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Gdy Adam spożył z drzewa, Pan Bóg zawołał na niego i 
zapytał go: «Gdzie jesteś?» 
On odpowiedział: «Usłyszałem Twój głos w ogrodzie, 
przestraszyłem się, bo jestem nagi, i ukryłem się». 
Rzekł Bóg: «Któż ci powiedział, że jesteś nagi? Czy może 
zjadłeś z drzewa, z którego ci zakazałem jeść?» 
Mężczyzna odpowiedział: «Niewiasta, którą postawiłeś przy 
mnie, dała mi owoc z tego drzewa i  zjadłem». 
Wtedy Pan Bóg rzekł do niewiasty: «Dlaczego to uczyniłaś?» 

 Niewiasta odpowiedziała: «Wąż mnie zwiódł i  zjadłam». 
Wtedy Pan Bóg rzekł do węża: «Ponieważ to uczyniłeś, bądź 
przeklęty wśród wszystkich zwierząt domowych i dzikich; 
na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po 
wszystkie dni twego istnienia. Wprowadzam nieprzyjaźń 
między ciebie a  niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a 
potomstwo jej: ono ugodzi cię w głowę, a ty ugodzisz je w 
piętę». 

DZIESIĄTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

Czytanie z Księgi Rodzaju 

Psalm responsoryjny  

Bracia 
Mamy tego samego ducha wiary, według którego napi-

sano: «Uwierzyłem, dlatego przemówiłem», my także wie-
rzymy i dlatego mówimy, przekonani, że Ten, który wskrze-
sił Jezusa, z Jezusem przywróci życie także nam i stawi nas 
przed sobą razem z wami. Wszystko to bowiem dla was, 
ażeby łaska, obfitująca we wdzięczność wielu, pomnażała 
się Bogu na chwałę.  

Dlatego to nie poddajemy się zwątpieniu, chociaż bo-
wiem niszczeje nasz człowiek zewnętrzny, to jednak ten, 

który jest wewnątrz, odnawia się z dnia na dzień. Niewiel-
kie bowiem utrapienia nasze obecnego czasu gotują bez-
miar chwały przyszłego wieku dla nas, którzy się wpatruje-
my nie w to, co widzialne, lecz w to, co niewidzialne. To bo-
wiem, co widzialne, przemija, to zaś, co niewidzialne, trwa 
wiecznie. Wiemy bowiem, że kiedy nawet zniszczeje nasz 
przybytek doczesnego zamieszkania, będziemy mieli miesz-
kanie od Boga, dom nie ręką uczyniony, lecz wiecznie trwa-
ły w niebie. 

Czytanie z Drugiego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian 

 

Słowa Ewangelii według św. Mateusza 

Jezus przyszedł z uczniami swoimi do domu, a tłum znów 
się zbierał, tak że nawet posilić się nie mogli. Gdy to posłyszeli 
Jego bliscy, wybrali się, żeby Go powstrzymać. Mówiono bo-
wiem: «Odszedł od zmysłów». 

A uczeni w Piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili: 
«Ma Belzebuba i mocą władcy złych duchów wyrzuca złe du-
chy». 
Wtedy przywołał ich do siebie i mówił im w przypowieściach: 
«Jak może Szatan wyrzucać Szatana? Jeśli jakieś królestwo 
jest wewnętrznie skłócone, takie królestwo nie może się ostać. 
I  jeśli dom wewnętrznie jest skłócony, to taki dom nie będzie 
mógł się ostać. Jeśli więc Szatan powstał przeciw sobie i jest 
z  sobą skłócony, to nie może się ostać, lecz koniec z nim. Nikt 
nie może wejść do domu mocarza i sprzęt mu zagrabić, jeśli 
mocarza wpierw nie zwiąże, i dopiero wtedy dom jego ograbi. 

Zaprawdę, powiadam wam: Wszystkie grzechy i bluźnier-
stwa, których by się ludzie dopuścili, będą im odpuszczone. Kto 
by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie 
otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego». 
Mówili bowiem: «Ma ducha nieczystego». 

Tymczasem nadeszła Jego Matka i bracia i stojąc na dwo-
rze, posłali po Niego, aby Go przywołać. 
A tłum ludzi siedział wokół Niego, gdy Mu powiedzieli: «Oto 
Twoja Matka i bracia na dworze szukają Ciebie». 
Odpowiedział im: «Któż jest moją matką i którzy są moimi 
braćmi?» 
I spoglądając na siedzących dokoła Niego, rzekł: «Oto moja 
matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten jest Mi bratem, 
siostrą i matką». 
 

OTO SŁOWO BOŻE 

OTO SŁOWO BOŻE 

2 Kor 4  13-5,1) 

(Mk 3, 20-35) 

(Ps 130 (129), 1b-2. 3-4. 5-7a. 7b-8 (R.: por. 7bc)) 

(Rdz 3, 9-15) 

Alleluja, Alleluja, Alleluja! Teraz władca tego świata zostanie precz wyrzucony,  
a Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony,  

przyciągnę wszystkich do siebie.  Alleluja, Alleluja, Alleluja! 

Bóg Zbawicielem, pełnym miłosierdzia 
Z głębokości wołam do Ciebie, Panie, *  
Panie, wysłuchaj głosu mego.  
Nachyl swe ucho *  
na głos mojego błagania. 

Bóg Zbawicielem, pełnym miłosierdzia 
Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie, *  
Panie, któż się ostoi?  
Ale Ty udzielasz przebaczenia, *  
aby Ci służono z bojaźnią. 

Bóg Zbawicielem, pełnym miłosierdzia 

Pokładam nadzieję w Panu, †  
dusza moja pokłada nadzieję w Jego słowie, *  
dusza moja oczekuje Pana.  
Bardziej niż strażnicy poranka *  
niech Izrael wygląda Pana. 

Bóg Zbawicielem, pełnym miłosierdzia 
U Pana jest bowiem łaska, *  
u Niego obfite odkupienie.  
On odkupi Izraela *  
ze wszystkich jego grzechów. 

Bóg Zbawicielem, pełnym miłosierdzia 

(J 12, 31b-32) 

OTO SŁOWO PAŃSKIE 
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Ośrodek dla osób niepełnosprawnych intelektu-
alnie ze sprzężoną niepełnosprawnością powstał 
przy ul. Aleksandry 1 w 1996 roku i początkowo 
prowadzony był przez Krajowe Towarzystwo Au-
tyzmu. W strukturze Chrześcijańskiego Stowarzy-
szenia Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin 
i  Przyjaciół „Ognisko” funkcjonuje od 1999 roku. 

Mieszczący się przy Sanktuarium Najświętszej 
Rodziny ośrodek na stałe wpisał się już w krajo-
braz i życie Nowego Bieżanowa. Powstał dzięki 
staraniom pani Marii Orkisz oraz uprzejmości 
księdza Józefa Jakubca. Lokalizacja ośrodka mia-
ła być tymczasowa, ale jak to w życiu bywa, roz-
wiązania tymczasowe są najtrwalsze i w tym roku 
minęły 22 lata, jak Środowiskowy Dom Samopo-
mocy funkcjonuje w Domu Parafialnym.  

Aktualnie ośrodek obejmuje wsparciem 26 osób 
z niepełnosprawnością intelektualną, 
także osoby z niepełnosprawnością 
wieloraką. Wśród uczestników są oso-
by, które pamiętają początki funkcjo-
nowania ośrodka, ale także osoby no-
we, uczęszczające na zajęcia od kilku 
miesięcy. Większość uczestników sta-
nowią osoby ze znacznym stopniem 
niepełnosprawności, wśród nich 
uczestnicy ze specyficznymi potrzeba-
mi oraz z niepełnosprawnością rucho-
wą, poruszający się na wózkach inwa-
lidzkich. Przy ul. Teligi 26b funkcjonu-
je filia ośrodka, która obejmuje swoim 
wsparciem 35 osób z niepełnospraw-

nością intelektualną. Uczestnicy ko-
rzystają ze zróżnicowanych zajęć tera-
peutycznych m. in. : trening prowa-
dzenia gospodarstwa domowego, tre-
ning ekonomiczny, trening kulinarny, 
trening samoobsługi, trening umiejęt-
ności interpersonalnych i umiejętności 
społecznych, trening umiejętności spę-
dzania czasu wolnego, terapia rucho-
wa, zajęcia o charakterze edukacyj-
nym oraz terapia zajęciowa. W ra-
mach terapii zajęciowej uczestnicy 
biorą udział w zajęciach komputero-
wych, teatralnych, choreoterapeutycz-

nych, ogrodniczych oraz poligraficz-
nych, gdzie raz na dwa tygodnie składają „Naszą 
Familię”.  

 Stowarzyszenie ChSON „Ognisko” jest organi-
zacją pozarządową, która działa od 1992 roku. 
W tym roku obchodzone jest 25-lecie działalno-
ści. Codziennie wspiera ponad 150. dorosłych 
osób z niepełnosprawnością intelektualną w za-
kresie terapii, rehabilitacji i aktywizacji społecz-
nej w czterech Środowiskowych Domach Samo-
pomocy, dwóch Warsztatach Terapii Zajęciowej 
oraz w innych jednostkach działających na tere-
nie Krakowa oraz gmin ościennych. Stowarzy-
szenie prowadzi także projekty, których głów-
nym celem jest aktywizacja zawodowa osób 
z  niepełnosprawnością intelektualną. Więcej in-
formacji można znaleźć na stronie 

 www.ognisko.org.pl. 

Środowiskowy Dom Samopomocy „Klub Aktywności” 

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ich Rodzin   
i Przyjaciół "Ognisko" posiada status organizacji pożytku publicznego.  
Przekazując na rzecz Stowarzyszenia 1% podatku dochodowego wspieracie  
Państwo nasze działania na rzecz osób z niepełnosprawnością  
intelektualną.    KRS nr 0000122277  
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Ks. prałat Antoni Sołtysik 
fundator początków duszpasterstwa Nowego 

Bieżanowa  

W sobotę 26 maja 2018 roku w 85 roku ży-
cia po kilku latach ciężkiej choroby odszedł do 
naszego Ojca w Niebie ks. prałat Antoni  
Sołtysik, emerytowany proboszcz parafii macie-
rzystej w Bieżanowie (1975 – 1981) i parafii św. 
Mikołaja w Krakowie. Poczuwam się do obowiąz-
ku napisania  wdzięcznego wspomnienia o  zmar-
łym Proboszczu i Przyjacielu.  

W siódmym roku kapłaństwa zostałem przenie-
siony z Łagiewnik do Bieżanowa z misją przygotowania 
duszpasterstwa Nowego Bieżanowa. Budowę osiedla roz-
poczęto w 1977 roku. Trzy pierwsze bloki ul. Heleny 24, 
22 i 16 powstały w sąsiedztwie cmentarza parafialnego. 
Przyjechałem 13 czerwca 1976 roku w dniu imienin moje-
go nowego proboszcza ks. Antoniego Sołtysika. Z pełnym 
zaufaniem wtajemnicza mnie w ciekawą przygodę i do-
brze przemyślany projekt duszpasterski. Dowiaduję się, 
że za dwa tygodnie pojedziemy do Notariatu w Krako-
wie, żeby podpisać umowę darowizny, w której p. Wiktor 
i Bronisława Woźniak przekażą nam dom przy ul. Smole-
nia 8. Nie mogę się ujawnić, że jestem księdzem.  A ja 
mam w dowodzie osobistym zdjęcie w koloratce i wpisa-
ny zawód „duchowny”. Trzeba coś zrobić. Proboszcz i ja 
jeździliśmy trabantami. I  oto mały „wypadek”. Olej sa-
mochodowy rozlał się na mój dowód osobisty. Pojecha-
łem do rodzinnego miasta. W  Jaworznie miła urzędnicz-
ka sporządziła nowy dowód ze zdjęciem w cywilu i bez 
wpisu zawodu. Udało się. 27 czerwca w dniu Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy w Notariacie podpisaliśmy umowę 
darowizny, dzięki której dwaj obywatele i koledzy Józef 
Jakubiec i Jerzy Grajny stali się właścicielami domu par-
terowego w stanie surowym przy ulicy Smolenia  8.  

Z  ks. proboszczem Antonim Sołtysikiem tworzy-
liśmy dobry zgrany zespół duszpasterski. Mieszkaliśmy 
na starej plebanii. Pierwszym wikarym był ks. Antoni 
Kania, drugim ja i trzecim wikariuszem oddelegowa-
nym do duszpasterstwa młodzieży pracującej i w gru-
pach apostolskich był ks. Jerzy Grajny, a seniorem był 
czcigodny i kochany wieloletni katecheta ks. profesor 
Franciszek Jarosz. Z parafianami z Kolonii, Rżąki 
i  przybywającymi mieszkańcami osiedla gromadzili-
śmy się przy kaplicy na cmentarzu. Od 1980 roku zasili-
ły nas Siostry Michalitki, które ujawniły się i oficjalnie 
zamieszkały na Rżące przy ulicy Kosocickiej 38 A. 

Proboszcz Bieżanowa ksiądz prałat Antoni Sołty-
sik był bardzo gorliwym duszpasterzem, wielkim przy-
jacielem młodzieży. Twórca duszpasterstwa młodzieży 
pracującej i grup apostolskich w archidiecezji krakow-
skiej. Pierwszy asystent generalny Katolickiego Stowa-
rzyszenia Młodzieży w Polsce. Zatroszczył się o  przygo-
towanie ośrodka duszpasterskiego i katechetycznego dla 
Nowego Bieżanowa. W latach 1976 – 1980 dyskretnie 
pomagał w rozbudowie domu dla księży i w budowie 
baraku o powierzchni dwustu metrów kwadratowych, 
w którym mieliśmy zgodnie z zezwoleniem otworzyć 
„pralnię i prasowalnię”. Na początku roku szkolnego w 
ostatnich dniach sierpnia 1980 roku po triduum dla 
dzieci i młodzieży przy kaplicy na cmentarzu ogłosiłem, 
że katechizacja dla uczniów z Nowego Bieżanowa będzie 
w nowym punkcie katechetycznym przy ul. Smolenia 8. 
Wieczorem wraz z Radą Katechetyczną Rodziców spo-
tkaliśmy się w tymże baraku.  Ks. Proboszcz przekazał 
nam zabytkowy krzyż z parafii macierzystej i zawiesili-
śmy go na ścianie. Potem był  przy tabernakulum w pre-
zbiterium kaplicy katechetycznej (dziś znajduje się w 
zakrystii Sanktuarium Najświętszej Rodziny). Na nowej 
plebanii zamieszkałem z ks. Władysławem Stec-Salą, 
który został skierowany z Sieprawia do Nowego Bieża-
nowa. Nie dotknęły nas jakieś represje ze strony władz, 
ponieważ w kraju miały miejsce niepokoje i strajki gór-
ników, stoczniowców i  rolników. Startowaliśmy z ofi-
cjalnym duszpasterstwem pod opieką Najświętszej Ro-
dziny w atmosferze rodzącej się Solidarności Polaków. 
Cieszyliśmy się ojcowskim zatroskaniem i wsparciem 
Ojca Świętego Jana Pawła II i ks. kardynała Franciszka 
Macharskiego. Po latach mogę powiedzieć, że Ks. Prałat 
Antoni Sołtysik zapisał się w naszych sercach jako przy-
jaciel, fundator i inicjator początków duszpasterstwa 
Nowego Bieżanowa. 

Wraz z Ks. Proboszczem Mirosławem 
Dziedzicem zapraszam na Mszę św. za śp. Ks. 
Prałata Antoniego Sołtysika w Wigilię Uroczy-
stości Najświętszego Serca Pana Jezusa 
w  czwartek 7 czerwca o godz. 18.00 w Sanktua-
rium Najświętszej Rodziny  

Kraków, 30 maja 2018 r. w dniu pogrzebu     

Ks. prałat Józef Jakubiec 
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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 
Nabożeństwo Fatimskie z procesją wokół kościoła 

zostanie odprawione w środę, 13 czerwca po wieczor-
nej Mszy św. Przynosimy na nie różaniec i świece.  

W sobotę, 16 czerwca zapraszamy na Nowennę Jubi-
leuszową: o godz. 17.00 Różaniec, a po nim Msza św. 
w intencji Ojczyzny.  

Fundacja „Pro-prawo do życia” zaprasza na publicz-
ną modlitwę różańcową w intencji odnowy moralnej 
narodu polskiego. Jest to inicjatywa wiernych świec-
kich na czele z  Krucjatą Młodych. W Krakowie pu-
bliczne Różańce odbywają się każdego 13-go dnia mie-
siąca o godz. 17.00 przy kościele św. Wojciecha na 
Rynku Głównym. Modlitwa do Matki Bożej jest odpo-
wiedzią na Jej prośby, aby odmawiać Różaniec oraz 
na zgorszenia, którymi publicznie obraża się Boga.  

Ataki na małżeństwo i rodzinę, w tym szczególnie 
aborcja, promocja dewiacji, profanacje to niektóre 
z  czynów, za które jako naród chcemy przepraszać 
Boga i  modlić się w intencji nawrócenia i  odnowy mo-
ralnej, szczególnie w obliczu kolejnej doniosłej roczni-
cy, jaką jest 100-lecie odzyskania przez Polskę niepod-
ległości.  

6 sierpnia, wyruszy ze Wzgórza Wawelskiego 
XXXVIII Pielgrzymka Piesza na Jasną Górę w intencji 
Ojca św. i Ojczyzny pod hasłem: „Jesteśmy napełnieni 
Duchem Świętym”. Zapraszamy wszystkich chętnych: 
zarówno całe rodziny jak i pojedynczych pielgrzymów, 
młodzież uczącą się, studiującą i dorosłych. Osoby nie-
pełnoletnie muszą posiadać zgodę rodziców.  

   


