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Piotr powiedział do ludu: 
«Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, Bóg ojców 
naszych wsławił Sługę swego, Jezusa, wy jednak 
wydaliście Go i zaparliście się Go przed Piłatem, gdy 
postanowił Go uwolnić. Zaparliście się Świętego 
i  Sprawiedliwego, a wyprosiliście ułaskawienie dla 
zabójcy. Zabiliście Dawcę życia, ale Bóg wskrzesił Go 

z  martwych, czego my jesteśmy świadkami. 
Lecz teraz wiem, bracia, że działaliście 
w  nieświadomości, tak samo jak zwierzchnicy wasi. 
A Bóg w ten sposób spełnił to, co zapowiedział przez 
usta wszystkich proroków, że Jego Mesjasz będzie 
cierpiał. Pokutujcie więc i nawróćcie się, aby grzechy 
wasze zostały zgładzone». 

III NIEDZIELA WIELKANOCNA ROK B 

Czytanie z Dziejów Apostolskich 

Psalm responsoryjny  

Refren: Alleluja 
Kiedy Cię wzywam, odpowiedz mi, Boże, *  

który wymierzasz mi sprawiedliwość.  
Tyś mnie wydźwignął z utrapienia, *  
zmiłuj się nade mną i wysłuchaj moją modlitwę. 

Refren: Alleluja 

Wiedzcie, że godnym podziwu czyni Pan swego  
wiernego , *  
Pan mnie wysłucha, gdy będę go wzywał 
Spokojnie zasypiam, kiedy się położę, *  
bo tylko Ty jeden, Panie, pozwalasz mi żyć bezpiecz-
nie.  
Refren: Alleluja 

Dzieci moje, piszę do was, żebyście nie grzeszyli. Jeśliby nawet ktoś zgrzeszył, mamy Rzecznika u Ojca – Jezusa 
Chrystusa sprawiedliwego. On bowiem jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy, i nie tylko za nasze, lecz również za 
grzechy całego świata. 

Po tym zaś poznajemy, że Go znamy, jeżeli zachowujemy Jego przykazania. Kto mówi: «Znam Go», a nie zacho-
wuje Jego przykazań, ten jest kłamcą i nie ma w nim prawdy. Kto zaś zachowuje Jego naukę, w tym naprawdę miłość 
Boża jest doskonała.   

Czytanie z Plerwszego Listu św. Jana Apostoła 

 

Słowa Ewangelii według św. Łukasza 

Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze 
i  jak poznali Jezusa przy łamaniu chleba. 
A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich 
i  rzekł do nich: «Pokój wam!» 

Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą du-
cha. Lecz On rzekł do nich: «Czemu jesteście zmieszani 
i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? 
Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie 
Mnie i przekonajcie się: duch nie ma ciała ani kości, jak 
widzicie, że Ja mam». Przy tych słowach pokazał im 
swoje ręce i nogi. 

Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni 
byli zdumienia, rzekł do nich: «Macie tu coś do jedze-
nia?» Oni podali Mu kawałek pieczonej ryby. Wziął 

i  spożył przy nich. 
Potem rzekł do nich: «To właśnie znaczyły słowa, 

które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami: Musi 
się wypełnić wszystko, co napisane jest o Mnie w Prawie 
Mojżesza, u Proroków i w Psalmach». Wtedy oświecił 
ich umysły, aby rozumieli Pisma. 

I rzekł do nich: «Tak jest napisane: Mesjasz będzie 
cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego 
głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów 
wszystkim narodom, począwszy od Jeruzalem. Wy je-
steście świadkami tego». 

OTO SŁOWO BOŻE 

OTO SŁOWO BOŻE 

(1 J 2, 1-5) 

OTO SŁOWO PAŃSKIE  

(Łk 24, 35-48). 

(Ps 4, 2. 4 i 9 (R.: por. 7b)) 

(Dz 3, 13-15. 17-19) 

Alleluja, Alleluja, Alleluja! 
    Panie Jezu, daj nam zrozumieć Pisma,  
niech pała nasze serce, gdy do nas mówisz 

Alleluja, Alleluja, Alleluja! 
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Wszyscy znamy dźwięk naszych  wspaniałych 
organów towarzyszących mszom św. W naszym 
Sanktuarium Najświętszej Rodziny.  Ale może nie 
wszyscy wiedzą, że są one widocznym  znakiem 
i  owocem partnerstwa Rodzin Kolpinga - naszej 
w  Krakowie  Nowym Bieżanowie i niemieckiej 
w  Bochum-Linden w  Zagłębiu Ruhry.  Bowiem  
otrzymaliśmy  je od parafii w Bochum  jako wyraz 
partnerstwa i  współpracy.  A historia 
partnerstwa liczy sobie 25 lat. Wówczas 
w  grudniu 1993 roku pięcioro przedstawicieli  
tamtejszej  Rodziny przyjechał pociągiem 
i  zobaczyło Kraków—ciemny i  szary w tę 
grudniową noc. Jakże się on od tego czasu 
zmienił!. 

Aby upamiętnić te początki i podsumować całe 
25-lecie nasza Rodzina Kolpinga przygotowuje się 
do uroczystego Srebrnego Jubileuszu Partnerstwa. 
Z  tego też powodu w  dniach 10-11  marca br.  
Przedstawiciele  naszej Rodziny i pionierzy 
partnerstwa - ks. Prałat  Józef  Jakubiec - prezes 
RK i  równocześnie prezes krajowy całego Dzieła 
Kolpinga w Polsce wraz z sekretarzem naczelnym 
Krzysztofem Wolskim spotkali się w Niemczech 
z  przedstawicielami  Rodziny z  Bochum. Odbyło 
się to przy okazji wyjazdu do pobliskiego Essen na 
60- lecie tamtejszego  Diecezjalnego  Związku 
Dzieła Kolpinga. Mieliśmy tam okazję uczestniczyć  
w  niedzielnej Eucharystii w parafii św.  Antoniego 
w  Gelsenkirchen,  która była sprawowana w obu 
naszych językach - po niemiecku i po polsku. 
W  parafii tej dawniej dla tysięcy polskich 

górników - do dzisiaj modlą się wnukowie 
o  polskich korzeniach. Po nabożeństwie odbyły się 
rozmowy  z  zarządem RK Bochum-Linden, na 
którym wstępnie ustalono terminy obchodów 25–
lecia Partnerstwa: w maju 2019 w Bochum i  we 
wrześniu 2019 w  Krakowie podczas kolejnej 
Familiady. 

Po spotkaniu cała grupa udała się na teren 
ostatniej czynnej kopalni  w Zagłębiu Ruhry 
„Prosper Haniel” (która niebawem zakończy swój 
żywot z końcem bieżącego roku.). Tam na stokach 
hałdy kopalnianej wybudowano - po wizycie Jana 
Pawła II - stacje Drogi Krzyżowej,  a na szczycie 
umieszczono potężny Krzyż widoczny z daleka. 
Prawie wybiła godzina 1500, gdy rozpoczęliśmy 
pierwsze rozważania, które prowadził ks. Prezes 
Józef Jakubiec. Towarzyszył nam prezes RK  
w  Bochum-Linden ks. Tomasz Koester, który 
dołączył do nas po odprawieniu 4 mszy św. 
W  kościołach swej parafii. Stacjom tej drogi 

krzyżowej towarzysza elementy urządzeń 
i  wyposażenia kopalni jako wyraz zawierzenia  
Bogu ciężkiej i nieraz tragicznej pracy górników. 
Są  też cytaty z  przemówień i encyklik św. Jana 
Pawła II o  pracy ludzkiej i solidarności. Ta 
wielkopostna wspólna modlitwa potwierdziła 
raz  jeszcze, że jedynie powrót do wiary 
i  chrześcijańskich korzeni może trwale zjednoczyć 
Europę. 

Krzysztof Wolski 23.03,2018 

 

Kolpingowskie spotkanie z Rodziną w Bochum - Linden 
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Jacek Odrowąż urodził się około 1183 roku 
w  Kamieniu Śląskim, zmarł 15 sierpnia 1257 
w  Krakowie. Był pierwszym Polakiem, który 
wstąpił do nowo utworzonego Zakonu Kaznodziej-
skiego. Święty Jacek Odrowąż i jego 
towarzysze byli pierwszymi dominika-
nami w Polsce. Ewangelizował lud-
ność Karyntii, Moraw, Czech, Polski, 
Rusi i  Prus. Nazywany był przeto 
Apostołem Słowian, Apostołem Ludów 
Słowiańskich, Apostołem Północy, 
Światłem Północy lub Światłem ze Ślą-
ska. Wywodził się z możnej rodziny o 
tradycjach chrześcijańskich. Przyjął 
habit dominikański w Rzymie od zało-
życiela zakonu, św. Dominika. Wraca-
jąc do Polski, wspólnie z towarzyszami 
założył klasztory we Friesach, Pradze, 
Wrocławiu i Kamieniu. Osiadłszy w 
Krakowie, zorganizował klasztor w 
kościele św. Trójcy, a  następnie udał 
się na Pomorze i założył placówkę w 
Gdańsku. W 1228 roku podążył na Ruś 
i  spędził tam około pięciu lat. Ponownie udał się na 
Pomorze, aby nawracać Prusów. Ostatnie lata ży-
cia spędził w Krakowie. Prowadził życie aktywne, 
kilkukrotnie przemierzył Polskę pieszo. Już za ży-
cia otoczyła go sława cudotwórcy. Żywił głęboki 
kult Najświętszego Sakramentu i Matki Bożej. Zo-
stał ogłoszony świętym przez papieża  Klemen-
sa     VIII w 1594 roku. Był siódmym dominikani-
nem i piątym Polakiem wyniesionym na ołtarze. 

Z życiem świętego Jacka wiąże się wiele opo-
wieści na temat cudów, których miał dokonać lub 
które miały wydarzyć się już po śmierci dzięki jego 
wstawiennictwu.  

-Pod Wyszogrodem  Jacek wraz z  trzema 
współbraćmi w sposób cudowny przeszedł suchą 
stopą po wodach Wisły, które były mocno wten-
czas wezbrane.  

-W Kijowie przywrócił wzrok ślepej córce księ-
cia   kijowskiego Włodzimierza.  

-Jacek, zabrawszy z  kościoła Najświętszy  
Sakrament i  posąg Matki Bożej, przeprawił się 

suchą nogą przez Dniepr w czasie napadu Tatarów 
w  1240 roku. Z  tej legendy wywodzi się tradycja 
Matki Bożej Jackowej, której najstarsza rzeźba jest 
przechowywana dzisiaj w  Krakowie.       

 14  sierpnia 1223 roku miała ukazać mu się 
Matka Boża, zapewniając, że o  cokolwiek poprosi 
w  jej imieniu, Jezus Chrystus spełni. Potwierdze-
niem tego objawienia miał być rozkwit Zakonu Ka-
znodziejskiego w  Polsce.          

-W dniu śmierci Jacka rycerz o  imieniu Żegota 
zmarł spadłszy z  konia. Jego rodzice zanieśli ciało 
do grobu dominikanina. Żegota został przywróco-
ny do życia i rzekł, iż był z  Jackiem w niebie. 
Świadkami cudu mieli być m.in. kasztelan krakow-

ski Klemens i  dziekan kapituły Piotr.  
     -W czasie podróży na Skałkę miej-
sce męczeństwa biskupa  
Stanisława  święty Jacek przywrócił 
życie pochodzącemu z  Proszowic 
chłopcu imieniem Piotr, który po-
przedniego dnia utonął w Wiśle.  
    -Innym razem wskrzesił syna swej 
penitentki Przybysławy, który utonął 
w Rabie.  
     -W Kościelcu koło Proszowic, 
gdzie Jacek Odrowąż przebywał na 
zaproszenie swej penitentki    
Klemensji,    ostry grad w  1238 roku 
całkowicie zniszczył pola uprawne. 
Święty Jacek polecił mieszkańcom 
spędzić noc na modlitwie i następne-
go dnia zboża podniosły się, jakby w 
ogóle nie ucierpiały wskutek grado-

bicia, co miało ocalić miejscową ludność przed bie-
dą i  głodem.  

-Na prośbę Prandoty z  Kościelca (być może 
członka rodu Odrowążów), Jacek, wezwawszy 
imienia Chrystusa, uzdrowił z  niemoty jego mat-
kę, Juttę.   

-Gdy południowe obszary Polski po najazdach 
tatarskich nawiedził głód, Jacek miał karmić ubo-
gich pierogami własnego wyrobu, stąd też przydo-
mek  „św. Jacek z  pierogami.  

W 2009 r. w czasie uroczystego odpustu  
w Bazylice Ojców Dominikanów ks. kardynał  
Stanisław Dziwisz przekazał na ręce ks. prałata 
Józefa Jakubca Relikwie św. Jacka (z dokumentem 
autentyczności podpisanym w 1969 roku przez 
kardynała Karola Wojtyłę) dla Sanktuarium  
Najświętszej Rodziny w Krakowie. 

 
 

Św. Jacek patron miesiąca kwietnia 
w Sanktuarium Najświętszej Rodziny w Krakowie 

 

Opracowanie Redakcja (https://pl.wikipedia) 

 

Rozpoczynamy cykl, poświęcony Patro-
nom miesiąca w Sanktuarium Najświęt-
szej  Rodziny w Krakowie. Ich rzeźby wi-
dzimy przy ołtarzu sanktuaryjnym. Św. 
Jacka prosimy o pomoc w naszych tro-
skach szczególnie na Nowennie do Naj-
świętszej Rodziny w każdą środę kwiet-
nia o godz. 1745. Możemy także uczcić jego 
Relikwie 
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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: 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). 

Zespół Redakcyjny: ks. Mirosław Dziedzic, Zdzisław Chojnacki, Krystyna  Fłys, Zdzisława Krzeczkowska,  
Bronisława Kufel – Włodek,  Jadwiga Nowakowska 

Adres:  NASZA FAMILIA ul. Aleksandry 1  30-837 Kraków,  tel (12) 658 03 50 
e-mail: xmiroslaw@poczta.onet.pl;   

TURNUS ZDROWOTNO-REHABILITACYJNY SENIORÓW Z WNUKAMI  
MRZEŻYNO w Ośrodkach  „PIRAMIDA” I „SUS TRAVEL” 

54 Seniorów z Wnukami z Krakowa 
Nowego Bieżanowa jedzie na turnus zdro-
wotno-rehabilitacyjny do Mrzeżyna nad 
Morzem – w Ośrodku PIRAMIDA 5 - 19 
maja. Pojawiła się możliwość skorzystania 
z podobnej oferty w tym samym czasie  w 
Ośrodku „SUS TRAVEL” Mrzeżyno ul. 
Nadmorska 12.  

Koszt turnusu: 1300 zł/os. /w tym 200 
zł cena przewozu + ubezpieczenie NNW/, 

przy zapisie należy przekazać 260 zł zalicz-
ki.  

PAKIET OBEJMUJE: 
- zakwaterowanie w pokojach z pełnym wę-

złem sanitarnym 
/na wyposażeniu pokoju znajduje się: tv, 

czajnik elektryczny, ręcznik/, 
- wyżywienie: 3 posiłki dziennie /śniadanie 

i  kolacja w formie bufetu, obiad serwowany/, 
- konsultację lekarską, 
- 20 zabiegów w turnusie według wskazań 

lekarza- 2 zabiegi dziennie, 
- całodobową opiekę pielęgniarską, 
- wieczorek taneczny /powitalny/z poczę-

stunkiem i muzyką na żywo, 
- wieczorek taneczny /pożegnalny/z poczę-

stunkiem i muzyką na żywo, 

- biesiada przy ognisku z pieczeniem kiełba-
sek i muzyką na żywo, 

- wypożyczenie sprzętu plażowego, 
- wycieczka autokarowa z przewodnikiem do 

miasta Trzebiatów, 
- opiekę rezydenta 
CENA PAKIETU NIE OBEJMUJE: 
- dopłaty za pokój jednoosobowy, która wyno-

si: 250 zł/os. do ceny turnusu /ilość pokoi jedno-
osobowych ograniczona/, 

-opłaty klimatycznej, która pobierana jest w 
recepcji ośrodka, w wysokości określanej przez 
radę gminy. 

- opłaty za niestrzeżone miejsca postojowe dla 
samochodów osobowych na terenie obiektu. 

LINK:  http://www.sustravel.pl/sus/galeria    
KONTAKT: Martyna Oraczyk 660 937 430 
Chętni mogą zgłaszać się telefonicznie 

do  Ks. Prałata (605 263 111).  

Kraków, 15 kwietnia 2018 r.                     ks. Józef Jakubiec 

Uczestnicy turnusu w Ośrodku SUS będą mo-

gli uczestniczyć codziennie we Mszy św. koncele-

browanej w Ośrodku PIRAMIDA w godzinach 

wieczornych i w Majówce; w niedzielę w kościele 

parafialnym.  

 

 


