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CZWARTA NIEDZIELA ZWYKŁA
Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza
Powołanie proroka

Za panowania Jozjasza Pan skierował do mnie
następujące słowo: «Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię, nim przyszedłeś na świat, poświęciłem cię, prorokiem dla narodów ustanowiłem
cię.
Ty zaś przepasz biodra, wstań i mów wszystko, co ci
rozkażę. Nie lękaj się ich, bym cię czasem nie napełnił

Psalm responsoryjny

( Jr 1,(Iż
4-5.
35,17-19)
-7-4a)

lękiem przed nimi.
A oto Ja czynię cię dzisiaj twierdzą warowną, kolumną żelazną i murem ze spiżu przeciw całej ziemi,
przeciw królom judzkim i ich przywódcom, ich kapłanom i ludowi tej ziemi.
Będą walczyć przeciw tobie, ale nie zdołają cię
zwyciężyć, gdyż Ja jestem z tobą – mówi Pan – by cię
ochraniać».
OTO SŁOWO BOŻE
Psalm (Ps 71 (70), 1-2. 3-4a. 5-6b. 15ab i 17 (R.: por. 15))

Będę wysławiał pomoc Twoją, Panie
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.
Będę wysławiał pomoc Twoją, Panie
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.
Będę wysławiał pomoc Twoją, Panie

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

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian
Bracia:
Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości,
nie szuka poklasku, nie unosi się pychą; nie jest bezwstydna,
nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego; nie
cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą.
Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada
nadzieję, wszystko przetrzyma.
Miłość nigdy nie ustaje, nie jest jak proroctwa, które się
skończą, albo jak dar języków, który zniknie, lub jak wiedza,
której zabraknie. Po części bowiem tylko poznajemy i po części

Alleluja, Alleluja, Alleluja!

prorokujemy. Gdy zaś przyjdzie to, co jest doskonałe, zniknie
to, co jest tylko częściowe.
Gdy byłem dzieckiem, mówiłem jak dziecko, czułem jak
dziecko, myślałem jak dziecko. Kiedy zaś stałem się mężem,
wyzbyłem się tego, co dziecinne.
Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno; wtedy zaś ujrzymy twarzą w twarz. Teraz poznaję po części, wtedy zaś
będę poznawał tak, jak sam zostałem poznany.
Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość – te trzy: największa z nich jednak jest miłość.

OTO SŁOWO BOŻE

Pan posłał Mnie, abym ubogim
niósł dobrą nowinę,
więźniom głosił wolność.

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza
Jezus odrzucony w Nazarecie
Kiedy Jezus przyszedł do Nazaretu, przemówił do ludu w synagodze:
«Dziś spełniły się te słowa Pisma, które słyszeliście».
A wszyscy przyświadczali Mu i dziwili się pełnym łaski
słowom, które płynęły z ust Jego. I mówili: «Czy nie jest to
syn Józefa?»
Wtedy rzekł do nich: «Z pewnością powiecie Mi to przysłowie: Lekarzu, ulecz samego siebie; dokonajże i tu, w
swojej ojczyźnie, tego, co wydarzyło się, jak słyszeliśmy,
w Kafarnaum».
I dodał: «Zaprawdę, powiadam wam: Żaden prorok nie

(1 Kor 13,4-13, )

(Por. Łk 4, 18)

Alleluja, Alleluja, Alleluja!
(Łk 4, 21-30)

jest mile widziany w swojej ojczyźnie. Naprawdę, mówię
wam: Wiele wdów było w Izraelu za czasów Eliasza, kiedy niebo pozostawało zamknięte przez trzy lata i sześć
miesięcy, tak że wielki głód panował w całym kraju; a
Eliasz do żadnej z nich nie został posłany, tylko do owej
wdowy w Sarepcie Sydońskiej. I wielu trędowatych było
w Izraelu za proroka Elizeusza, a żaden z nich nie został
oczyszczony, tylko Syryjczyk Naaman».
Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem.
Porwawszy się z miejsc, wyrzucili Go z miasta i wyprowadzili aż na urwisko góry, na której zbudowane było ich
miasto, aby Go strącić. On jednak, przeszedłszy pośród
nich, oddalił się.
OTO SŁOWO PAŃSKIE
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Ks. Lucjan Łukaszewicz (1936 – 2019)
Ks. Lucjan Łukaszewicz urodził się w Boże
Narodzenie 25 grudnia 1936 roku w Landwarowie
koło Wilna. Po wojnie z rodziną przyjechał do Polski.
Państwo Łukaszewiczowie zamieszkali w Ornecie
koło Pieniężna. W 1955 roku młody
Lucjan po maturze w Technikum
Kolejowym w Olsztynie przyjechał
na staż pracy do Krakowa. Studiował na AGH (Wydział Elektroniki
i Automatyki Przemysłowej). Swoją
wiarę i życie religijne rozwijał w
duszpasterstwie akademickim pod
kierunkiem ks. profesora Wacława
Świerzawskiego, późniejszego biskupa sandomierskiego. Jako inżynier
odkrył w sobie powołanie kapłańskie. Po sześciu latach formacji seminaryjnej przyjął święcenia kapłańskie w Niedzielę Palmową 30 marca
1969 roku w katedrze na Wawelu
przez ręce Ks. Kardynała Karola
Wojtyły.
Pierwsze kroki pracy duszpasterskiej stawiał w Niegowici. Potem
był wikariuszem w Pietrzykowicach.
Następnie wyjechał do NRD, gdzie w
niemieckiej parafii Weiswasser był
duszpasterzem polskich robotników.
Po kilku latach wrócił do archidiecezji krakowskiej
do parafii w Kętach. Następnie został skierowany do
Zakopanego. Będąc wikariuszem parafii Najświętszej Rodziny organizuje przy kaplicy Sióstr Albertynek duszpasterstwo nowej parafii Świętego Krzyża.
Następnie zostaje proboszczem parafii Św. Marcina
w Wiśniowej. Następnie jest rektorem kościoła Św.
Sebastiana w Wieliczce do 2009 roku. W tym czasie
zostaje także zaangażowany w Sądzie Metropolitalnym w Krakowie jako obrońca węzła małżeńskiego.
W życiu kapłańskim Ks. Lucjana widzieliśmy
trzy pasje: umiłowanie Pisma Świętego, troska
o rodzinę i duszpasterstwo ludzi pracy.
Umiłowanie Pisma Świętego. W Seminarium Duchownym rozwijał zainteresowanie Pismem Świętym jako gorliwy student profesora ojca
Augustyna Jankowskiego. Jako duszpasterz zapalał
serca miłością do Słowa Bożego. Zachęcał parafian,
żeby Pismo Święte było domu w pod ręką i na widocznym miejscu. Swego czasu wykonywał małe
podstawki na Pismo Święte.
Drugą pasją Ks. Lucjana była troska
o rodzinę. Cieszył się, że wielu młodych także spoza Wieliczki wybierało piękny kościół Św. Sebastiana na zawarcie sakramentu małżeństwa. Wydrukował podręczny Śpiewnik Rodzinny, aby służył pomocą na rodzinnych i wspólnotowych spotkaniach
i biesiadach. Często odwiedzałem Ks. Lucjana.
W rozmowach przy kawie szukaliśmy sposobów
i możliwości wspierania małżeństw i rodzin.

W Wiśniowej starą plebanię udostępnił Kręgom
Rodzin Archidiecezji Krakowskiej, które z ks. moderatorem Franciszkiem Kołaczem urządziły tam dom
rekolekcyjny. Od 1994 roku podzielał radość, że kościół w Nowym Bieżanowie został
uznany przez Ks. Kardynała Franciszka Macharskiego jako Sanktuarium Najświętszej Rodziny. Był
przyjacielem i dobroczyńcą tego
sanktuarium rodzin. W kwietniu
1994 roku cieszyliśmy się srebrnym
jubileuszem kapłaństwa na spotkaniu u Ojca Świętego Jana Pawła II.
Był świadkiem życzenia jakie przekazał nam Ojciec Święty „Musicie
wygrać walkę o rodzinę”. Proponował Przymierze dla Rodzin.
Znakiem mogłyby być rodzinne ołtarzyki z ikoną Najświętszej Rodziny. W walce o świętość rodzin Ks.
Lucjan był obecny przez modlitwę
i cierpienie aż do śmierci.
Duszpasterstwo ludzi pracy to
trzeci rozdział życia kapłańskiego Ks. Lucjana. W Wieliczce
dzielił się przyjaźnią i doświadczeniem z górnikami Kopalni Soli.
Opracował także Modlitewnik Ludzi
Pracy. Dużą radością był dla niego Ogród Różańcowy jaki udało się założyć przy kościele Św. Sebastiana. Tu na modlitwę i zadumę zapraszał rodziny
i górników. Inżynierskie talenty wykorzystał także
nawiązując współpracę z firmą, która pierwsza
w Polsce opracowała i zrealizowała system automatycznego gaszenia pożaru drewnianego i zabytkowego kościoła Św. Sebastiana w Wieliczce.
Chciał doczekać Złotego Jubileuszu Kapłaństwa. Jednak po dziesięciu latach życia w Domu
Księży Chorych w Krakowie Swoszowicach w nocy
25 stycznia 2019 roku odszedł do Pana. Pożegnamy
Ks. Lucjana w kościele Św. Sebastiana. Będzie nas
zapraszał na spotkania i modlitwę przy grobie na
wielickim cmentarzu. Wierzymy, że w Domu Naszego Ojca będzie szczęśliwy. Będzie nas wspierał, abyśmy wdzięczni Bogu Miłosiernemu za powołanie dotarli do ostatecznego celu pragnień i starań o wytrwanie w miłości Pana Jezusa Chrystusa.
DOBRY JEZU, A NASZ PANIE, DAJ MU
WIECZNE SPOCZYWANIE.
Kraków – Nowy Bieżanów, 25.01.2019 r.
ks. Józef Jakubiec
Spotkanie imieninowe u ks. Lucjana 7 stycznia br.
Foto : ks. Mirosław Dziedzic
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NOWENNA DO NAJŚWIĘTSZEJ RODZINY
WYBRANE MODLITWY NASZYCH PARAFIAN
Najświętsza Rodzino proszę o potrzebne łaski
dla moich dzieci Andrzeja, Moniki, Łukasza. Prowadź ich
by odnalazły właściwe postępowanie i w modlitwie szukały wyjścia z trudnych sytuacji. Proszę o uzdrowienie z dolegliwości gardła i dziękuję za opiekę w trudnych chwilach. Proszę też o łaskę wyjścia z nałogu alkoholowego
mojego brata Stanisława. Zawierzam całą rodzinę Jezusowi, Maryi
i Józefowi Świętemu. Czcicielka
Najświętsza
Rodzino
prosimy o Błogosławieństwo Boże
dla naszej Ojczyzny, rządzących, by
dobrze służyli dobru Polaków, a tym
którzy szkodzą naszej Ojczyźnie
w kraju i poza jej granicami o łaskę
opamiętania.
Najświętsza
Rodzino
prosimy o radość życia wiecznego
dla świętej pamięci Jana Dziedzica,
Taty naszego księdza proboszcza.
Akcja katolicka
Najświętsza Rodzino powierzam Twojej opiece Kapłanów naszej
parafii. Udzielaj im zdrowia, obfitych łask, Darów Ducha Świętego w
ich posłudze kapłańskiej. Księdza
Rafała, który podjął posługę w naszej parafii obdarzaj
nieustanną opieką i ludzką życzliwością, aby mógł realizować kapłańskie powołanie. Niech Święty Rafał wyprasza potrzebne Mu łaski.
Najświętsza Rodzino dziękujemy Ci za księdza Janusza Enza, za jego modlitwy, za długie godziny w posłudze
przy konfesjonale, za wzruszające kazania, za wszystko co
czynił dla naszej parafii. Prosimy o potrzebne łaski dla
Niego na nowej parafii, o dużo zdrowia i siły w posłudze
kapłańskiej.
Najświętsza Rodzino prosimy Cię o zdrowie
dla księdza proboszcza Mirosława Dziedzica, o łaskę
uzdrowienia dla księdza Józefa Chodurka, o powrót do
zdrowia dla naszego opiekuna księdza Bogdana Koska.
Matko Nieustającej Pomocy, Uzdrowienie Chorych, Matko
Kapłanów wyproś im łaskę zdrowia, wspieraj ich w pracy
i błogosław im na drodze kapłańskiego powołania. Koło
Przyjaciół Radia Maryja
Najświętsza Rodzino z okazji Imienin naszego
opiekuna p. Stefana Domina składamy szczere i serdeczne
życzenia długich lat życia, przepełnionych zdrowiem
i szczęściem, pogody ducha, pomyślności i ludzkiej życzliwości, dni pełnych słońca i radości oraz wszystkiego co
najlepsze, obfitych Łask Bożych i opieki Matki Bożej Różańcowej na każdy dzień. Członkowie Żywego Różańca
Najświętsza Rodzino z Nazaretu polecamy Ci
samotnych mieszkańców naszej parafii. Pomóż im uwierzyć, że dobry Bóg w swoim planie przewidział dla każdego z nich indywidualną drogę do szczęścia, że kocha ich
i pragnie, aby i oni znaleźli w życiu prawdziwą miłość,
umieli ją odwzajemnić i dać szczęście innym. Postaw na
ich drodze – zgodnie z wolą Twoją – osoby, które Ty już
znasz i przeznaczyłeś dla każdego z nich. Daj im też światłe oczy serca, aby umieli tę osobę rozpoznać, zaakceptować, pokochać i stworzyć z nią szczęśliwą, kochającą, Bogiem silną rodzinę.
Najświętsza Rodzino dziękuję Ci za opiekę oraz
proszę o zdrowie. Udzielaj mi potrzebnych łask na każdy

dzień. Władysława
Najświętsza Rodzino dziękuję z całego serca za
zdrowych wnuków i proszę o zdrowie dla nich. Dla siebie
proszę o łaskę cieszenia się z moich wnuków – jak najdłużej. Jesteś moim wsparciem i drogą Najświętsza Rodzino.
Babcia Stasia
Najświętsza
Rodzino
proszę
o potrzebne łaski i opiekę dla Elżbiety i Jarosława obchodzących we
wrześniu 38-mą rocznicę ślubu, a dla
ich najbliższych o zdrowie i Błogosławieństwo Boże.
Najświętsza
Rodzino
proszę
o uzdrowienie naszej wnuczki, Oliwki, która jest chora na białaczkę. Babcia i Dziadek
Najświętsza
Rodzino
proszę
o potrzebne łaski dla mojej rodziny,
o uzdrowienie chorych o nawrócenie
dla tych, którzy się pogubili i nie
przestrzegają zasad wiary. O zdrowie dla pracujących, o wyleczenie
z nałogów. O światło Ducha Świętego dla młodych stojących przed wyborem drogi życiowej, o wybawienie
dusz w czyścu cierpiących. O pokój
i zgodę narodową w naszej Ojczyźnie.
Najświętsza Rodzino dziękuję za wszelkie łaski
otrzymane dzięki Twojemu wstawiennictwu i proszę gorąco o pełną radość życia wiecznego dla dusz w czyścu cierpiących. Anna
Najświętsza Rodzino proszę o udzielenie potrzebnych łask mojemu synowi, które Ty najlepiej znasz i dziękuję za każdą pomoc. Proszę o pomoc mojemu bratu
w rozwiązaniu trudnej sprawy mieszkaniowej, by mogli
mieszkać razem – rodzice i dzieci. Proszę dopomóż mi wrócić do pracy, spraw by pracodawca zrozumiał swój błąd.
Najświętsza Rodzino błagam i proszę o uzdrowienie mojego syna z choroby alkoholowej i o Boże Błogosławieństwo dla dzieci i rodziny. Niegodna czcicielka
Najświętsza Rodzino prosimy o miłosierdzie Boże, szczęście wieczne w Niebie dla zmarłej Janiny Kosek –
Mamy księdza Bogdana. Żywy Różaniec
Najświętsza Rodzino otaczaj opieką nasze siostry
Michalitki, błogosław im na każdy dzień. Niech Święty Michał Archanioł wyprasza potrzebne łaski i broni od wszelkiego zła. Koło Przyjaciół Radia Maryja
Najświętsza Rodzino dziękuję za otrzymane łaski
oraz proszę o Boże Błogosławieństwo i opiekę dla Filipka
i rodziców, w siódma rocznicę jego urodzin.
Najświętsza Rodzino proszę o Błogosławieństwo
Boże i potrzebne łaski dla Pauliny, Joanny, Ludwika i ich
rodzin. Proszę o Niebo dla zmarłego Jerzego Stępień.
Najświętsza Rodzino z okazji 50-tej rocznicy urodzin Roberta dziękujemy za otrzymane łaski dla niego
i prosimy o zdrowie, błogosławieństwo i opiekę na każdy
dzień. Rodzice
(Od czerwca do września 2018 roku złożono na Nowennie do Najświętszej Rodziny 292 prośby i podziękowania)
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AKTUALNOŚCI
BENEDYKT XVI - MODLITWA ZA DZIADKÓW
Panie Jezu,
narodziłeś się z Dziewicy Maryi,
córki świętych Anny i Joachima.
Patrz z miłością na dziadków na całym świecie.
Ochraniaj ich! Oni są bogactwem
dla rodzin, dla Kościoła i dla całego społeczeństwa.
Wspieraj ich! Kiedy przybywa im lat,
niech wciąż będą dla swojej rodziny
mocnymi filarami wiary ewangelicznej,
stróżami szlachetnych wartości rodziny,
żywymi skarbcami trwałych tradycji religijnych.
Spraw, by jako nauczyciele mądrości i odwagi
przekazywali przyszłym pokoleniom
owoce swoich dojrzałych doświadczeń ludzkich
i duchowych.
Panie Jezu,
pomagaj rodzinom i społeczeństwu
doceniać obecność i rolę dziadków.
Spraw, by nigdy nie byli zaniedbywani
ani wykluczani,
ale zawsze znajdowali szacunek i miłość.
Pomagaj im żyć pogodnie i czuć się akceptowani
przez wszystkie lata życia, jakimi ich obdarzasz.
Maryjo, Matko wszystkich żyjących,
nieustannie otaczaj opieką dziadków,

bądź z nimi podczas ziemskiej pielgrzymki,
i niech za sprawą Twoich modlitw wszystkie rodziny spotkają się kiedyś w niebieskiej ojczyźnie,
gdzie Ty czekasz na wszystkich ludzi, by ich przygarnąć w wielkim uścisku życia bez końca.
Amen!

W styczniu 2019 roku z naszej wspólnoty parafialnej odeszli do Pana:

+ Władysława Golińska
+ Elżbieta Kowarska
+ Janina Hymczak
+ Małgorzata Żurek
+ Stefania Dereń-Rosół
+ Marek Szczerbiński
+ Tadeusz Bzinkowski
+ Karol Waligóra
+ Janusz Nowak
+ Henryka Sotwin
+ Kazimierz Brzegowy
Modlimy się o Boże Miłosierdzie dla Zmarłych. Współczujemy z ich Rodzinami.
Zachowujemy dobrą pamięć o naszych sąsiadach.
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).
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