
Cieszcie się i radujcie, bo wielka jest 
wasza nagroda w niebie.  

17 lutego 2019 r.   NR 4 (381/ 931) 

Błogosławiony, kto pokłada ufność Bogu 
Tak mówi Pan: «Przeklęty mąż, który pokłada na-

dzieję w człowieku i który w ciele upatruje swą siłę, a 
od Pana odwraca swe serce. Jest on podobny do dzi-
kiego krzewu na stepie, nie dostrzega, gdy przychodzi 
szczęście; wybiera miejsca spalone na pustyni, ziemię 
słoną i bezludną. 

Błogosławiony mąż, który pokłada ufność w Panu, i 
Pan jest jego nadzieją. Jest on podobny do drzewa za-
sadzonego nad wodą, co swe korzenie puszcza ku stru-
mieniowi; nie obawia się, gdy nadejdzie upał, bo za-
chowa zielone liście; także w roku posuchy nie doznaje 
niepokoju i nie przestaje wydawać owoców». 

SZÓSTA  NIEDZIELA  ZWYKŁA  C 

Psalm responsoryjny  

Bracia: 
Jeżeli głosi się, że Chrystus zmartwychwstał, to dla-
czego twierdzą niektórzy spośród was, że nie ma 
zmartwychwstania? 
Jeśli umarli nie zmartwychwstają, to i Chrystus nie 
zmartwychwstał. A jeżeli Chrystus nie zmartwych-
wstał, daremna jest wasza wiara i aż dotąd pozosta-

jecie w waszych grzechach. Tak więc i ci, co pomarli 
w Chrystusie, poszli na zatracenie. Jeżeli tylko w tym 
życiu w Chrystusie nadzieję pokładamy, jesteśmy 
bardziej od wszystkich ludzi godni politowania. 
Tymczasem jednak Chrystus zmartwychwstał jako 
pierwociny spośród tych, co pomarli. 

Błogosławieni ubodzy, biada bogaczom 
Jezus zszedł z Dwunastoma na dół i zatrzymał się na 

równinie; był tam liczny tłum Jego uczniów i wielkie 
mnóstwo ludu z całej Judei i z Jeruzalem oraz z nadmor-
skich okolic Tyru i Sydonu.  

On podniósł oczy na swoich uczniów i mówił: 
«Błogosławieni jesteście, ubodzy, albowiem do was nale-
ży królestwo Boże. 
Błogosławieni, którzy teraz głodujecie, albowiem będzie-
cie nasyceni. 
Błogosławieni, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się 
będziecie. 
Błogosławieni jesteście, gdy ludzie was znienawidzą i gdy 
was wyłączą spośród siebie, gdy zelżą was i z powodu 

Syna Człowieczego odrzucą z pogardą wasze imię jako 
niecne: cieszcie się i radujcie w owym dniu, bo wielka jest 
wasza nagroda w niebie. Tak samo bowiem przodkowie 
ich czynili prorokom. 

Natomiast biada wam, bogaczom, bo odebraliście 
już pociechę waszą. 
Biada wam, którzy teraz jesteście syci, albowiem głód 
cierpieć będziecie. 
Biada wam, którzy się teraz śmiejecie, albowiem smucić 
się i płakać będziecie. 
Biada wam, gdy wszyscy ludzie chwalić was będą. Tak 
samo bowiem przodkowie ich czynili fałszywym proro-
kom». 

OTO SŁOWO BOŻE 

OTO SŁOWO BOŻE 

Psalm (Ps 1, 1-2.3.4 i 6 (R.: por. Ps 40 [39], 5a)) 

(Iż 35, -7-4a) 

Alleluja, Alleluja, Alleluja! 

Szczęśliwy człowiek, który ufa Panu. 
Szczęśliwy człowiek, który nie idzie za radą występ-

nych, †  
nie wchodzi na drogę grzeszników *  
i nie zasiada w gronie szyderców,  
lecz w Prawie Pańskim upodobał sobie *  
i rozmyśla nad nim dniem i nocą.  
Szczęśliwy człowiek, który ufa Panu. 

On jest jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą, *  
 

które wydaje owoc w swoim czasie.  
Liście jego nie więdną, *  
a wszystko, co czyni, jest udane.  
Szczęśliwy człowiek, który ufa Panu. 

Co innego grzesznicy: *  
są jak plewa, którą wiatr rozmiata.  
Albowiem droga sprawiedliwych jest Panu znana, *  
a droga występnych zaginie.  
Szczęśliwy człowiek, który ufa Panu. 

OTO SŁOWO PAŃSKIE 

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian (1 Kor  15, 12. 16-20) 

Alleluja, Alleluja, Alleluja! 

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza (Łk 6, 17. 20-26) 

(Por. Łk 6, 23 a,b) 

Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza ( Jr 17, 5-8 ) 
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Już 23 lutego w Kasinie Wielkiej odbędzie się 
kolejna edycja Ogólnopolskiej Spartakiady Zimo-
wej Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Bę-
dzie się ona odbywać 
p o d  h a s ł e m 
„Przygotuj swe serce i 
bądź mężny”. 

Słowa przewod-
nie mają przypomi-
nać, że nie należy 
dbać tylko o swoją 
formę fizyczną, ale 
także o wnętrze. – 
Musimy pracować 
nad otwarciem się na 
Bożą łaskę. Chcemy, 
by serce każdego 
uczestnika było mężne 
i gotowe na wszystko, 
a  w pracy nad takimi 
cechami niewątpliwie pomaga zdrowa rywaliza-
cja sportowa – podkreśla Kamila Ciupińska, pre-
zes KSM Archidiecezji Krakowskiej, organizator-
ka wydarzenia. 

Spartakiada, gromadząca co roku młodych 
ludzi, dla których aktywny tryb życia i rywaliza-
cja fair play są bardzo ważne, odbędzie się 23 lu-
tego w Stacji Narciarskiej Kasina SKI. Co ważne, 
udział w niej jest bezpłatny. 
Uczestnicy w wieku 8-30 lat będą mogli spróbo-
wać swoich sił w różnych konkurencjach: slalom 
gigant dla narciarzy, slalom gigant dla snowbo-
ardzistów oraz zjazd na „byle czym”. Do sporto-
wej aktywności zaproszeni są także księża, siostry 
zakonne, klerycy w specjalnej konkurencji dla 
osób duchownych. 

W tym roku stworzono także dodatkową ka-
tegorię – „Maestro”, która jest skierowana do in-
struktorów i zawodowców. Oprócz tego wszyscy 
będą mogli sprawdzić swoją wiedzę w quizie 
z  nagrodami.  

Dla zwycięzców na stoku przygotowano 
atrakcyjne upominki – nagrody, medale i dyplo-
my.  

-Chcemy stworzyć przestrzeń, by promować 
aktywny styl życia oraz dać dzieciom, młodzieży 
i  dorosłym szansę na wypoczynek na świeżym 
powietrzu i  na rywalizację w stylu fair-play. Za-
praszamy serdecznie, gdyż na pewno każdy znaj-
dzie coś dla siebie – zachęca do udziału Kamila 
Ciupińska.  

Szczegółowe informacje oraz formularz zgło-

szeniowy znajduje się na stronie internetowej 
www.spartakiadazimowa.pl.  

Zarejestrować można się do 20 lutego oraz 
w  dniu zawodów 
między godz. 8:00 
a  9:25, jednak należy 
pamiętać, że liczba 
miejsc jest ograniczo-
na do 200. W zeszło-
rocznej edycji wzięło 
udział ponad 100 mi-
łośników szaleństwa 
na stoku. Organizato-
rami tegorocznej 
Ogólnopolskiej Spar-
takiady Zimowej są 
Katolickie Stowarzy-
szenie Młodzieży Ar-
chidiecezji Krakow-
skiej oraz Stacja Nar-

ciarska Kasina SKI.       
         Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży gro-

madzi młodzież w wieku od 14 do 30 lat. Jego ce-
lem jest kształtowanie dojrzałych chrześcijan oraz 
aktywne uczestnictwo we wspólnocie i misji Ko-
ścioła przez szerzenie i upowszechnianie katolic-
kich wartości i zasad we wszystkich dziedzinach 
życia. KSM zostało reaktywowane w 1990 r. 
W  Polsce ruch wywodzi się z istniejących przed II 
wojną światową Katolickiego Stowarzyszenia 
Młodzieży Męskiej i Katolickiego Stowarzyszenia 
Młodzieży Żeńskiej. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 Ogólnopolska Spartakiada Zimowa KSM 
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Faustyna Kowalska przed wstąpieniem do 
Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia w Warsza-
wie, będąc na służbie, zastrzegła sobie, że codzien-
nie pragnie być ma Mszy świętej, a także mieć tro-
chę czasu na bezinteresowne odwiedzanie biednych 
i  chorych. Już wtedy jej oczy, uszy, ręce i nogi były 
miłosierne! A później, już w zakonie - jak sama pisze 
- chciała być pokorna jak fiołek, 
po którym inni deptają, a on 
wydaje przepiękny zapach... 
Dzięki świadectwu czynów peł-
nych miłości, przez ducha mo-
dlitwy i ofiary, roznosiła Chry-
stusową woń, której źródłem 
było życie całkowicie oddane 
Bogu i ludziom. Zapach tej 
świętości dotarł już na cały 
świat, bo przecież dla całego 
świata błagała Boga o miło-
sierdzie! 

Łagiewnicka święta wciąż 
zaprasza do kontemplowania 
Jezusowego Oblicza. Ona pra-
gnęła, by każdy zbolały czło-
wiek miał jeszcze na tyle sił, by 
zbliżyć się do Boga. Przez całe 
niełatwe życie bezgranicznie 
ufała Panu. Jej proste a zara-
zem niezwykle głębokie wezwanie JEZU UFAM TO-
BIE, zostało przetłumaczone nieomal na wszystkie 
najważniejsze języki świata, zaś Dzienniczek, cichy 
świadek jej duchowych przeżyć, jest dostępny w kil-
kunastu językach. Kilka lat temu przetłumaczony 
został na język arabski. Siostra Faustyna mocno 
wierzyła, że Bóg zawsze pierwszy szuka człowieka, 
choćby nie wiadomo jak bardzo daleko oddalił się 
on od Ojca! Była przekonana, że Bóg pragnie oka-
zać swoją nieskończoną miłość, która zdolna jest, by 
uleczyć największe rany człowieka. 
Całym życiem odpowiadała na pragnienie Jezuso-
wego Serca: "Przyszedłem ogień rzucić na ziemię 
i  jakże bardzo pragnę, aby on już zapłonął". 

Świadectwo życia Siostry Faustyny jest ciągle 
żywym płomieniem miłości. W rozszerzaniu tego 
dzieła odegrał wielką rolę Jan Paweł II, który idąc 
do pracy podczas niemieckiej okupacji, modlił się 
codziennie rano przed obrazem Jezusa Miłosierne-
go w Łagiewnikach. 

Zapytajmy dzisiaj świętą Siostrę Faustynę, jak 
mamy na nowo odzyskać ufność do Boga? Ona 
z  prostotą nam odpowie: każdego dnia szukajcie 
Pana Jezusa i proście Go, by przemieniał wasze 
serca kamienne w serca z ciała, w serca uległe Bo-
gu i  kochające. Łagiewnicka święta uczy nas wsłu-
chiwania się w rytm miłości Jezusa, który nas do 

końca umiłował! On przychodzi do nas w człowieku 
ubogim, potrzebującym pociechy, strapionym, ode-
pchniętym przez innych i niechcianym. 

Czytając Dzienniczek Świętej odkryjemy, jak 
wiele czasu spędzała ona na adoracji Najświętszego 
Sakramentu. Modliła się: "Jezu, przeniknij mnie ca-
łą, abym mogła Cię odzwierciedlić w całym życiu 

swoim. Przebóstwij mnie, aby 
czyny moje miały wartość nad-
przyrodzoną. Spraw, abym 
miała dla każdej duszy bez wy-
jątku miłość, litość i miłosier-
dzie. Miłosierdzie Twoje, o Jezu, 
niech będzie wyciśnięte na sercu 
i duszy mojej jako pie-
częć" (n.  1242). To z Eucharystii 
czerpała moc, by być cierpliwą, 
dobrą i  usłużną dla innych. 
Przeżywała każdy dzień w Bożej 
Obecności, odnajdywała Boga 
we wszystkim: przyjmując 
z  wielką cierpliwością gości 
przy furcie klasztornej (n. 
1282),  p lewiąc chwasty 
w  ogródku czy usługując cho-
rym. 
        Podobnie jak Siostra Fau-
styna zadbajmy o "przestrzeń 

modlitwy" w naszym życiu, o  miejsce, w którym 
będziemy mogli odnaleźć pokój serca patrząc na 
Jezusa pełnego dobroci. Gdy jesteśmy zanurzeni w 
nurt Bożej Miłości i Miłosierdzia, wtedy nieważne 
jest, czy robimy rzeczy małe czy wielkie, czy sprzą-
tamy szpital czy prowadzimy wykłady na uczelni. 
Dla Boga ważne jest nasza czysta intencja! Bóg ra-
duje się, gdy z zapałem wykonujemy daną pracę 
i  gdy ożywiamy w sobie ducha dziękczynienia. 

"Nie lękaj się, Ja jestem z tobą", mówił wiele 
razy do Siostry Faustyny Pan Jezus. Nasz Bóg jest 
Bogiem miłosierdzia i wszelkiej pociechy! Doświad-
czywszy pocieszenia od Zbawiciela będziemy umieli 
pocieszać także innych. Chętnie też pospieszymy 
z  pomocą potrzebującym, choćby przez dobre sło-
wo czy zwykłą a jakże ważną obecność. 

   NOWENNA DO NAJŚWIĘTSZEJ RODZINY  
w środę o godzinie 17.45 z Mszą św. wieczor-
ną daje możliwość, aby przynosić naszym 
Patronom swoje troski i modlitwy o  umac-
nianie małżeństw i rodzin. W lutym prosimy 
szczególnie o pomoc i orędownictwo Św. Sio-
strę Faustynę. Sanktuarium jest otwarte co-
dziennie od godziny 6 rano do 19.00. Zapra-
szamy. 

 

Św. Faustyna patronką lutego w Sanktuarium Najświętszej Rodziny 
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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, Zdzisława Krzeczkowska,  
Krystyna Fłys, 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;   

AKTUALNOŚCI  I OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

Święci Anno i Joachimie 
waszemu wstawiennictwu 
powierzam moje wnuki. 
Wyproście dla nich łaskę 
niezachwianej wiary oraz wierność 
Bożym przykazaniom i Ewangelii. 
Módlcie się, by Pan Bóg postawił 
na ich życiowej drodze dobrych 
ludzi, Którzy pomogą im wzrastać 
w wierze oraz mądrości. 
i chronił je przed wszelkim złem. 
Potrzeby i troski moich wnuków 
powierzajcie Bogu Ojcu 
przez Chrystusa w Duchu Świętym. 
Amen 

MODLITWA DZIADKÓW ZA WNUKI 

Czcigodny Księże Proboszczu Mirosławie 
dziękując Bogu za Twoją obecność w naszej parafii,  

w dniu Twoich Imienin, stajemy przy Tobie, 
aby życzyć dużo zdrowia, radości z posługi duszpasterskiej,  

siły do realizacji wszystkich zadań i planów.  
Abyś w swoim otoczeniu i pracy zawsze spotykał  

dobrych, życzliwych i pomocnych ludzi.  
Życzymy, aby każdego dnia towarzyszyła Ci 

pomoc i opieka Najświętszej Rodziny  
czczonej w Jej krakowskim Sanktuarium. 

Modlimy się, aby Bóg błogosławił Cię  
oraz obdarzał nieustannie swoją łaską i pokojem,  

abyś jak najowocniej służył budowaniu Królestwa Bożego  
w naszych sercach, rodzinach i wspólnotach parafialnych. 

1.  Zapraszamy wszystkich chętnych chłopców od III klasy szkoły podstawowej do pełnienia posługi 
ministranta. Spotkanie dla przyszłych ministrantów odbędzie się w sobotę 23 lutego o godz. 9.30 
w zakrystii.  

2. Przedszkole i Szkoła Podstawowa Specjalna nr 121 przy ul. Telimeny 9 zapraszają rodziców dzieci 
z niepełnosprawnością intelektualną na dni otwarte, które odbędą się 2 marca od godz. 10.00 do 
13.00 oraz 26 marca od godz. 10.00 do 17.00. Szczegóły na plakacie. 

Zespół Redakcyjny 


