
Czytanie z Mądrości Syracha 

Alleluja, Alleluja, Alleluja! 
Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali, 

tak jak Ja was umiłowałem. 
Alleluja, Alleluja, Alleluja! 

Czytanie z Listu św. Pawła Apostoła do Rzymian 

Psalm responsoryjny (Ps. 103(102), 1-2. 3-4. 9-10. 11-12). 

Słowa Ewangelii według św. Mateusza 

XXIV  NIEDZIELA  ZWYKŁA    ROK  A 

17 września 2017 r.        NR 13 (357/907) 

Piotr podszedł do Jezusa i zapytał: «Panie, ile razy mam 
przebaczyć, jeśli mój brat zawini względem mnie?  
Czy aż siedem razy?». Jezus mu odrzekł: «Nie mówię 
ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy. 
Dlatego podobne jest królestwo niebieskie do króla, który 
chciał się rozliczyć ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozli-
czać, przyprowadzono mu jednego, który był mu winien 
dziesięć tysięcy talentów. Ponieważ nie miał z czego 
ich oddać, pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi 
i całym jego mieniem, aby dług w ten sposób odzyskać. 
Wtedy sługa padł mu do stóp i prosił go: „Panie, okaż 
mi cierpliwość, a wszystko ci oddam”. Pan ulitował się 
nad owym sługą, uwolnił go i dług mu darował. Lecz gdy 
sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który 
mu był winien sto denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mó-

wiąc: „Oddaj, coś winien!”. Jego współsługa padł przed 
nim i prosił go: „Okaż mi cierpliwość, a oddam tobie”. 
On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzie-
nia, dopóki nie odda długu. Współsłudzy jego, widząc, 
co się działo, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli 
swemu panu wszystko, co zaszło. Wtedy pan jego, we-
zwawszy go, rzekł mu: „Sługo niegodziwy! Darowałem 
ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie 
powinieneś był ulitować się nad swoim współsługą,  
jak ja ulitowałem się nad tobą?”. I uniósłszy się gniewem, 
pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu nie odda całe-
go długu. Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeże-
li każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu». 

(Mt 18, 21-35). 

Bracia: Nikt z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera 
dla siebie: jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy dla Pana;  
jeżeli zaś umieramy, umieramy dla Pana. I w życiu więc, 
i w śmierci należymy do Pana. Po to bowiem Chrystus 

umarł i powrócił do życia, by zapanować tak nad umarły-
mi, jak nad żywymi. 

(Rz 14, 7-9). 

Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia. 
Błogosław, duszo moja, Pana 
i wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego. 
Błogosław, duszo moja, Pana 
i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach. 

Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia. 
On odpuszcza wszystkie twoje winy 
i leczy wszystkie choroby. 
On twoje życie ratuje od zguby, 
obdarza cię łaską i zmiłowaniem. 

Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia. 

Nie zapamiętuje się w sporze, 
nie płonie gniewem na wieki. 
Nie postępuje z nami według naszych grzechów, 
ani według win naszych nam nie odpłaca. 

Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia. 
Bo jak wysoko niebo wznosi się nad ziemią, 
tak wielka jest łaska Pana dla Jego czcicieli. 
Jak odległy jest wschód od zachodu, 
tak daleko odsuwa od nas nasze winy. 

Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia. 

Złość i gniew są obrzydliwościami, których trzyma się 
grzesznik. Tego, kto się mści, spotka pomsta od Pana, 
On grzechy jego dokładnie zachowa w pamięci. Odpuść 
przewinę bliźniemu, a wówczas, gdy błagać będziesz, zo-
staną ci odpuszczone grzechy. Gdy człowiek żywi złość 
przeciw drugiemu, jakże u Pana szukać będzie uzdrowie-
nia? Nie ma on miłosierdzia nad człowiekiem do siebie 
podobnym, jakże błagać będzie o odpuszczenie swoich 

własnych grzechów? Sam, będąc ciałem, trwa w nienawi-
ści, któż więc zyska dla niego odpuszczenie grzechów? Pa-
miętaj o rzeczach ostatecznych i przestań nienawidzić – 
o rozkładzie ciała, o śmierci, i trzymaj się przykazań! Pa-
miętaj o przykazaniach i nie miej w nienawiści bliźniego – 
o przymierzu Najwyższego, i daruj obrazę! 

(Syr 27, 30 – 28, 7). 
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XXVIII FAMILIADA „TOR 2017” w Nowym Bieżanowie 
22 – 24 września 2017 r. 

„MUSICIE WYGRAĆ WALKĘ O RODZINĘ!” (Jan Paweł II) 

   „Doznamy cudów Opatrzności Bożej, która czynić je będzie dla naszych ubogich przez nasze 
ręce” (św. Brat Albert). Tegoroczna Familiada przypada w połowie ogłoszonego przez Episkopat  
Roku św. Brata Alberta. Ten wielki naśladowca Chrystusa i św. Franciszka udowodnił, że trzeba „być do-
brym jak chleb”, aby autentycznie służyć Bogu w ubogich. Ideał albertyński stara się wcielać w życie 
i realizować nasza parafia m.in. poprzez organizowanie corocznej Familiady. Pośród wielu inicjatyw 
i akcji społecznych właśnie Familiada wyróżnia się współpracą i integracją wielu środowisk w służbie 
drugiemu człowiekowi. Niech św. Brat Albert wyprasza wszystkim Boże błogosławieństwo. 

 
Patronat Świętych              Święty Michał Archanioł, św. Jan Paweł II. 
Patronat Honorowy             Kardynał Stanisław Dziwisz. 
Patronat Medialny              Gość Niedzielny, Dwunastka, Nasza Familia. 
 

Organizatorzy XXVIII FAMILIADY „TOR 2017”: 
     Parafia Najświętszej Rodziny, Rada Dzielnicy XII M. Krakowa, Spółdzielnia Mieszkaniowa  
„Nowy Bieżanów”, Dom Kultury SM „Nowy Bieżanów”, Klub Sportowy „Baszta”, Fundacja Wygrajmy  
Siebie, Dom Kultury Podgórze, Korczakowska Republika Dziecięca „Dyliniarnia”. 
     Przedszkola Samorządowe i Szkoły: Przedszkole nr 176, 180, 28, Zespół Szkolno - Przedszkol-
ny nr 11, Szkoła Podstawowa nr 111 im. Wojska Polskiego, Zespół Szkół Ogólnokształcących  
nr 12: Gimnazjum nr 30 i Liceum Ogólnokształcące nr XXV im. Stefana Żeromskiego, Zespół Szkół  
Specjalnych nr 9 im. św. Franciszka z Asyżu. 

 
Szanowni Państwo, Sponsorzy i Przyjaciele Familiady! 

     Bardzo prosimy o życzliwą i wielkoduszną pomoc, sponsoring i zrozumienie dla naszych familia-
dowych inicjatyw. Familiada w Nowym Bieżanowie od 28 lat wpisuje się trwale w życie wspólnoty para-
fialnej i osiedlowej. Wyzwala pomysły i działania służące rodzinom, zwłaszcza dzieciom i młodzieży. 
Familiada jest świadectwem tworzenia autentycznej wspólnoty mieszkańców naszego osiedla. 

Familiadowe święto to również szereg atrakcji, a wśród nich m.in. loteria fantowa, gry,  
zabawy i wiele konkursów. 
     Dary rzeczowe na loterię fantową i nagrody dla uczestników można przekazać osobie upoważ-
nionej przez Ks. Proboszcza parafii albo Dyrektora Szkoły lub Przedszkola. 
     Dar pieniężny - w gotówce lub przelewem: Parafia Najświętszej Rodziny, 30-837 Kraków, 
ul. Aleksandry 1. Nr konta: 97 8591 0007 0220 0604 8246 0001, tytuł: „Familiada”. Na liście Sponsorów 
znajdą się Ofiarodawcy darów powyżej 300 zł, a pozostali Darczyńcy będą mile widziani w gronie fami-
liadowych Przyjaciół. 
DOCHÓD Z FAMILIADY „TOR 2017” PRZEZNACZYMY NA STYPENDIA SOCJALNO-NAUKOWE 
DLA DZIESIĘCIU NAJBARDZIEJ PRACOWITYCH I WYRÓŻNIAJĄCYCH SIĘ UCZNIÓW Z NASZYCH 
SZKÓŁ OSIEDLOWYCH I NA POMOC DLA DZIECI I MŁODZIEŻY. 

Informacja: Ks. Mirosław Dziedzic, Proboszcz parafii, tel. (12) 658 03 50, 
www.najswietszarodzina.pl,  e-mail: xmiroslaw@poczta.onet.pl 
 
 

Z wyrazami szacunku i wdzięczności za życzliwą i ofiarną pomoc w przygotowaniach familiado-
wego święta Nowego Bieżanowa w imieniu Organizatorów 

 
 
 

Kraków – Nowy Bieżanów,                                                                                                         Ks. Mirosław Dziedzic 
        8 września 2017 r.                                                                                              Proboszcz Parafii Najświętszej Rodziny 
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PIĄTEK,  22 WRZEŚNIA                                                                        „IDŹCIE I GŁOŚCIE” 

15.00           ZAPALENIE „OGNIA MIŁOSIERDZIA”; KORONKA DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA. 
18.00 MSZA ŚW. I MODLITWA ROZPOCZĘCIA FAMILIADY „TOR 2017”. 
19.00 KONCERT EWANGELIZACYJNY ZESPOŁU „PROBOSZCZOWIE” 
 (Sanktuarium Najświętszej Rodziny). 

SOBOTA,  23 WRZEŚNIA                        TARG ZDROWEJ ŻYWNOŚCI, SPORT, KONCERT 

od 7.30 TARG ZDROWEJ ŻYWNOŚCI MAŁOPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA 
ROLNIKÓW EKOLOGICZNYCH „NATURA” (wokół Kościoła). 

9.30 - 13.00      IMPREZY SPORTOWE (boiska szkolne, KS „Baszta”). 
11.00           KOLPINGOWSKI KLUB SENIORA KRAKÓW PRĄDNIK: „CZERWONY KAPTUREK” 

   - spektakl dla dzieci (sala św. Brata Alberta, ul. Aleksandry 1). 
16.00           DOM PRACY TWÓRCZEJ: „WIECZÓR Z POEZJĄ” 

(sala św. Brata Alberta, ul. Aleksandry 1). 
   

19.30           KONCERT XXVIII FAMILIADY „TOR 2017”: 

      „GANG MARCELA”  w Sanktuarium Najświętszej Rodziny. 

NIEDZIELA,  24 WRZEŚNIA                            RODZINNE ŚWIĘTO PARAFII I OSIEDLA 
                                                        ODPUST PARAFIALNY ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA 

MSZE ŚW.       6.30, 8.00, 9.30, 

11.00  SUMA ODPUSTOWA, 

12.30, 17.00, 19.00. 
 
14.10 - 14.45 ZESPÓŁ MUZYCZNY „MAŁE WAŻNE SPRAWY” 
 (zabawy dla dzieci - plac obok pawilonu, ul. Aleksandry 11). 
14.45 IMPREZY KULTURALNE na estradzie Familiady 
 (plac obok pawilonu, ul. Aleksandry 11): 
 ♦ Ludowy Zespół Pieśni i Tańca „KRAKOWIAK” z osiedla Kurdwanów; 

♦ występy dzieci przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych, 
gimnazjalnych, Liceum Ogólnokształcącego, Krakowskiej Szkoły Sportowej 
SMOK im. Andrzeja Firsta. 

16.45 RODZINA KOLPINGA Z BOCHNI: „PIEŚNI CYGAŃSKIE” - koncert. 
17.15 RODZINA KOLPINGA KRAKÓW NOWY BIEŻANÓW: „WODEWIL KRAKOWSKI” - 
 - spektakl. 
17.45 Rozstrzygnięcie konkursów. 
18.15 Ogłoszenie Dziesięciu Stypendystów „TOR 2017”. 
18.30 – 19.15     Losowanie nagród głównych. 

Zakończenie FAMILIADY. 

PROGRAM  XXVIII  FAMILIADY  „TOR  2017” 
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OGŁOSZENIA  PARAFIALNE 

MODLITWA ŚW. OJCA PIO O UZDROWIENIE 

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: poniedziałek: 16.00 - 17.30; wtorek: 16.00 – 17.30; środa: 16.00 – 17.30; 
czwartek: 16.00 – 17.30; piątek: 16.00 – 17.30; sobota: 8.30 – 10.00 (z wyjątkiem I piątku i I soboty miesiąca). 

1. Dziś wspominamy zmarłych w Wypominkach Rocznych 
i za ich dusze ofiarujemy Mszę św. o godz. 17.00. 

2. Serdecznie zapraszamy w najbliższy wtorek, 19 września, 
na Mszę św. o godz. 18.00, a następnie na modlitwę uwiel-
bienia przed Najświętszym Sakramentem połączoną ze śpie-
wem, rozważaniami i modlitwą prośby. Całość będzie za-
kończona uroczystym błogosławieństwem. 

3. W przyszłą niedzielę będziemy przeżywać odpust parafialny 
związany z doroczną Uroczystością św. Michała 
Archanioła. 

4. Tegoroczna FAMILIADA rozpocznie się zapaleniem 
„Ognia Miłosierdzia” i Koronką do Bożego Miłosierdzia 
w piątek, 22 września o godz. 15.00 w naszym Sanktuarium. 
O 18.00 zostanie odprawiona Msza św., w której weźmie 
udział młodzież przygotowująca się do sakramentu bierzmo-
wania. Po Mszy św. zapraszamy na koncert ewangelizacyj-
ny zespołu „Proboszczowie”. W sobotę od godz. 9.30 
do 13.00 przewidziane są imprezy sportowe na boiskach 
szkolnych oraz KS „Baszta”. O godz. 11.00 zapraszamy 
na spektakl dla dzieci pt. „Czerwony Kapturek”, który bę-
dzie wystawiony w sali św. Brata Alberta. O godz. 16.00 
Dom Pracy Twórczej zaprasza również do sali św. Brata 
Alberta na „Wieczór z poezją”. Imprezom sobotnim będzie 
towarzyszył od godz. 7.30 „Targ zdrowej żywności”. Kon-
cert zespołu „Gang Marcela” odbędzie się tego samego dnia 
o godz. 19.30 w naszym Sanktuarium. Zaproszenia możemy 
odebrać w zakrystii. Natomiast w przyszłą niedzielę 
na godz. 14.10 zapraszamy dzieci do wspólnej zabawy 
z zespołem muzycznym „Małe ważne sprawy” przy estra-
dzie familiadowej, która podobnie jak w ubiegłym roku bę-
dzie usytuowana obok pawilonu przy ul. Aleksandry 11. 
O godz. 14.45 rozpoczną się imprezy kulturalne na estra-
dzie. Wśród nich zobaczymy i usłyszymy Ludowy Zespół 
Pieśni i Tańca „Krakowiak” z osiedla Kurdwanów 
oraz dzieci i młodzież z naszych szkół i przedszkoli. 
O godz. 16.45 usłyszymy koncert w wykonaniu Rodziny 

Kolpinga z Bochni pt. „Pieśni Cygańskie”, a zaraz po nim 
Rodzina Kolpinga z naszej parafii przedstawi spektakl 
pt. „Wodewil Krakowski”. Około godz. 17.45 nastąpi roz-
strzygnięcie konkursów: literackiego i plastyczno-
fotograficznego, w których brały udział dzieci i młodzież 
z naszych osiedlowych szkół i przedszkoli, a o godz.  
18.15 planujemy ogłoszenie Dziesięciu Stypendystów  
„TOR 2017”, losowanie nagród głównych i zakończenie 
Familiady. Szczegółowy program znajdziemy w dzisiejszej 
„Naszej Familii”, na plakatach oraz na stronie internetowej 
parafii. Jeszcze tylko jutro możemy przynosić dary serca 
na fanty loterii familiadowej. 

5. Zapraszamy wszystkich chętnych chłopców po I Komunii 
Św. do pełnienia posługi ministranta. Spotkanie dla przy-
szłych ministrantów odbędzie się w środę, 20 września 
o godz. 16.00 w zakrystii. 

6. Prosimy rodziców, aby dopilnowali, czy ich dzieci zostały 
zapisane na przygotowanie do sakramentu bierzmowania. 
Można to jeszcze uczynić od wtorku do piątku w biurze 
przy kancelarii parafialnej w godz. od 14.00 do 16.00. 

7. W kalendarzu liturgicznym nadchodzącego tygodnia: 
                • poniedziałek: Święto św. Stanisława Kostki, 
                                         zakonnika, patrona Polski; 
                • środa: wsp. świętych męczenników Andrzeja Kim 
                             Taegon, prezbitera, Pawła Chong Hasang  
                             i Towarzyszy; 
                • czwartek: Święto św. Mateusza, Apostoła  
                                   i Ewangelisty; 
                • piątek: wsp. bł. Bernardyny Marii Jabłońskiej,  
                              dziewicy; 
                • sobota: wsp. św. Pio z Pietrelciny, zakonnika. 
 

Z naszej wspólnoty odszedł do Pana: 
+ Stanisław Krajewski, l. 68, zam. ul. Aleksandry 9. 

 
Dobry Jezu, a nasz Panie… 

   Ojcze Niebieski, dziękuję Ci za to, 
że mnie kochasz. Dziękuję Ci za zesłanie 
Twojego Syna, Pana naszego Jezusa 
Chrystusa na świat, aby mnie zbawił 
i uwolnił. Ufam w Twą moc i łaskę, któ-
ra wspiera i leczy mnie. Kochający Oj-
cze, dotknij mnie teraz swoimi uzdrawia-
jącymi dłońmi, bo wierzę, że jest Twoją 
wolą, abym był zdrowy na ciele, umyśle, 
duszy i duchu. Okryj mnie najszlachet-
niejszą krwią Twojego Syna, naszego 

Pana Jezusa Chrystusa od czubka mej głowy do podeszwy 
mych stóp. Wyrzuć to, czego nie powinno być we mnie. Wy-

lecz niezdrowe i nieprawidłowe komórki. Otwórz zablokowane 
tętnice i żyły oraz odbuduj i dopełnij wszelkie uszkodzenia. 
Usuń wszystkie stany zapalne i przemyj infekcje mocą najdroż-
szej krwi Jezusa. Niech ogień Twej uzdrawiającej miłości przej-
dzie przez całe moje ciało w celu uzdrowienia tak, aby funkcjo-
nowało ono w sposób w jaki Ty je stworzyłeś. Dotknij też mego 
umysłu i moich emocji, nawet najgłębszych zakamarków moje-
go serca. Napełnij mnie swoją obecnością, miłością, radością 
oraz pokojem i przyciągaj jeszcze bliżej do siebie w każdym 
momencie mojego życia. Ojcze, napełnij mnie Swoim Duchem 
Świętym i upoważnij do czynienia wszystkiego co się da,  
aby moje życie przynosiło chwałę i cześć Twemu świętemu 
imieniu. Proszę Cię o to w imię Pana Jezusa Chrystusa. Amen. 


