troszczycie? Przypatrzcie się li-
liom na polu, jak rosną: nie pracują ani przędą. 

A powiadam wam: nawet Salomon w całym swoim 
przepychu nie był tak ubrany jak jedna z nich. Je-
śli więc ziele na polu, które dziś jest, a jutro do pie-
ca będzie wrzucone, Bóg tak przyodziewa, to czyż 
nie o wiele pewniej was, małej wiary? Nie troszcz-
cie się więc zbytnio i nie mówcie: co będziemy 
jeść? co będziemy pić? czym będziemy się przy-
odziewali? Bo o to wszystko poganie zabiegają. 
Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszyst-
kiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o króle-
stwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko 
będzie wam dodane. Nie troszczcie się więc zbyt-
nio o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie trosz-
czyć się będzie. Dosyć ma dzień swojej biedy». 

(Mt 6, 24-34). 

Bracia: Niech ludzie uważają nas za sługi Chrystu-
sa i za szafarzy tajemnic Bożych. A od szafarzy już 
tutaj się żąda, aby każdy z nich był wierny. Mnie 
zaś najmniej zależy na tym, czy będę osądzony 
przez was, czy przez jakikolwiek trybunał ludzki. 
Co więcej, nawet sam siebie nie sądzę. Sumienie 
nie wyrzuca mi wprawdzie niczego, ale to mnie 

jeszcze nie usprawiedliwia. Pan jest moim sędzią. 
Przeto nie sądźcie przedwcześnie, dopóki nie 
przyjdzie Pan, który rozjaśni to, co w ciemnościach 
ukryte, i ujawni zamiary serc. Wtedy każdy otrzy-
ma od Boga pochwałę. 

(1 Kor 4, 1-5). 

Jedynie w Bogu spokój znajdzie dusza. 
Jedynie w Bogu spokój znajduje ma dusza, 
od Niego przychodzi moje zbawienie. 
Tylko On jest opoką i zbawieniem moim, 
twierdzą moją, więc się nie zachwieję. 

Jedynie w Bogu spokój znajdzie dusza. 
Jedynie w Bogu szukaj spokoju, duszo moja, 
bo od Niego pochodzi moja nadzieja. 

On tylko jest skałą i zbawieniem moim, 
On moją twierdzą, więc się nie zachwieję. 

Jedynie w Bogu spokój znajdzie dusza. 
W Bogu zbawienie moje i chwała. 
Bóg opoką mocy mojej i moją ucieczką. 
W każdym czasie Jemu ufaj, narodzie. 
Przed Nim wylejcie wasze serca. 

Jedynie w Bogu spokój znajdzie dusza. 

Mówił Syjon: «Pan mnie opuścił, Pan o mnie zapo-
mniał». «Czyż może niewiasta zapomnieć o swym 
niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona? 

A nawet gdyby ona zapomniała, Ja nie zapomnę 
o tobie». 

(Iz 49, 14-15). 

VIII  NIEDZIELA  ZWYKŁA    ROK  A 
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OKNO 
 
Pamiętam taką chwilę, okno uchylało się niewinnie, 
ale konkretnie 
stałeś oparty o kawałek podjazdu (widziałem też zdjęcie 
z wnętrza sali zrobione iphonem, krążyło po internecie) 
byłeś równie zabawny jak nastolatek, 
ale chwilę później byłeś już w gotowości na straży gwiazd 
wychylając w naszą stronę chwiejną dłoń prostego człowieka, 
która błogosławiła krajobraz stworzony z ludzi 
 
staliśmy w tłumie pod oknem, nie liczyły się sektory, każdy 
majsterkował gdzieś przy aparacie, ale kiedy zabrzmiał 
twój ojcowski głos, nie sposób było dalej fotografować 
- ręce klęczały w łokciach. 
W tych kilku zdaniach, pod osłoną nocy, stawaliśmy się 
jednakowym milczeniem, scalonym bytem. 

Anna Sadzik 
(II miejsce za pracę w Konkursie Literackim: 
„Moje wspomnienie - ŚDM Kraków 2016”). 

 
 
 
 
 
 
 
 

SKROMNA RYMOWANKA O ŚDM 
 
Choćby człek napisał tomów i czterdzieści, 
wszystkich wspomnień o ŚDM w Krakowie 
w nich nie pomieści. 
Dlatego w krótkiej formie skromnej rymowanki, 
przedstawiam wyjątki z pamięci rodowitej 
Nowego Bieżanowa mieszkanki. 

Kto by drzewiej powiedział, że to się wydarzy 
przeszło trzy lata temu w Rio na oceanicznej plaży, 
iż Ojciec Święty Franciszek te słowa wypowie: 
„Kolejne ŚDM odbędą się w Krakowie!” 

Po czasie przygotowań niezwykle intensywnych, 
duchowych i materialnych, lokalnych i powszechnych, 
w lipcu 2016 roku do małopolskiej stolicy 
przyjechali zewsząd licznie młodzi katolicy. 

Poniedziałek upłynął pod znakiem zapoznania 
z krakowianami, pielgrzymami i z miejscem zamieszkania. 
Na naszym osiedlu, u gościnnych Rodzin 
znaleźli dobroć ludzką ze Słowenii młodzi. 

Mieszane grupy pielgrzymkowe 
zaludniły nasze szkoły osiedlowe. 
Na katechezach w Sanktuarium gościli Chorwaci, 
nasi Księża i Siostry przyjęli ich jak braci. 

Kraków na co dzień ponad milion ludzi mieści, 
a tu przybyło przeszło drugie tyle gości. 
Wszyscy we wspólnotach bawią się, radują, 
w skupieniu się modlą, Sakrament adorują. 

Na Rynku tłumy takie, że Adasia zasłaniają, 
wszyscy się witają, chociaż się nie znają. 
Autobusy i tramwaje aż „w szwach” pękają, 
a flagi rozmaite z ich okien powiewają. 

Nad bezpieczeństwem czuwali ludzie służby 
z wolontariuszami dzielnymi 

oraz święty Michał Archanioł z zastępami anielskimi. 
Z każdego zakątka świata 
co dzień pielgrzymów przybywało, 
a zdrowie gościom i gospodarzom dobre dopisało. 

Wtorkowym popołudniem ŚDM otwierała 
Eucharystia pod przewodem naszego Kardynała, 
przy wstawiennictwu głosicieli o Bożym Miłosierdziu nowiny - 
świętego Jana Pawła i Siostry Faustyny. 

W piątek entuzjazm, energię, beztroskę młodzieżową 
wyciszyli, by pięknie przeżyć Drogę Krzyżową. 
W strefach pojednania ciche, drewniane konfesjonały 
do spotkania z Panem Bogiem wielu zachęcały. 

Niemal codziennie, gdy pielgrzymi zmierzali na Błonia, 
sowity deszcz zraszał im skronie. 
Nieoceniona wówczas była w pakiecie pielgrzyma 
niebieska, czerwona, żółta lub biała peleryna. 

Liczni krakowianie i pielgrzymi zwykli się gromadzić,  
by na trasie przejazdu Papieża pozdrowić, 
który dzielił się z wiernymi cennymi refleksjami 
z Okna przy Franciszkańskiej trzema wieczorami. 

Przez nasze osiedle od rana w sobotę 
maszerowali żwawo młodzi na piechotę. 
Podążali na Brzegi spotkać się z Ojcem Świętym, 
a przezeń z Jezusowym Miłosierdziem niepojętym. 

Hi, how are you? Hallo! Salut! Ciao! Hola! Como estas? 
Te pozdrowienia łączyły wszystkich nas. 
„Piątka”, cześć, kciuk do góry, sama radość, 
wszystkich w Bieżanowie Nowym ogarnęła młodość. 

Aż po horyzont z naszym sanktuaryjnym krzyżem  
płynęła rzeka ludzi z flag i sztandarów morzem. 
Pozdrawiającym ich mieszkańcom 
zadawano pytanie najczęstsze - 
czy na Pole Miłosierdzia daleko jest jeszcze? 

Gdy padała odpowiedź – kilometrów kilka, 
niejednego ogarnęła niepokoju chwilka. 
Lecz szybko mijała przy naszym wsparciu modlitewnym, 
gdyż szli na spotkanie z Jezusem Miłosiernym. 

Ojciec Święty słowo głosi, 
ziarno w sercu młodych się kłosi. 
Myśl tę każdy niech w mig złapie, 
by nie trwonić życia na kanapie. 

Każdy w skupieniu słucha pilnym uchem - 
z Polski i ze świata młodzi oraz młodzi bardziej duchem. 
I każdy coś cennego czerpie dla siebie, 
w młodej wspólnocie czując się jak w niebie. 

W niedzielę po Mszy św. Posłania,  
gdy zaczęła się misja ŚDM - Panama, 
Nowy Bieżanów młodzi wracający z powrotem zaludnili. 
Choć znów się rozpadało, szli w świat i nie tchórzyli. 

Kiedy wieczorem Papież do Rzymu 
„dreamlinerem” wystartował, 
kapitan o kursie na Brzegi zdecydował 
i jeszcze pod chmurami lecąc nad Krakowem, 
samolot przeciął niebo i nad Nowym Bieżanowem. 

W Roku Miłosierdzia – nadzwyczajnego Jubileuszu, 
krakowskie ŚDM były pełne animuszu. 
Jezus Miłosierny nas w te dni zjednoczył 
i w jedną Rodzinę Dzieci Bożych na trwałe połączył. 

Katarzyna Nazimek 
(III miejsce za pracę w Konkursie Literackim: 

„Moje wspomnienie - ŚDM Kraków 2016”). 

„MOJE WSPOMNIENIE - ŚDM KRAKÓW 2016” 
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ZIMA MŁODYCH ARTYSTÓW (6 - 11 lutego 2017 r.) 

   Te trzy pierwsze dni całodziennej Adoracji Najświętszego Sakramentu wprowadzą nas w duchowy klimat wielkopostnej modli-
twy, pokuty i jałmużny. O czuwanie modlitewne przed Najświętszym Sakramentem w monstrancji bardzo prosimy rodziców, dzieci, 
młodzież, dorosłych i starszych. Nie żałujmy chwil spędzonych na czuwaniu i medytacji przy Chrystusie Panu w Najświętszym  
Sakramencie. Przychodźmy też chętnie na nabożeństwa Gorzkich Żali w niedziele Wielkiego Postu o godz. 16.00 i Drogi Krzyżowe 
w piątki: dzieci - godz. 16.30, dorośli - godz. 18.30 i młodzież - godz. 19.30. 

Czwartek po Popielcu, 2 marca 

  7.30 – 12.00   Parafianie z rejonu V, ul. Aleksandry 4, 4a, c, d; 
12.00 – 18.00   Parafianie z rejonu I. 
 

Piątek po Popielcu, 3 marca 

  7.30 – 12.00   Parafianie z rejonu II; 
12.00 – 18.00   Parafianie z rejonu III; 
16.30    Msza św., Droga Krzyżowa dla dzieci; 
18.00    Msza św.; 
18.30    Droga Krzyżowa dla dorosłych; 
19.30    Msza św., Droga Krzyżowa dla młodzieży. 
 

Sobota po Popielcu, 4 marca 

  7.30 – 11.00   Parafianie z rejonu IV; 
11.00    Mężczyźni św. Józefa; 
12.00    Wspólnota Fundatorów Katakumb; 
13.00    Koło Przyjaciół Radia Maryja; 

14.00    Akcja Katolicka, Posłańcy Parafialni 
             i Rodzina Kolpinga; 
15.00    Kręgi Rodzin Domowego Kościoła; 
16.00    Grupa Modlitewna Ojca Pio, Klub Seniora „Betania”; 
17.00    Żywy Różaniec (Nabożeństwo Wynagradzające  
             Niepokalanemu Sercu Maryi połączone z modlitwą 
             różańcową w intencjach rodzin); 
17.45    Zakończenie Nabożeństwa 40-godzinnego: 
             Służba liturgiczna – ministranci i lektorzy; 
18.00    Msza św. 
 

Stałe godziny wspólnej modlitwy 

  9.00    Część radosna różańca; 
11.00    Część różańca – tajemnice światła; 
15.00    Koronka do Miłosierdzia Bożego; 
15.15    Część bolesna różańca; 
17.00    Część chwalebna różańca. 

NABOŻEŃSTWO  40-GODZINNE 
2, 3 i 4 marca 2017 roku (czwartek, piątek, sobota) od godz. 7.30 do 18.00 

  Zima Młodych Artystów to sześciodniowy projekt eduka-
cyjny przeznaczony dla dzieci i młodzieży, mający formułę 
warsztatów artystycznych o profi-
lach: wokalnym, tanecznym, pla-
stycznym i aktorskim. Uczestnicy 
pod okiem wykwalifikowanych 
instruktorów zdobywają wiedzę 
i umiejętności w każdej z tych dzie-
dzin. 
  Autorkami pomysłu są Luiza 
Bernatowicz i Barbara Leśniak - 
nauczycielki z wieloletnim stażem, 
których pasją jest umuzykalnianie 
naszej młodzieży oraz organizowa-
nie cyklicznych imprez lokalnych 
ze sztandarową „Familiadą” włącznie. Pierwsza edycja Zimy 

Młodych Artystów odbyła się w 2012 r. w „Dworze Czeczów” 
dzięki pomocy Magdaleny Piędel, Zbigniewa Kożucha i całej 
Rady Dzielnicy XII. Edycja ta skupiła sporą grupę dzieci i mło-
dzieży chcącej kreatywnie spędzić wolny czas ferii zimowych 
i uwieńczona została wspólnym występem scenicznym,  
co od tej pory stało się tradycją. Luiza Bernatowicz zajęła się 
stroną organizacyjną projektu, a Barbara Leśniak, poza użycze-
niem swojego talentu do komponowania piosenek, jako radna 
Bieżanowa zabiegała o wszelkiego rodzaju pomoc dla tej 
wspólnej inicjatywy. Maria Madejska podjęła się pracy z grupą 
teatralną, a Ewa Kopyść z taneczną. Warsztaty spotkały się 
z bardzo ciepłym przyjęciem wszystkich zainteresowanych  
oraz całego środowiska lokalnego. Po dwóch latach, w odpo-
wiedzi na liczne sugestie i oczekiwania, formuła warsztatów 
wzbogacona została o Lato Młodych Artystów, które w zgodzie 
z nazwą odbyło się w lipcu, w przepięknych Podlesicach 
w malowniczej Jurze Krakowsko - Częstochowskiej. 

  W tym roku zakończyła się piąta 
edycja zimowej odsłony tej przemi-
łej imprezy (tym razem, korzystając 
z uprzejmości księdza Proboszcza 
Mirosława Dziedzica odbyła się ona 
na terenie Domu Parafialnego,  
przy Sanktuarium Najświętszej Ro-
dziny) i uwieńczona została jak 
zwykle wspaniałym scenicznym 
spektaklem muzycznym. 
  Ku uciesze sporego grona dzieci 
i młodzieży zapowiedziano już ko-
lejne Lato! 

Gratulujemy i trzymamy kciuki! 
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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 naszej archidiecezji rozpoczyna się dzisiaj okres spowie-
dzi i Komunii św. wielkanocnej i będzie trwał do 11 czerw-
ca, czyli do uroczystości Trójcy Przenajświętszej. 

2. W Środę Popielcową 1 marca rozpoczynamy Wielki Post. 
Obowiązuje w tym dniu post ścisły i wstrzemięźliwość 
od pokarmów mięsnych przez wszystkich w przedziale wie-
ku od 18 do 60 lat. Msze św. z posypaniem głów popiołem: 
6.30, 7.00, 9.00, 16.30, 18.00 i 19.30. 

3. Nabożeństwo 40-godzinne odprawimy w czwartek, piątek 
i sobotę od 7.30 do 18.00. Te trzy pierwsze dni całodziennej 
Adoracji Najświętszego Sakramentu wprowadzą nas w du-
chowy klimat wielkopostnej modlitwy, pokuty i jałmużny. 
O czuwanie modlitewne przed Najświętszym Sakramentem 
w monstrancji bardzo prosimy rodziców, dzieci, młodzież, 
dorosłych i starszych. Na czuwanie modlitewne zapraszamy 
o dogodnej porze. Nie żałujmy chwil spędzonych na czuwa-
niu i medytacji przy Chrystusie Panu w Najświętszym Sa-
kramencie. Program nabożeństwa znajdziemy w dzisiejszej 
„Naszej Familii”, na plakatach oraz na stronie internetowej 
parafii. 

4. W Wielkim Poście otwieramy się na łaski wysłużone przez 
Jezusa Cierpiącego i Ukrzyżowanego. Aby z nich w pełni 
skorzystać zapraszamy do udziału w nabożeństwach pasyj-
nych:  
• Gorzkie Żale (w każdą niedzielę o godz. 16.00);  
• Droga Krzyżowa (w każdy piątek):  
 - dzieci o godz. 16.30;  
 - dorośli o godz. 18.30;  
 - młodzież o godz. 19.30.  
W tym tygodniu z racji pierwszego piątku nabożeństwo 
Drogi Krzyżowej dla dzieci odprawimy po Mszy św. 

o godz. 16.30, a dla młodzieży po Mszy św. o godz. 19.30. 
Dla dorosłych bez zmian o godz. 18.30. 

5. Uczestnicząc w nabożeństwach Drogi Krzyżowej i Gorzkich 
Żali możemy uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warun-
kami. W czasie Gorzkich Żali będzie zbierana składka 
na kwiaty do Bożego Grobu. Za wszystkich ofiarodawców 
i ich rodziny będziemy się modlić do Najświętszej Rodziny 
w czasie Mszy św. nowennowych we wszystkie środy Wiel-
kiego Postu. 

6. Akcja Katolicka zaprasza swoich członków i sympatyków 
na Mszę św. w czwartek, 2 marca o godz. 18.00. Po Mszy 
św. odbędzie się spotkanie formacyjne w Domu Parafial-
nym. 

7. W pierwszy piątek Msze św. z Komunią wynagradzającą 
Najświętszemu Sercu Pana Jezusa: 6.30, 7.00, 16.30, 18.00 
i 19.30. Spowiedź św. w godz. 6.30 - 7.30 i od 15.30 
do 19.30. Odwiedzimy również chorych w ustalonych ter-
minach. 

8. W pierwszą sobotę miesiąca – 4 marca zapraszamy 
na Nabożeństwo Wynagradzające Niepokalanemu Sercu 
Maryi, które zostanie połączone z modlitwą różańcową 
o godz. 17.00. 

9. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej, która 
w tych dniach stanowi znakomitą lekturę duchową na czas 
Wielkiego Postu. Możemy dziś nabyć m.in. nowy numer 
ChiT-u w cenie 2 zł, poświęcony dobremu przeżyciu Wiel-
kiego Postu i spowiedzi św. 

10. W kalendarzu liturgicznym nadchodzącego tygodnia: 
             • środa: Środa Popielcowa; 
             • sobota: Święto św. Kazimierza Królewicza, 
                            patrona archidiecezji krakowskiej. 

Czcigodny Księże Proboszczu Mirosławie! 
   Dzień Imienin, to jedna z niewielu okazji, by wyrazić Ci wdzięczność 
za trud posługi kapłańskiej w naszej wspólnocie. Zapewniając Cię o tej wdzięcz-
ności, pragniemy w imieniu całej naszej wspólnoty parafialnej złożyć Ci życze-
nia prawdziwej, apostolskiej odwagi, pokornej zgody na Boże plany. Niech Pan 
serc ludzkich - Jezus Chrystus - będzie źródłem siły i radości z wykonywanej 
przez Księdza służby w Winnicy Pańskiej. Życzymy Ci, drogi Księże Proboszczu, 
aby dobry Bóg obdarzył Cię obfitością swoich łask, dobrym zdrowiem, radością 
i umiejętnością przezwyciężania kłopotów dnia codziennego. Niech wraz z mocą 
przemiany chleba i wina, daje Ci moc przemiany ludzkich serc. Życzymy  
Ci wszelkiej pomyślności w realizacji planów i zamierzeń oraz tego, by Twoje 
szlachetne powołanie, przyniosło Ci zadowolenie i satysfakcję z wyboru tak trud-
nej i odpowiedzialnej drogi. Dziękując za to, że prowadzisz nas do Jezusa 
i wzbudzasz w nas nadzieję swoim duchowym wsparciem, życzymy Ci abyś szedł 
przez życie, jak dotąd z dobrocią w sercu, otoczony ludzką życzliwością. Niech 
Jezus Chrystus obdarza Cię wszelkimi łaskami, niech daje Ci siły w prowadze-
niu parafii i głoszeniu Słowa Bożego, a Matka Najświętsza wraz ze św. Józefem 
niech ma Cię zawsze w swojej opiece. Szczęść Boże! 
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