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Mojżesz tak powiedział do ludu: 

«Zapytaj dawnych czasów, które były przed tobą, 
zaczynając od dnia, w którym Bóg stworzył 
człowieka na ziemi, zapytaj od jednego krańca 
niebios do drugiego, czy nastąpiło tak wielkie 
wydarzenie jak to lub czy słyszano o czymś 
podobnym? Czy słyszał jakiś naród głos Boży 
z  ognia, jak ty słyszałeś, i pozostał żywy? Czy 
usiłował Bóg przyjść i wybrać sobie jeden naród 
spośród innych narodów przez doświadczenia, 

znaki, cuda i  wojny, ręką mocną i wyciągniętym 
ramieniem, dziełami przerażającymi, jak to 
wszystko, co tobie uczynił Pan, Bóg twój, w Egipcie 
na twoich oczach? 
Poznaj dzisiaj i rozważ w swym sercu, że Pan jest 

Bogiem, a na niebie wysoko i na ziemi nisko nie ma 
innego. Strzeż Jego praw i nakazów, które ja dziś 
polecam tobie wypełniać; by dobrze ci się wiodło 
i  twym synom po tobie; byś przedłużył swe dni na 
ziemi, którą na zawsze daje ci Pan, Bóg twój». 

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY 

Czytanie z księgi powtórzonego prawa 

Psalm responsoryjny  

Bracia: 
Wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami 
Bożymi. Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by 
się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście Du-
cha przybrania za synów, w którym możemy wołać: 
«Abba, Ojcze!» 

Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego du-
cha, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Jeżeli zaś jesteśmy 
dziećmi, to i dziedzicami: dziedzicami Boga, a współ-
dziedzicami Chrystusa; skoro wspólnie z Nim cierpi-
my, to po to, by wspólnie mieć udział w chwale. 

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian  

 

Słowa Ewangelii według św. Mateusza 

Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi 

Jedenastu uczniów udało się do Galilei, na górę, tam 
gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu po-
kłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł 
do nich i przemówił tymi słowami: 
«Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. 

Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając 
im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Ucz-
cie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A 
oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skoń-
czenia świata». 

OTO SŁOWO BOŻE 

OTO SŁOWO BOŻE 

(Rz 8, 14-17) 

OTO SŁOWO PAŃSKIE  

(Mt  28, 16-20) 

(Ps 33 (32), 4-5. 6 i 9. 18-19. 20 i 22 (R.: por. 12)) 

(Pwt 4, 32-34. 39-40) 

Alleluja, Alleluja, Alleluja! Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,  
Bogu, który jest i który był, i który przychodzi.  Alleluja, Alleluja, Alleluja! 

Szczęśliwy naród wybrany przez Pana 
Słowo Pana jest prawe, *  
a każde Jego dzieło godne zaufania.  
On miłuje prawo i sprawiedliwość, *  
ziemia jest pełna Jego łaski. 

Szczęśliwy naród wybrany przez Pana 
Przez słowo Pana powstały niebiosa, *  
wszystkie gwiazdy przez tchnienie ust Jego.  
Bo przemówił, i wszystko się stało, *  
sam rozkazał, i zaczęło istnieć. 

Szczęśliwy naród wybrany przez Pana 

Oczy Pana zwrócone na bogobojnych, *  
na tych, którzy oczekują Jego łaski,  
aby ocalił ich życie od śmierci *  
i żywił ich w czasie głodu. 

Szczęśliwy naród wybrany przez Pana 
Dusza nasza oczekuje Pana, *  

On jest naszą pomocą i tarczą.  
Panie, niech nas ogarnie Twoja łaska, *  
według nadziei pokładanej w Tobie 

Szczęśliwy naród wybrany przez Pana 

Por.Ap 1,8 
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Dziękczynienie za świadków w czasach  
walki o niepodległość 

Przeżywając kolejny dzień nowenny jubileuszo-
wej, dziękujemy Bogu, najlepszemu Ojcu, za tych 
naszych braci i siostry, którzy w okresie walki 
o  niepodległość byli dla innych wzorem do naśla-
dowania:  

Boże Dawco Życia 
dziękujemy Ci za księdza Piotra Wawrzyniaka, któ-
ry na terenach zaboru pruskiego wspierał polskie 
rodziny poprzez działalność oświatową oraz propa-
gowanie spółdzielczości. Kierował istniejącą do dzi-
siaj Drukarnią i Księgarnią Świętego Wojciecha 
w  Poznaniu.   

Boże Dawco Życia 
dziękujemy Ci za księdza Feliksa Bolta, aktywnego 
działacza polskich organizacji o profilu oświatowym 
i gospodarczym. Rozumiał, że polskie rodziny będą 
silne gdy będą pielęgnowały polską świadomość na-
rodową i będą zabezpieczone finansowo. Założył 
spółki handlowe, które stały się poważną konkuren-
cją dla handlu niemieckiego na Pomorzu i tym sa-
mym przyczyniły się do wzmocnienia polskiego sta-
nu posiadania w zaborze pruskim. 

Boże, Dawco Życia 
dziękujemy Ci za arcybiskupa Szczęsnego Felińskie-
go, założyciela Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek 
Rodziny Maryi, któremu zlecił opiekę nad dziećmi 
oraz ludźmi chorymi i starymi. Jednym z  zadań 
zgromadzenia było organizowanie szkół dla wiej-
skich dzieci. Jako arcybiskup metropolita warszaw-
ski przyczynił się do odrodzenia duchowego tego 
miasta. Zreformował seminarium i Akademię Du-
chowną w Warszawie, założył schronisko dla bied-
nych dzieci i upowszechnił nabożeństwo majowe ku 
czci Najświętszej Maryi Panny. Przez władze car-
skie został skazany na wygnanie w głąb Rosji za to, 
że napisał list do cara Aleksandra II w  obronie Ko-
ścioła i narodu. 

Boże Dawco Życia 
dziękujemy Ci, za bł. Marię Angelę Truszkowską. Ja-
ko tercjarka franciszkańska poświęciła się całkowi-
cie wychowaniu dzieci i opiece nad staruszkami. 
Dzieło błogosławionej Angeli rozrastało się bardzo 
szybko dając początek Zgromadzeniu Sióstr Felicja-
nek. Posługując wśród ludności na Podlasiu po kilku 
latach siostry prowadziły już wśród unitów podla-
skich jedenaście podobnych ochronek, a na terenie 
całego zaboru rosyjskiego dwadzieścia siedem.   

Boże, Dawco Życia 

dziękujemy Ci za biskupa Jana Cieplaka broniącego 
wytrwale byłych unitów, którzy przymuszeni wcze-
śniej do konwersji na prawosławie po edykcie tole-
rancyjnym powrócili do katolicyzmu, ale przez wła-
dze nie byli za takich uznawani. Był duszpasterzem 
całkowicie oddanym wiernym, przewodnikiem dla 
katolików w Rosji.  

Boże, Dawco Życia 
dziękujemy Ci za Orlęta Lwowskie: Antosia  
Petrykiewicza, trzynastoletniego obrońcę Lwowa 
i  najmłodszego kawalera Orderu Virtuti Miliktari, 
Jasia Kukawskiego dziewięciolatka, którego kara-
bin był większy od niego samego, czternastoletniego 
Jurka Bitschana, piętnastoletnią Helenkę Grabską 
i  wielu innych, którzy oddali swoje młode życie bro-
niąc Polski przed ukraińską i sowiecką armią. 

Boże, Dawco Życia 
dziękujemy Ci za księdza Ignacego Skorupkę, kapela-
na Wojska Polskiego, uczestnika Bitwy Warszaw-
skiej, który zginął, udzielając na polu bitwy, sakra-
mentu namaszczenia chorych rannemu żołnierzowi. 

Boże, Dawco Życia  
dziękujemy Ci za Ignacego Paderewskiego polskiego, 
światowej sławy pianistę, kompozytora i działacza 
niepodległościowego. Pod jego bezpośrednim wpły-
wem prezydent umieścił w swoim ultimatum, uza-
leżniającym podpisanie przez Stany Zjednoczone 
Traktatu Wersalskiego, punkt domagający się zgody 
stron traktatu na utworzenie niepodległego państwa 
polskiego. 

Boże, Dawco Życia 
dziękujemy Ci za bł. Jana Beyzyma, jezuitę, który za-
niósł imię Polski na daleki Madagaskar, gdzie za-
mieszkał z trędowatymi, najbiedniejszymi z bied-
nych. Dla nich, z pieniędzy składanych przez Pola-
ków we wszystkich zaborach, zbudował szpital. Był 
dla nich wszystkim: pielęgniarzem, ogrodnikiem, 
stolarzem, ale najpierw księdzem. On ich przede 
wszystkim pocieszał ! Troszczył się, by nikt nie umarł 
nie pojednawszy się z Bogiem. Namaszczał umiera-
jących, udzielał wiatyku, dodawał otuchy, głosił re-
kolekcje i urządzał dni skupienia. Był cały czas z ni-
mi ! 

Boże, Dawco Życia 
dziękujemy Ci za tych naszych rodaków, którzy dali 
dobre świadectwo życia w trudnym okresie zabo-
rów. Prosimy Cię, abyśmy umocnieni ich przykła-
dem i wsparci Twoją łaską, umieli dziś podejmować 
zadania, które nam powierzasz.      

 

Modlitwy z Nowenny Jubileuszowej 
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Aktywnie i z pomysłem w wieku 60+ 

Już pewnie niejeden mieszkaniec usłyszał o działaniach Kolpinga przy naszej parafii. Od wielu lat 
podejmowane są różnorodne inicjatywy, w tym również od 2014 r. działania dla osób starszych. W  ra-
mach Stowarzyszenia Rodzina Kolpinga w Krakowie – Nowym Bieżanowie (bo taka jest prawidłowa 
nazwa) powstał Kolpingowski Klub Seniora i patrząc z czteroletniej perspektywy był to strzał w dziesiąt-
kę. 

Kolpingowski Klub Seniora od momentu założenia funkcjonuje samodzielnie. Jest to grupa ak-
tywnych i chętnych osób „do tańca i do różańca”. Spotkania Klubu odbywają się obecnie co tydzień – 
w  każdy czwartek o godzinie 10:00. Ostatnią, cenną inicjatywą jest tworzenie grupy teatralnej. Wspól-
nie wystawiono już dwie sztuki tj. Jasełka i Wodewil krakowski.  

Działania Klubu wspierane są poprzez wsparcie projektowe. W tym roku, od maja Stowarzyszenie 
Rodzina Kolpinga w Krakowie – Nowym Bieżanowie rozpoczyna realizację projektu„SZTUKA ŻYCIA” 
dofinansowanego ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych  na 
lata 2014-2020.  

„SZTUKA ŻYCIA” to projekt dedykowany 120 osobom w  wieku 60+  
/o  różnym stopniu sprawności  - poprzez uwzględnienie potencjału tych 
osób i  dopasowanie oferty/. Działania realizowane będą na terenie trzech 
powiatów w woj. Małopolskim, gdyż do współpracy zaproszono – poza 
osobami starszymi z Krakowa - również seniorów z powiatu bocheńskiego 
i  brzeskiego. Zaplanowano szereg działań w zakresie oferty edukacyjnej 

w  obszarze kultury (zajęcia teoretyczne jak i praktyczne) i wzmocnienia poczucia bezpieczeństwa 

Co nas czeka: 

• obszar: Senior w teatrze 

◊ warsztaty teatralne oraz wystawianie  
przygotowanych spektakli  

◊ wyjścia do teatru 

◊ nagranie profesjonalnego krótkiego filmu z udziałem seniorów 

• obszar: Terapia poprzez sztukę - spotkania ze sztuką tj.  udział w wystawach muzealniczych 

• obszar: Sztuka, która motywuje 

◊ zajęcia rękodzielnicze 

◊ wizyta w muzeum etnograficznym 

• obszar: Senior przy komputerze 

◊ kurs komputerowy w wymiarze 40h 

• obszar: Sztuka w skali mikro 

◊ spacery „Moja mała ojczyzna” – poznajemy zakątki Małopolski  
• obszar: Senior bezpieczny 

◊ spotkania z policjantami  
◊ debata „Seniorze, zadbaj o swoje bezpieczeństwo” 

Mamy nadzieję, że inicjatywa, która powstała przy aktywnym udziale samych seniorów spotka się z pozy-
tywnym przyjęciem wśród szerszego grona osób starszych. Zapraszamy do włączenia się w działania projektowe, 
a może i  przyłączenia się do Kolpingowskiego Klubu Seniora. Wymienione powyżej działania będą realizowane 
nieodpłatnie. W najbliższym czasie planowane jest spotkanie informacyjne dla osób zainteresowanych, a już dziś 
można uzyskać więcej informacji u p. Bogumiły Budny pod numerem 602 397 408. Zapraszamy. 
 

Kraków, 18 maj 2018 r.                                                                                    Bożena Michałek 

Projekt dofinansowany ze środków  
Programu Rządowego na rzecz  

Aktywności Społecznej Osób Starszych 

na lata 2014-2020 
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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;   

Nabożeństwa  majowe 

Od 1994 roku przy kapliczce koło bloku na Aleksandry 
27 odbywają się nabożeństwa majowe ku czci Matki Bożej, 
podczas których odmawia się Litanię Loretańską, Pod Two-
ją Obronę, dziesiątek różańca i śpiewa wiele przepięknych 
pieśni maryjnych.  

Na tych nabożeństwach gromadzi się wiele osób. Nabo-
żeństwa prowadzą: Pani Władysława Działowska i Pan Ste-
fan Domin. 

Kapliczka jest pięknie przystrojona kwiatami, lampkami 
itp., o co dba przede wszystkim Pani Maria Domin. Z inicja-
tywy Pana Stefana Domina zostały postawione nowe ławki, 
które zostały w tym roku odnowione.  

Któż inny jak nie Maryja może wyprosić nam łaski 
u  Boga przez swojego syna Jezusa Chrystusa?  Świat dziś 
oddala się od Boga i często nasuwa to myśl, że Bóg nie rea-
guje - ale tak nie jest - to zasługa Maryi, która powstrzymu-
je Jego karzącą rękę. Cieszmy się, zatem z tego, że mamy w 
niebie Maryję, która u Boga nam wyprasza zdroje łask, 
"...by świat lepszy był, by w miłości żył " . 

Nie bójmy się okazywać swojego przywiązania do Ko-
ścioła, stawać śmiało w obronie swoich przekonań. Z Mary-
ją możemy rozmawiać wszędzie; w pracy, w samochodzie  
i w autobusie. Dla Maryi miejsce nie ma znaczenia ona słu-
cha wszędzie i wstawia się za nami u Boga. 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

 

 

Dziękujemy Bogu i ludziom za Uroczystość Pierwszej 
Komunii Świętej, którą przyjęło w zeszłą niedzielę 
164 naszych młodych parafian. Słowa uznania i wdzięczno-
ści kierujemy w stronę ks. Józefa Chodurka, który wzoro-
wo przygotował dzieci do pełnego uczestnictwa we Mszy 
św. Dziękujemy również rodzicom i wychowawcom za 
wszelką pomoc w zorganizowaniu tej uroczystości. 

W czwartek, 31 maja Uroczystość Bożego Ciała. Cen-
tralna procesja z Wawelu na Rynek Główny od godz. 9.00. 
W naszej parafii zamiast Mszy św. o godz. 17.00 zostanie 
odprawiona Msza św. o godz. 16.00, a po niej procesja, 
której trasa przebiegać będzie wzdłuż ul. Ćwiklińskiej. Po-
zostałe Msze św. jak w niedziele. Za pobożne uczestnictwo 
w procesji eucharystycznej można uzyskać odpust zupełny. 
W tym roku przygotowaniem czterech ołtarzy procesyj-
nych zajmuje się rejon IV we współpracy z grupami para-
fialnymi. Potrzebni są też mężczyźni, którzy od godz. 8.00 
pomogą w ustawieniu konstrukcji ołtarzy. Dzieci pierwszo-
komunijne pójdą w procesji w strojach liturgicznych. Para-
fian z bloków przy trasie procesji prosimy o religijne ude-
korowanie swoich okien. 

W czasie Oktawy Bożego Ciała zapraszamy na wie-

czorną Mszę św. i procesję wokół kościoła. Zachęcamy 
wszystkich parafian, aby przynajmniej w dniu swojego 
rejonu uczestniczyli w tym nabożeństwie. W piątek zapra-
szamy rejon III, w sobotę rejon IV, w niedzielę zapraszamy 
parafian ze wszystkich zespołów, w poniedziałek rejon V, 
ul. Aleksandry 4, 4a, c, d, we wtorek rejon I oraz w środę 
rejon II. 

W piątek rozpoczyna się miesiąc czerwiec, który jest 
poświęcony czci Najświętszego Serca Pana Jezusa, ja-
ko znaku miłości Boga do każdego człowieka. Zapraszamy 
do udziału w nabożeństwach czerwcowych codziennie 
o  godz. 17.45, a w niedziele po Mszy św. o godz. 17.00. 
Podczas Oktawy Bożego Ciała Litania do Serca Pana Jezu-
sa będzie śpiewana w czasie procesji po Mszy św. wieczor-
nej. 

W kalendarzu liturgicznym nadchodzącego tygodnia: 

• wtorek:      wsp. św. Urszuli Ledóchowskiej, dziewicy; 
• czwartek:  Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi  

Chrystusa (Bożego Ciała); 
• piątek:        wsp. św. Justyna, męczennika. 

 


