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Kiedy Szaweł przybył do Jeruzalem, próbował 
przyłączyć się do uczniów, lecz wszyscy bali się go, nie 
wierząc, że jest uczniem. 

Dopiero Barnaba przygarnął go i zaprowadził do 
apostołów, i opowiedział im, jak w drodze Szaweł ujrzał 
Pana, który przemówił do niego, i z jaką siłą przekonania 
występował w Damaszku w imię Jezusa. Dzięki temu 
przebywał z nimi w Jerozolimie, z siłą przekonania 

przemawiając w imię Pana. Przemawiał też i rozprawiał 
z  hellenistami, którzy usiłowali go zgładzić. Bracia jednak, 
dowiedziawszy się o tym, odprowadzili go do Cezarei 
i  wysłali do Tarsu. 

A Kościół cieszył się pokojem w całej Judei, Galilei 
i  Samarii. Rozwijał się i żył bogobojnie, i obfitował 
w  pociechę Ducha Świętego.. 

V NIEDZIELA WIELKANOCNA 

Czytanie z Dziejów Apostolskich 

Psalm responsoryjny  

 
Wypełnię moje śluby wobec czcicieli Boga. *  
Ubodzy będą jedli i zostaną nasyceni,  
będą chwalić Pana ci, którzy Go szukają: *  
«Serca wasze niech żyją na wieki».  
Refren: Alleluja 
Przypomną sobie i wrócą do Pana wszystkie krańce ziemi , 
* oddadzą Mu pokłon  wszystkie szczepy pogańskie. Jemu 
się pokłonią wszyscy śpiący w ziemi,*  

przed  Nim zegną się wszyscy, którzy staną się prochem.  
Refren: Alleluja 
Moja dusza będzie żyła dla Niego, †  
potomstwo moje Jemu będzie służyć, *  
przyszłym pokoleniom o Panu opowie.  
I sprawiedliwość Jego ogłoszą ludowi, †  
który się narodzi: *  
«Pan to uczynił».  
Refren: Alleluja 

Dzieci, nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą. Po tym poznamy, że jesteśmy z prawdy, i uspokoimy przed 
Nim nasze serca. A jeśli serce oskarża nas, to przecież Bóg jest większy niż nasze serca i zna wszystko. 

Umiłowani, jeśli serce nas nie oskarża, to mamy ufność w Bogu, a o co prosić będziemy, otrzymamy od Niego, ponieważ 
zachowujemy Jego przykazania i czynimy to, co się Jemu podoba. Przykazanie zaś Jego jest takie, abyśmy wierzyli w imię Jego 
Syna, Jezusa Chrystusa, i miłowali się wzajemnie tak, jak nam nakazał. Kto wypełnia Jego przykazania, trwa w Bogu, a Bóg 
w  nim; a to, że trwa On w nas, poznajemy po Duchu, którego nam dał.Jezusa Chrystusa, i miłowali się wzajemnie tak, jak nam 
nakazał. Kto wypełnia Jego przykazania, trwa w Bogu, a Bóg w nim; a to, że trwa On w nas, poznajemy po Duchu, którego nam 
dał. 

Czytanie z Plerwszego Listu św. Jana Apostoła 

 

Słowa Ewangelii według św. Jana 

Jezus powiedział do swoich uczniów: 

«Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec 
mój jest tym, który go uprawia. Każdą latorośl, która 
nie przynosi we Mnie owocu, odcina, a każdą, która 
przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfit-
szy. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypo-
wiedziałem do was. Trwajcie we Mnie, a Ja w was będę 
trwać. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu 
sama z siebie – jeżeli nie trwa w winnym krzewie – tak 
samo i wy, jeżeli we Mnie trwać nie będziecie. 

Ja jestem krzewem winnym, wy – latoroślami. Kto 
trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, 
ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto 
nie trwa we Mnie, zostanie wyrzucony jak winna lato-
rośl i uschnie. Potem ją zbierają i wrzucają w ogień, 
i  płonie. Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa moje 
w was, to proście, o cokolwiek chcecie, a to wam się 
spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfi-
ty przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami». 

OTO SŁOWO BOŻE 

OTO SŁOWO BOŻE 

(1 J 3, 18-24) 

OTO SŁOWO PAŃSKIE  

(J 15, 1-8). 

(Ps 22 (21), 26b-27. 28 i 30ab. 30c-32 (R.: por. 26a)) 

(Dz 9, 26-31) 

Alleluja, Alleluja, Alleluja! 

Trwajcie we Mnie, a Ja w was trwać będę.  
Kto trwa we Mnie, przynosi owoc obfity.  

Alleluja, Alleluja, Alleluja! 

Refren: Alleluja 
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Chwała i dziękczynienie Bogu Najwyższemu. Bądź 
uwielbiony, bądź pochwalony Panie Boże za szansę 
jaką nam dałeś, że przez prawie 25 lat mogliśmy 
prowadzić działalność ewangelizacyjną (2  maja 1993 
r. wyszedł pierwszy numer Naszej Familii). 
Uświadomiliśmy sobie wtedy, że każdy chrześcijanin 
powinien dawać świadectwo swojej wiary jako jedną 
z form ewangelizowania. Jedni jadą do Afryki, inni do 
Kazachstanu.  My nie mieliśmy okazji wyjechać. Ale 
Pan Bóg dał nam szansę, inną, ale nie mniej  ważną. 
Ksiądz proboszcz Józef Jakubiec włączył naszą 
parafię do ruchu Nowy Obraz Parafii. W tym czasie 
parafia podzielona została na rejony. Powołani 
zostali posłańcy, powstała parafialna Rada 
Duszpasterska, a także Zespół Redakcyjny gazetki 
parafialnej „Nasza Familia”. Byli w nim 
przedstawiciele ruchów i wspólnot działających przy 
naszej parafii. Przewodniczącym tego zespołu został 
Medard Kafel. Powoli zespół redakcyjny malał. 
Zostaliśmy sami.  Tylko dzięki pomocy 
korespondentów i współpracowników mogliśmy 
składać kolejne numery Naszej Familii. Jesteśmy im 
za to niezmiernie wdzięczni. I ta potrzeba serca 
zmusza mnie do wymienienia, na ile pamięć pozwoli, 
przynajmniej  niektórych: ks. Piotr Wieczorek, ks. 
Piotr Wiktor, ks. Tomasz Nowak, ks. Julian 
Lachendro, ks. Leszek Harasz. ks. Józef Jakubiec, 
Barbara Jaglarz, Ewa Cudzik, poetki Wanda Ćwik 
i  Aleksandra Wiatr, Teresa Spolitakiewicz,  siostry 
Michalitki, Elżbieta i Józef Wrońscy … 

Do powstania „Naszej Familii” w znacznym 
stopniu przyczyniła się Redakcja tygodnika 
katolickiego „Źródło”. W wielu parafiach naszej 
diecezji zaczęły wychodzić gazetki parafialne 
z  inicjatywy i pod opieką „Źródła”. Redakcja „Źródła” 
zorganizowała kilka szkoleń dla redaktorów gazetek 
parafialnych prowadzonych przez zawodowych 
dziennikarzy i polonistów. Szczególnie pozostały nam 
w pamięci kilkudniowe warsztaty dziennikarskie na 
Śnieżnicy. 

Początki były trudne. Teksty trzeba było pisać na 
maszynie do pisania, a potem zawozić do redakcji 
„Źródła” na ul. Basztową, ul. Piekarską, a wreszcie do 
siedziby redakcji przy ul. Mikołajskiej. Gazetka nasza 
zajmowała jeden arkusz formatu A4 i  wychodziła co 
tydzień jako wkładka do „Źródła”. Redakcja 
pokrywała druk wkładki, a parafia rozprowadzała 
tygodnik. W ten sposób „Nasza Familia” mogła 
docierać do niewielu parafian. Nie wszystkich było 
stać na zakup „Źródła”. Początkowo bardzo dużo 
pomagał pan Medard Kafel, później zostaliśmy sami. 
Gdy do użycia weszły komputery ks. proboszcz Józef 
Jakubiec postanowił zrezygnować  z  pomocy 
tygodnika „Źródło”. Parafia zakupiła nowoczesny 
kserograf, a opracowania graficznego i  druku podjął 
się pan Krzysztof Kordas. Nasza gazetka nabrała 
innego charakteru, zwiększyła objętość do czterech 

stron formatu A4 . Pierwsza strona przeznaczona 
była na czytania mszalne danej niedzieli, druga i 
trzecia  na aktualne tematy życia parafii, relacje z 
życia ruchów, grup i organizacji katolickich 
działających w parafii (m. in. Akcja katolicka, 
Rodzina Kolpinga, Kręgi Rodzin  Domowego 
Kościoła, Apostolstwo Modlitwy, Chór Parafialny 
„Familia”). Znajdowały tam miejsce modlitwy do 
Najświętszej Rodziny zanoszone w  czasie Nowenny, 
informacje o udzielonych chrztach, pierwszej 
komunii, bierzmowaniu, ślubach i  o zmarłych. Na 
czwartej stronie umieszczaliśmy ogłoszenia 
parafialne i komunikaty, okolicznościowe życzenia. 
Przez pewien czas był kącik dla dzieci „Spotkanie z 
Aniołkiem”, który reagowały siostry Michalitki. 
„Nasza Familia” była bezpłatna i  docierała do 
znacznie większej liczby czytelników. 

 Nowy proboszcz ks. Mirosław Dziedzic również 
zaangażował się w wydawanie Naszej Familii.  Po 
jednej z wizyt kolędowych udało mu się pozyskać 
młode redaktorki panie Ewę Prymon -Ryś i Karolinę 
Kalinowską. Zaczęły się pojawiać znakomite artykuły 
ich autorstwa. Szatę graficzną i rozkład 
opracowywała pani Katarzyna Tarkowska 
(sekretarka biura parafialnego), a drukiem zajął się 
pan Zdzisław  Chojnacki.  W krótkim artykule trudno 
ująć całą historię naszej gazetki, kroniki nie 
spisywaliśmy, a i pamięć już nie ta. Z wielką radością 
przyjęłam wiadomość, że po krótkiej przerwie 
gazetka parafialna zaczęła wychodzić. Bogu dziękuje, 
ze znalazł ludzi, którzy to dzieło kontynuują. Życzę 
im, aby ta posługa dla naszej parafii przynosiła im 
radość. 

Anna Leokadia Stanowska 

JAK TO SIĘ ZACZĘŁO  
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W roku 2018 przypada setna rocznica od-
zyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę. 
Główne uroczystości, związane z tym jubileu-
szem, będziemy przeżywać w listopadzie, ale mo-
dlitwa dziękczynna za dar wolnej Ojczyzny oraz 
prośba o błogosławieństwo Boże dla niej powin-
na być obecna we wszystkich miesiącach roku. 
Jej szczególnym wyrazem jest nowenna jubileu-
szowa.  
Rozpoczęła się ona w lutym, a zakończy w paź-
dzierniku. 

Przeżywając dni Jubileuszowej Nowenny, 
dziękujmy Bogu, najlepszemu Ojcu, za tych na-
szych braci i siostry, którzy w okresie walki o 
niepodległość w sposób szczególny dbali o to, by 
ich rodacy znajdowali oparcie w Kościele, by 
mocno trwali przy Bogu, szczególnie poprzez 
świętowanie niedzieli.  

Dziękczynienie za świadków w czasie  
walki o niepodległość 

1.  Boże, najlepszy Ojcze, dziękujemy Ci za 
Służebnicę Bożą Wandę Malczewską, mistyczkę, 
która zachęcała do miłowania Boga i Ojczyzny. 
Uczyła modlitwy różańcowej i chętnie prowadzi-
ła swych podopiecznych przed Tabernakulum, 
ugruntowując w nich wiarę w rzeczywistą obec-
ność Pana Jezusa w Eucharystii.  

2.  Boże, najlepszy Ojcze, dziękujemy Ci za 
bł. Bronisława Markiewicza, założyciela Zgro-
madzenia św. Michała Archanioła, który 
w  szczególny sposób troszczył się o dobre, reli-
gijne wychowanie dzieci i młodzieży.  

3.  Boże, najlepszy Ojcze, dziękujemy Ci za 
arcybiskupa Józefa Bilczewskiego, człowieka 
o  wielkiej miłości do Boga i ludzi, gorliwego 
czciciela Matki Bożej, Królowej Polski. To dzięki 
jego staraniom papież Pius X zatwierdził kult 
Matki Bożej, Królowej Korony Polski. W swojej 
pracy duszpasterskiej budował poczucie wspól-
noty narodowej. Przede wszystkim jednak starał 
się zbliżać wiernych do Eucharystii.  

4.  Boże, najlepszy Ojcze, dziękujemy Ci za 
ks. Konstantego Budkiewicza, który troszczył się 
o opiekę religijną dla ludności polskiej przeby-
wającej, z różnych powodów, na terenie Rosji. 
Za tę działalność zapłacił najwyższą cenę. Został 
rozstrzelany w więzieniu na Łubiance.  

5.  Boże, najlepszy Ojcze, dziękujemy 
Ci  za  ks. Stanisława Brzóskę, kapelana walczą-
cych w  Powstaniu styczniowym i „ostatniego 
Powstańca” tego zrywu narodowego. Biskup  

Beniamin Szymański napisał o nim w liście do 
władz carskich: „Był to jeden z najbardziej wzo-
rowych młodych kapłanów, nie miał nigdy żad-
nego zarzutu, pobożny, a z charakterem łagodny 
i bojaźliwy. Poświęceniem się zaś dla ludu oraz 
bezinteresownością uzyskał sobie u niego wielką 
miłość i szacunek”.  

6.  Boże, najlepszy Ojcze, dziękujemy Ci za 
bł. Bronisława Komorowskiego, troszczącego się 
o polskość i wiarę katolicką dzieci w Wolnym 
Mieście Gdańsku.  

7.  Boże, najlepszy Ojcze, dziękujemy Ci za 
ks. Józefa Londzina, katechetę w Gimnazjum 
Polskim prowadzonym przez Macierz Szkolną 
dla Księstwa Cieszyńskiego, otaczającego troską 
duszpasterską Polaków mieszkających na Śląsku 
Cieszyńskim.  

8.  Boże, najlepszy Ojcze, dziękujemy Ci za 
generała Józefa Hallera, dowódcę Błękitnej Ar-
mii, któremu powierzono objęcie w posiadanie 
Pomorza i symboliczne zaślubienie Polski z Bał-
tykiem w 1920. W Cleveland, w jednym z prze-
mówień powiedział: „Polska nie upadła, tylko 
klęczy modląc się do miłosierdzia Bożego”. Był 
wielkim czcicielem Maryi. Jako dowódca trosz-
czył się o kapelanów w wojsku. Sam był dla swo-
ich żołnierzy przykładem bezgranicznej ufności 
Bogu, modlitwy i umiłowania Eucharystii.  

9.  Boże, najlepszy Ojcze, dziękujemy Ci za 
tych naszych rodaków, którzy dali dobre świa-
dectwo życia w trudnym okresie zaborów. Prosi-
my Cię, abyśmy umocnieni ich przykładem 
i  wsparci Twoją łaską, umieli dziś podejmować 
zadania, które nam powierzasz. Napełnij nas 
swoim Duchem, abyśmy poprzez świętowanie 
Dnia Pańskiego wypraszali wolnej Ojczyźnie po-
trzebne łaski. Przez Chrystusa, Pana naszego. 
Amen. 

 Opracowanie Redakcja (ks.Stanisław Szczepaniec  
– Nowenna Jubileuszowa 1918-2018) 
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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 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: 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;   

Wiadomość dla parafian  starszych i schorowanych 

• 30 kwietnia rozpoczynamy nabożeństwa majowe. 
Pierwsze z nich zostanie wyjątkowo odprawione 
po Mszy św. wieczornej, ponieważ połączone jest 
z  procesją wokół kościoła. Następne majówki będą 
odprawiane w dni powszednie o godz. 17.30, a w nie-
dziele i w Uroczystość NMP Królowej Polski po Mszy 
św. o godz. 17.00. Majówka przy kapliczce osiedlo-
wej koło bloku Aleksandry 27 o godz. 20.00. Na na-
bożeństwach majowych modlimy się szczególnie za 
Ojca Świętego Franciszka, za Kościół w Polsce, o po-
kój na świecie, za rodziny, o powołania kapłańskie, 
zakonne oraz o dobre urodzaje. Wypada, aby każdy 
z nas przynajmniej raz w tygodniu uczestniczył 
w  nabożeństwie na cześć Matki Bożej.  

• W pierwszy piątek Msze św. z Komunią wynagradza-
jącą Najświętszemu Sercu Pana Jezusa: 6.30, 7.00, 
9.00 (dla seniorów) 16.30, 18.00 i 19.30. Spowiedź 
św. w godz. 6.30 - 7.30 i od 15.30 do 19.30. Odwiedzi-
my również chorych w ustalonych terminach.  

• W pierwszą sobotę miesiąca – 5 maja zapraszamy 

na Nabożeństwo Wynagradzające Niepokalanemu 
Sercu Maryi, które zostanie odprawione o godz. 
16.30.  

• Parafia nasza organizuje wyjazd autokarowy do 
Medjugorie połączony z wypoczynkiem na Chorwa-
cji w dniach od 22 do 31 lipca. Bliższe szczegóły 
na plakatach, na stronie internetowej parafii oraz w 
biurze parafialnym.  

• Nowenna do Najświętszej Rodziny odbywa się, 
w  naszym Sanktuarium, w każdą środę o godz. 
17:30. W kwietniu było 59 próśb i 15 podziękowań.  

• W niedzielę, 13 maja o godz. 9:00 z katedry na Wa-
welu wyruszy tradycyjna procesja, z relikwiami, ku 
czci św. Stanisława biskupa i męczennika, głównego 
patrona Polski i Archidiecezji Krakowskiej, a o godz. 
10:00 rozpocznie się Msza św. na Skałce.  

Serdecznie dziękujemy za ofiary złożone w kwietniu 
na drukowanie Naszej Familii.  

Przy naszej parafii powstała grupa wspomagająca parafian  
w potrzebie. Zrzesza już kilkanaście osób chcących pomagać.  

Działania grupy koordynuje Pani Beata Folwarska  
(uczestniczka formacji  w kręgach rodzin, współodpowiedzialna za Dzieło 

Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego w parafii)  
przy wsparciu ks. Piotra Wieczorka.  

Wciąż jednak mamy możliwości pomocy,  
gdyż póki co opieką objęliśmy tylko kilka osób.  

Chcemy dotrzeć do osób starszych i schorowanych, które nie mogą, albo 
krępują się same poprosić o pomoc będąc w kościele.  

Zapewniamy pomoc w sprzątaniu, zakupach, ważnych sprawunkach, jak 
i  oczywiście możliwość spotkania, rozmowy.  

Liczymy na to, że ktoś do takich osób zajdzie, przekona ich do naszej  
pomocy i zgłosi je nam w ich imieniu.  

Można o takich osobach potem informować nas w zakrystii, w kancelarii 
parafialnej albo telefonicznie dzwoniąc do Pani Beaty pod  

nr tel.  784-550-904. 
 

  

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 


