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Zanim ukształtowałem cię w łonie matki,  
znalem cię 

Za czasów Jozjasza Pan skierował do mnie następu-
jące słowo: «Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, 
znałem cię, poświęciłem cię, nim przyszedłeś na świat, 
ustanowiłem cię prorokiem dla narodów». 
I rzekłem: «Ach, Panie, Boże, przecież nie umiem mówić, 
bo jestem młodzieńcem!» 

Pan zaś odpowiedział mi: «Nie mów: „Jestem młodzień-
cem”, gdyż pójdziesz, do kogokolwiek cię poślę, i  będziesz 
mówił, cokolwiek tobie polecę. Nie lękaj się ich, bo jestem 
z tobą, by cię chronić», mówi Pan. 
I wyciągnąwszy rękę, dotknął Pan moich ust i rzekł mi: 
«Oto kładę moje słowa w twoje usta. Spójrz, daję ci dzi-
siaj władzę nad narodami i nad królestwami, byś wyry-
wał i obalał, byś niszczył i burzył, byś budował i sadził». 

UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA ŚWIĘTEGO JANA CHRZCICIELA 

Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza 

Psalm responsoryjny  

Najmilsi: 

Wy, choć nie widzieliście Jezusa Chrystusa, miłujecie Go; 
teraz wierzycie w Niego, chociaż nie widzicie; a ucieszycie 
się radością niewymowną i pełną chwały wtedy, gdy osią-
gniecie cel waszej wiary, zbawienie dusz. 
Nad tym zbawieniem wszczęli poszukiwania i badania 
prorocy, ci, którzy przepowiadali przeznaczoną dla was 
łaskę. Badali oni, kiedy i na jaką chwilę wskazywał Duch 

Chrystusa, który w nich był i przepowiadał cierpienia 
przeznaczone dla Chrystusa i mające potem nastąpić 
uwielbienia. Im też zostało objawione, że nie im samym, 
ale raczej wam miały służyć sprawy obwieszczone wam 
przez tych, którzy wam głosili Ewangelię mocą zesłanego 
z  nieba Ducha Świętego. Wejrzeć w te sprawy pragną 
aniołowie. 

 

Archanioł Gabriel zapowiada narodzenie Jana 
Chrzciciela 

Za czasów Heroda, króla Judei, żył pewien kapłan, imie-
niem Zachariasz, z oddziału Abiasza. Miał on żonę z rodu Aa-
rona, a na imię było jej Elżbieta. Oboje byli sprawiedliwi wo-
bec Boga i postępowali nienagannie według wszystkich przy-
kazań i przepisów Pańskich. Nie mieli jednak dziecka, ponie-
waż Elżbieta była niepłodna; oboje zaś byli już posunięci w 
latach. 

Kiedy w wyznaczonej dla swego oddziału kolei pełnił służ-
bę kapłańską przed Bogiem, jemu zgodnie ze zwyczajem ka-
płańskim przypadł los, żeby wejść do przybytku Pańskiego i 
złożyć ofiarę kadzenia. A cały lud modlił się na zewnątrz w 

czasie kadzenia. Naraz ukazał mu się anioł Pański, stojący po 
prawej stronie ołtarza kadzenia. Przeraził się na ten widok 
Zachariasz i strach padł na niego. 
Lecz anioł rzekł do niego: «Nie bój się, Zachariaszu; twoja 
prośba została wysłuchana: żona twoja Elżbieta urodzi ci sy-
na, któremu nadasz imię Jan. Będzie to dla ciebie radość i we-
sele; i wielu z jego narodzenia cieszyć się będzie. Będzie bo-
wiem wielki w oczach Pana; wina i sycery pić nie będzie i już 
w łonie matki napełniony będzie Duchem Świętym. Wielu spo-
śród dzieci Izraela nawróci do Pana, Boga ich; on sam pójdzie 
przed Nim w duchu i mocy Eliasza, żeby serca ojców nakłonić 
ku dzieciom, a nieposłusznych do usposobienia sprawiedli-
wych, by przygotować Panu lud doskonały». 

OTO SŁOWO BOŻE 

OTO SŁOWO BOŻE 

(Ps 71, 1-2. 3-4a. 5-6ab. 15ab i 17 (R.: por. 6b)) 

(Jr 1, 4– 10) 

Alleluja, Alleluja, Alleluja! Jan przyszedł świadczyć o światłości,  
aby przygotować Panu lud doskonały. Alleluja, Alleluja, Alleluja! 

Od łona matki Pan mym opiekunem 
W Tobie, Panie, ucieczka moja, *  
niech wstydu nie zaznam na wieki.  
Wyzwól mnie i ratuj w Twej sprawiedliwości, *  
nakłoń ku mnie swe ucho i ześlij ocalenie. 

Od łona matki Pan mym opiekunem 
Bądź dla mnie skałą schronienia *  
i zamkiem warownym, aby mnie ocalić,  
bo Ty jesteś moją opoką i twierdzą. *  
Boże mój, wyrwij mnie z rąk niegodziwca. 

Od łona matki Pan mym opiekunem 

Bo Ty, mój Boże, jesteś moją nadzieją, *  
Panie, Tobie ufam od młodości.  
Ty byłeś moją podporą od dnia narodzin, *  
od łona matki moim opiekunem. 

Od łona matki Pan mym opiekunem 
Moje usta będą głosiły Twoją sprawiedliwość *  
i przez cały dzień Twoją pomoc.  
Boże, Ty mnie uczyłeś od mojej młodości *  
i do tej chwili głoszę Twoje cuda. 

Od łona matki Pan mym opiekunem 

OTO SŁOWO PAŃSKIE 

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Piotra Apostoła (1 P 1, 8-12) 

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza (Łk 1, 5-17) 

(J 1, 7; Łk 1, 17) 
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„Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej 
ziemi”. 

Ześlij, o Panie, swego Ducha, na wszystkich pracują-
cych. Uświęcaj naszą pracę i nasz odpoczynek.  

Poślij pracodawcom solidnych pracowników, a pra-
cownikom daj znaleźć dobrych pracodawców. 

Dziękczynienie za świadków w czasach walki o 
niepodległość  

Przeżywając kolejny dzień no-
wenny jubileuszowej, dziękujemy 
Bogu, najlepszemu Ojcu, za tych na-
szych braci i siostry, którzy w okre-
sie walki o niepodległość byli dla in-
nych wzorem dobrej pracy i właści-
wego odpoczynku, które kształtowa-
ły im współczesnych i pozwalały mu 
na roztropne działania dla przyszłej 
wolnej ojczyzny.  

Boże, Panie nieba i ziemi 
Dziękujemy Ci za bł. Anielę Salawę, 
krakowską służącą. Całe jej życie 
pełne było ciężkiej pracy, którą 
umiała łączyć z wytrwałą modlitwą 
i pomocą potrzebującym. Złożyła 
ślub dozgonnej czystości. Przystąpiła 
do Stowarzyszenia Sług Katolickich 
św. Zyty, którego zadaniem było nie-
sienie pomocy służącym. Miała więc 
okazję, aby bardzo owocnie prowa-
dzić apostolstwo w gronie koleżanek, 
dla których była przykładem chrześcijańskiego życia. 

Boże, Panie nieba i ziemi 
Dziękujemy Ci za bł. Honorata Koźmińskiego. Ten nie-
zwykle pokorny i cichy Kapucyn bronił Rodaków 
przed konsekwencjami kasty zakonów w zaborze ro-
syjskim i zakazu tworzenia nowych, poprzez zakłada-
nie zakonów „ukrytych”, bezhabitowych, które posyłał 
do pracy oświatowej i organicznej wśród Polaków. Do 
dzisiaj istnieją trzy zgromadzenia honorackie habito-
we: felicjanki, serafitki i kapucynki oraz czternaście 
bezhabitowych.    

Boże, Panie nieba i ziemi 
Dziękujemy Ci za bł. Klarę Szczęsną, członkinię ukry-
tego Zgromadzenia Sług Jezusa, założonego przez bł. 
Honorata Koźmińskiego w Warszawie, którego zada-
niem była praca apostolska wśród służących. Przez 
kilka lat prowadziła przytulisko dla służących w Kra-
kowie. Dzieląc troskę św. J.S. Pelczara o los służących, 
robotnic fabrycznych i chorych po domach stała się 
współzałożycielką Zgromadzenia Służebnic Najświęt-
szego Serca Jezusowego.  

Boże, Panie nieba i ziemi 
Dziękujemy Ci za bł. ks. Kazimierza Lutosławskiego. 
Ważną jego działalnością było harcerstwo, które uczy-
nił dla młodych miejscem uczenia się patriotyzmu wy-

rażanego poprzez solidną pracę i mądry odpoczynek. 
Napisał, że „przetwarza ono współczesnego poganina, 
dążącego do użycia i wygód przy najmniejszym wysił-
ku – na chrześcijańskiego rycerza, gardzącego pokusa-
mi miękkiego i łatwego życia, a pragnącego walki ze 
złem o zwycięstwo dobra – w sobie samym, w otocze-
niu swoim, na świecie – kosztem bodaj największych 
wysiłków i poświęceń – w imię obowiązku”.  

        Boże, Panie nieba i ziemi 
Dziękujemy Ci za bł. za bpa Włady-
sława Bandurskiego, aktywnego 
uczestnika konspiracyjnej pracy 
młodych działaczy narodowych. 
Był wspaniałym kaznodzieją, auto-
rem odezwy do mieszkańców Gali-
cji wzywającej do niesienia pomo-
cy materialnej Polakom w Króle-
stwie Kongresowym, honorowym 
kapelanem I Brygady Legionów. 
Dokonał uroczystego poświęcenia 
terenu przeznaczonego na Cmen-
tarz Obrońców Lwowa.  
        Boże, Panie nieba i ziemi 
Dziękujemy Ci za Michała Drzyma-
łę, chłopa z województwa poznań-
skiego, który prowadził spór z ad-
ministracją niemiecką o pozwole-
nie na wybudowanie domu na 
swojej ziemi. Jego walka o prawo 
do własnego domu i spokojnej pra-

cy na polskiej ziemi uczyniła go symbolem chłopskiego 
oporu wobec zaborcy i germanizacyjnych praktyk sto-
sowanych wobec Polaków przez państwo niemieckie.  

Boże, Panie nieba i ziemi 
Dziękujemy Ci za Stefana Wesołowskiego, który był 
jednym z najmłodszych żołnierzy w historii. Jako 9-
latek wstąpił w 1918 roku do legionów. Był żołnierzem 
Dywizjonu Huzarów Śmierci. Walcząc w nim brał 
udział w obronie Lwowa. Jego postawa w walce przy-
niosła mu order Virtuti Militari. Uczestniczył również 
w trzecim powstaniu śląskim. W wieku 12 lat, jako 
uczestnik trzeciego powstania śląskiego, został naj-
młodszym kapralem Wojska Polskiego.         

Boże, Panie nieba i ziemi 
Dziękujemy ci za tych naszych rodaków, którzy dali 
dobre świadectwo życia w trudnym okresie zaborów. 
Prosimy Cię, abyśmy umocnieni ich przykładem 
i  wsparci Twoją łaską, umieli dziś podejmować zada-
nia, które nam powierzasz. Napełnij nas swoim Du-
chem, byśmy potrafili solidnie pracować i mądrze od-
poczywać oraz uczyć tego następne pokolenia i w ten 
sposób przymnażać dóbr naszej wolnej ojczyźnie. 
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.   

PRACA - ODPOCZYNEK 
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Św. Jadwiga patronka miesiąca czerwca 
w Sanktuarium Najświętszej Rodziny w Krakowie 

Była najmłodszą córką (prawnuczką króla 
Władysława Łokietka) króla Węgier i Polski  
Ludwika I Wielkiego i Elżbiety Bośniackiej. Urodzi-
ła się 18 II 1374 r. w Budzie. W dzieciństwie została 
przeznaczona na żonę Wilhelma Habsburga 
(zaręczona w 1378 r.), przez pewien czas przeby-
wała na dworze wiedeńskim. Po śmierci najstarszej 
siostry Katarzyny w 1379 r. powróciła na Węgry, 
aby tu przygotowywać się do objęcia w przyszłości 
tronu węgierskiego, kształcić 
się, zdobywać wiedzę. Dzięki 
swoim kuzynkom Piastównom 
Annie i Jadwidze poznała język 
polski i naszą kulturę. Król Lu-
dwik wyznaczył na tron Polski 
swoja córkę Marię zamężną 
z  Zygmuntem Luksemburskim. 
Jednakże Maria po śmierci ojca 
została wybrana przez Węgrów 
na tron węgierski. Wówczas Po-
lacy zażądali od Elżbiety Bo-
śniackiej, aby do Krakowa przy-
była jej córka Jadwiga. Po trud-
nych pertraktacjach Elżbieta 
przyjęła warunki postawione 
przez stronę polską i Jadwiga 
została ukoronowana w kate-
drze wawelskiej przez arcybi-
skupa gnieźnieńskiego Bodzantę 
15 lub 16 X 1384 r. na króla  
Polski. Za radą panów polskich 
i  na ich prośbę Jadwiga zerwa-
ła zaręczyny z Wilhelmem i zgo-
dziła się wyjść za mąż za star-
szego od siebie o 20 lat wielkie-
go księcia Litwy Jagiełłę. Można powiedzieć, że zło-
żyła swoje życie w ofierze dla Boga i Polski. Jagieł-
ło przyjął chrzest w katedrze wawelskiej 15 II 1386 
r., a trzy dni później miał miejsce ślub Jadwigi z 
nowym królem Polski. Koronacja Władysława Ja-
giełły odbyła się 4 III 1386 r. w katedrze wawel-
skiej. Jagiełło postanowił, że Litwini przyjmą wiarę 
katolicką. W lutym 1387 r. rozpoczęła się chrystia-
nizacja Litwy od mieszkańców stolicy — Wilna.  
Jadwiga przysyłała na Litwę neofitom białe lniane 
szaty. Na jej prośbę i króla Władysława papież 
Urban VI erygował 12 III 1388 r. diecezję wileńską, 
kościół katedralny i na pierwszego biskupa diecezji 
wyznaczył sufragana gnieźnieńskiego Andrzeja  
Jastrzębca. Chcąc umocnić dzieło chrystianizacji 
Litwy królowa Jadwiga założyła w Pradze kole-
gium dla Litwinów, gdzie mieli się kształcić kapłani 
narodowości litewskiej. Z myślą o umocnienie wia-
ry na Litwie zabiegała o powstanie wydziału teolo-
gicznego w Akademii Krakowskiej, co stało się fak-
tem w roku 1397. Razem z mężem sprowadziła do 
Krakowa benedyktynów wschodniej reguły 
(w  przewidywaniu misji na wschodzie), którzy ce-

lebrowali liturgię w języku słowiańskim.  
Królowa zabiegała też o pokój z Krzyżakami. 

Znana była z głębokiej religijności i wielkich dzieł 
miłosierdzia. Obdarowywała kościoły, m.in. kate-
drę wawelską, fundowała szpitale (czyli domy dla 
ubogich), wspomagała biednych. Swoje klejnoty 
przekazała na utrzymanie Akademii Krakowskiej. 
Pełna zasług i w opinii świętości odeszła do Pana 17 
VII 1399 r., w  kilka dni po śmierci swojej maleńkiej 

córki (A. Strzelecka, A. Witkow-
ska, K. Kuźmak). 
       Piękne świadectwo o królo-
wej Jadwidze dał ksiądz. Jan  
Długosz: „Była ona bardzo po-
wabna na twarzy, lecz obycza-
jami i  cnotami powabniejsza; 
krzewicielka wiary katolickiej 
na Litwie (...) Ona przez Wielki 
Post i Adwent poskramiała ciało 
swoje włosiennicą i nadzwyczaj-
nymi umartwieniami. Była peł-
na wielkiej szczodrobliwości wo-
bec biednych, wdów, przyby-
szów i  wobec wszelkich nędza-
rzy i  potrzebujących. Nie było 
w  niej lekkomyślności, nie było 
gniewu (...) pychy, zazdrości lub 
zawziętości. Odznaczała się głę-
boką pobożnością i niezmierną 
miłością Boga”. (Liturgia Go-
dzin, t. III, s. 1327). 
Z chwilą śmierci rozpoczął się 
kult Jadwigi, wierni uciekali się 
do niej w modlitwach, otrzymy-
wali łaski, o czym świadczyły 

liczne wota. Jednakże jej beatyfikacji dokonał do-
piero papież Jan Paweł II w Krakowie 8 VI 1979 r., 
zatwierdzając publiczny kult, jakim cieszy się królo-
wa Jadwiga „od niepamiętnych czasów”. Kanoni-
zacja królowej Jadwigi miała miejsce również 
w  Krakowie 8 VI 1997 r. Grób św. Jadwigi (jej reli-
kwie) znajduje się w katedrze na Wawelu. W ikono-
grafii św. Jadwiga najczęściej jest przedstawiana 
jako młoda królowa, w koronie z lilii andegaweń-
skich na rozpuszczonych włosach, z insygniami 
władzy (berłem i jabłkiem), często także z herbami 
Polski i  Litwy (J. Kuczyńska). 

Liturgiczny obchód ku czci św. Jadwigi Królowej 
przypada na dzień 8 czerwca i ma rangę wspo-
mnienia obowiązkowego. […]    

 

Ks. Stanisław Hołodok 
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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;   

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

W kalendarzu liturgicznym nadchodzącego tygodnia: 

niedziela: Uroczystość  narodzenia św. Jana  
Chrzciciela 

wtorek:    wsp. św. Zygmunta Gorazdowskiego,  
prezbitera  

środa:       wsp. św. Cyryla Aleksandryjskiego,  
biskupa i doktora Kościoła 

piątek: Uroczystość świętych Apostołów Piotra 
i  Pawła 

sobota:    wsp. Najświętszej Maryi Panny 

Informujemy, że jest to ostatni numer Naszej Fa-
milii przed wakacjami. Wszystkim Czytelnikom ży-
czymy miłego wypoczynku. 

Serdecznie dziękujemy za ofiary złożone do puszki 
na drukowanie Naszej Familii (papier, toner, serwis). 
  

 

Zmiana terminu  
V Ogólnopolskich  

Senioraliów  
w Krakowie na  

21 września 2018 r. 
 

W odpowiedzi na liczne apele i prośby 

organizacji seniorskich  
z całej Polski o zmianę terminu wydarze-

nia na wrześniowy, informujemy, że V 

Ogólnopolskie Senioralia w Krakowie 

odbędą się dnia 21 września 2018 roku.  
  

Jednocześnie informujemy, że pro-
gram wydarzenia nie uległ zmia-
nie. Liczymy, że zmiana terminu wy-
darzenia nie pokrzyżuje Państwa pla-

nów, a wręcz przeciwnie, umożliwi 
przybycie 21 września 2018 roku 

na V Ogólnopolskie Senioralia w Kra-
kowie. Mamy nadzieję, że zobaczymy 
się już niebawem i razem udowodni-

my, że seniorzy są aktywną, rosnącą w 
siłę i pełną chęci do życia grupą spo-

łeczną. 
 Przypominamy, że nadal mogą się 
Państwo zapisywać na wydarzenie 

pod numerem telefonu  12 429 37 28. 


