
Z obłoku świetlanego odezwał się głos ojca  
To jest mój syn umiłowany jego słuchajcie  

17 marca 2019 r.   NR 6 (382/ 932) 

II  NIEDZIELA  WIELKIEGO POSTU, ROK C 

Psalm responsoryjny  

Bracia: 
Nasza ojczyzna jest w niebie. Stamtąd też jako Zbawcy wy-
czekujemy Pana Jezusa Chrystusa, który przekształci nasze 
ciało poniżone w podobne do swego chwalebnego ciała tą 

mocą, jaką może On także wszystko, co jest, sobie podpo-
rządkować. 
Przeto, bracia umiłowani, za którymi tęsknię – radości i 
chwało moja! – tak trwajcie mocno w Panu, umiłowani! 

Jezus wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, 
aby się modlić. Gdy się modlił, wygląd Jego twarzy się od-
mienił, a Jego odzienie stało się lśniąco białe. A oto dwóch 
mężów rozmawiało z Nim. Byli to Mojżesz i Eliasz. Ukazali 
się oni w chwale i mówili o Jego odejściu, którego miał do-
pełnić w Jeruzalem. Tymczasem Piotr i towarzysze snem 
byli zmorzeni. Gdy się ocknęli, ujrzeli Jego chwałę i oby-
dwu mężów, stojących przy Nim. 
Gdy oni się z Nim rozstawali, Piotr rzekł do Jezusa: 

«Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty: 
jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza». 
Nie wiedział bowiem, co mówi. Gdy jeszcze to mówił, poja-
wił się obłok i osłonił ich; zlękli się, gdy weszli w obłok. 
A z obłoku odezwał się głos: «To jest Syn mój, Wybrany, 
Jego słuchajcie!» W chwili gdy odezwał się ten głos, okaza-
ło się, że Jezus jest sam. 
A oni zachowali milczenie i w owym czasie nikomu nic nie 
opowiedzieli o tym, co zobaczyli. 

OTO SŁOWO BOŻE 

OTO SŁOWO BOŻE 

Psalm (Ps 27 (26), 1bcde. 7-8. 9abc. 13-14 (R.:1b)) 

(Iż 35, -7-4a) 

Chwała tobie królu wieków 

OTO SŁOWO PAŃSKIE 

                      Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Filipian (Flp 3, 20—4, 1) 

Chwała tobie królu wieków 

                     Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza (Łk 9, 28b-36) 

(Por. Mt 17, 5) 

                      Czytanie z Księgi Rodzaju ( Rdz 15, 5-12. 17-18) 

Bóg, poleciwszy Abramowi wyjść z namiotu, rzekł: «Spójrz 
na niebo i policz gwiazdy, jeśli zdołasz to uczynić»; potem 
dodał: «Tak liczne będzie twoje potomstwo». Abram uwie-
rzył i Pan poczytał mu to za zasługę. 
Potem rzekł do niego: «Ja jestem Pan, który ciebie wywio-
dłem z Ur chaldejskiego, aby ci dać ten oto kraj na wła-
sność». A na to Abram: «O Panie, mój Boże, jak będę mógł 
się upewnić, że otrzymam go na własność?» 
Wtedy Pan rzekł: «Wybierz dla Mnie trzyletnią jałowicę, 
trzyletnią kozę i trzyletniego barana, a nadto synogarlicę 
i  gołębicę». 
Wybrawszy to wszystko, Abram poprzerąbywał je wzdłuż 

na połowy i przerąbane części ułożył jedną naprzeciw dru-
giej; ptaków nie porozcinał. Kiedy zaś do tego mięsa zaczę-
ło zlatywać się ptactwo drapieżne, Abram je odpędził. 
A  gdy słońce chyliło się ku zachodowi, Abram zapadł 
w  głęboki sen i opanowało go uczucie lęku, jak gdyby 
ogarnęła go wielka ciemność. 
A kiedy słońce zaszło i nastał mrok nieprzenikniony, ukazał 
się dym jakby wydobywający się z pieca i ogień niby gore-
jąca pochodnia i przesunęły się między tymi połowami 
zwierząt. Wtedy to właśnie Pan zawarł przymierze z  Abra-
mem, mówiąc: «Potomstwu twemu daję ten kraj, od Rzeki 
Egipskiej aż do rzeki wielkiej, rzeki Eufrat». 

Pan moim światłem i zbawieniem moim 
Pan moim światłem i zbawieniem moim 
kogo miałbym się lękać?  
Pan obrońcą mego życia, *  
przed kim miałbym czuć trwogę? 

Pan moim światłem i zbawieniem moim 
Usłysz, Panie, kiedy głośno wołam, *  
zmiłuj się nade mną i mnie wysłuchaj.  
O Tobie mówi serce moje: †  
«Szukaj Jego oblicza!» *  
Będę szukał oblicza Twego, Panie. 

Pan moim światłem i zbawieniem moim 
Nie zakrywaj przede mną swojej twarzy, *  
nie odtrącaj w gniewie Twego sługi.  
Ty jesteś moją pomocą, *  
więc mnie nie odrzucaj. 

Pan moim światłem i zbawieniem moim 
Wierzę, że będę oglądał dobra Pana *  
w krainie żyjących.  
Oczekuj Pana, bądź mężny, *  
nabierz odwagi i oczekuj Pana. 

Pan moim światłem i zbawieniem moim 
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AKTUALNOŚCI  I OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

JUBILEUSZ 50-LECIA KAPŁAŃSTWA - WDZIĘCZNOŚĆ BOGU I LUDZIOM  
Ciąg dalszy z Naszej Familii nr 5.  

W 1982 r. kardynał Franciszk Macharski erygo-
wał parafię Najświętszej Rodziny i mianował   probosz-
cza ks. Józefa Jakubca. W latach dziewięćdziesiątych 
w  Polskiej Grupie Promotorów Ruchu dla Lepszego 
Świata kierowałem Zespołem Animacji Projektu „Nowy 
Obraz Parafii”. Praca parafialna według projektu NOP 
pomagała mieszkańcom bloków przezwyciężać obcość 
i  anonimowość. Wśród parafian ożywialiśmy ducha 
braterstwa i  wspólnoty między sąsiadami w pięciu rejo-
nach parafii. Każdy rejon miał swojego księdza opieku-
na. Posłańcy zanosili do wszystkich mieszkań „List Fa-
milijny” z  zaproszeniem na znaczące wydarzenia i uro-
czystości. Od 1990 r. zaczęliśmy organizować parafialne 
i osiedlowe święto rodzin „FAMILIADA TOR”. Familiada 
„Troski o Rodzinę” połączona jest z odpustem św. Micha-
ła Archanioła w  ostatnią niedzielę września. W  tym 
roku to już XXX  FAMILIADA. W przygotowaniach 
współpracują wspólnoty parafialne z lokalną społeczno-
ścią szkół, przedszkoli, domu kultury, samorządu Dziel-
nicy XII i  Spółdzielni Mieszkaniowej. 

W 1983 zorganizowaliśmy Stowarzyszenie Ro-
dzina Kolpinga w Nowym Bieżanowie, które przez wiele 
lat prowadziło Centrum Wsparcia Bezrobotnych. Dzięki 
błogosławionemu Kolpingowi  od 1994 roku utrzymuje-
my partnerstwo i  przyjaźń z Rodziną Kolpinga i Para-
fią w  Bochum Linden. Dowodem autentycznego part-
nerstwa między nami są organy, jakie otrzymaliśmy 
w  1997 roku. W maju i we wrześniu    będziemy obcho-
dzić   Jubileusz   25 – lecia   Partnerstwa    w  Bochum  
Linden i w Nowym Bieżanowie. 

W latach 90—tych mieliśmy  Stowarzyszenie Ro-
dzin Katolickich, które organizowało Przegląd Teatrów 
Prorodzinnych „SANCTA  FAMILIA”.  

W roku 1998 założyliśmy SKOK im. Najświętszej 
Rodziny z siedzibą w domu parafialnym, który w 2003 
roku został włączony do Kasy Stefczyka. 

Od 1992 do 2002 roku byłem dziekanem dekana-
tu Kraków - Prokocim.  

W latach 1998 – 2006 jako pierwszy asystent ko-
ścielny Akcji Katolickiej Archidiecezji Krakowskiej z pre-
zesami Stefanem Majerczakiem i  Janem Wilkiem  zakła-
daliśmy Parafialne Oddziały Akcji Katolickiej. Krajowy 
Instytut Akcji Katolickiej przyjął pomysł Ogólnopolskiej 
Pielgrzymki Akcji Katolickiej   w Częstochowie. Znaczą-
cym dziełem  jest również Małopolski Przegląd Pieśni 
Patriotycznych organizowany w Nowej Hucie.  

Od 1983 roku dzięki zaangażowaniu i ofiarności 
parafian i  wielu dobroczyńców budowaliśmy kościół  
z  domem parafialnym. Autorem projektu był inż. archi-
tekt  Janusz Gawor i inż. Jan Dudek, kierownik budo-
wy  i autor projektu technicznego.  

Od Wielkiego Czwartku 1992 roku gromadzili-
śmy się już w  świątyni w stanie surowym. Ściany były  
bez tynku i podłoga bez marmurowej posadzki. Starali-
śmy się wypełniać wnętrze naszymi modlitwami, pracą 
i  darami serc, które były wsparciem dla kolejnych eta-
pów budowania i  upiększania domu Bożego. 

 
ks. Józef Jakubiec 

JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE  

Od kwietnia 2019 roku zachęcamy 
małżeństwa do uroczystego i rodzinnego 
przeżywania Jubileuszów 25 - lecia i 50 - lecia 
Sakramentu Małżeństwa - w ostatnią 
niedzielę miesiąca na Mszy św. dziękczynnej 
o godz. 12.30 z Jubileuszowym 
Błogosławieństwem.   

Małżeństwa, które miały ślub w danym 
miesiącu i  chcą uczestniczyć w takiej uroczystości 
jubileuszowej prosimy o wcześniejsze zgłoszenie 
swego udziału w zakrystii lub kancelarii parafialnej.  

Małżeństwa zawarte w kwietniu 1969 lub 
1994 roku zapraszamy w niedzielę 28 kwietnia.  

W  kolejnych miesiącach 2019 roku niedziele 
jubileuszowe przypadają: 26 maja, 30 czerwca, 28 
lipca, 25 sierpnia, 29 września, 27 października, 24 
listopada i 29 grudnia. 

NABOŻEŃSTWA  W WIELKIM  POŚCIE 

Zapraszamy na nabożeństwa pasyjne:       
• Gorzkie Żale w każdą niedzielę o godz. 16.00   
• Droga Krzyżowa w piątki:             
            - dzieci o godz. 16.30            
            - dorośli o godz. 18.30          
            - młodzież o godz. 19.30. 

W  czasie Gorzkich  Żali  jest zbierana  składka 
na  kwiaty  do  Bożego  Grobu.   Za  wszystkich 
ofiarodawców  i  ich  rodziny  modlimy  się  do 
Najświętszej Rodziny w czasie Mszy św. 
nowennowych w środy Wielkiego Postu. 

                  Ks. Mirosław Dziedzic, proboszcz 

 

C z c i g o d n i  S o l e n i z a n c i:  
Ksiądz Prałat Józef Jakubiec i Ksiądz Józef Chodurek  

W dniu Waszych Imienin, dziękujemy Wam za posługę 
w  naszej parafii, za każdy uśmiech i wszelką okazywaną dla nas 
życzliwość. Dziękujemy Wam za Wasze serca kapłańskie i opiekę 
duchową. 

Życzymy Wam potrzebnych łask Bożych, darów Ducha 
Świętego, zdrowia i zapału w posłudze kapłańskiej, radości 
płynącej ze służby Panu, spełnienia zwykłych ludzkich marzeń 
i  osiągnięcia dobrze wyznaczonych celów. Szczęść Boże! 
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JUBILEUSZ 25 - LECIA SANKTUARIUM NAJŚWIĘTSZEJ RODZINY (1994 – 2019) 

SANKTUARIUM NAJŚWIĘTSZEJ RODZINY 
Ks. Kardynał Franciszek Macharski 25 marca 

1994 roku w Uroczystość Zwiastowania NMP cele-
brując Mszę św. w naszym kościele pod rusztowania-
mi ogłosił pasterską decyzję, że świątynia w Nowym 
Bieżanowie jest Sanktuarium Najświętszej Rodziny. 
W niedzielę 18 kwietnia owego roku (był to Między-
narodowy Rok Rodziny) Ojciec Święty Jan Paweł II 
po obiedzie w Watykanie w obecności moich kolegów 
Księży z rocznika 1969 przekazał mi błogosławień-
stwo dla tego krakowskiego sanktuarium rodzin 
i  życzenie: „Musicie wygrać walkę o rodzinę”. 
W  tym zdaniu wyraża się przesłanie i charyzmat 
Sanktuarium Najświętszej Rodziny. Nieustanna tro-
ska i walka o trwałość i świętość rodzin. W tej walce 
wspomaga nas drugi patron parafii Święty Michał 
Archanioł. Wspomagają nas również Święci i Błogo-
sławieni widoczni przy ołtarzu sanktuaryjnym i bli-
scy nam poprzez swoje Relikwie, które są szczegól-
nym skarbem Sanktuarium.  

Naszych Świętych prosimy o pomoc, modlitwę 
i  wsparcie w poszczególnych miesiącach. W styczniu 
zwracamy się do bł. Ks. Bronisława Markiewicza, 
w  lutym – do św. Siostry Faustyny, w marcu – św. 
Józefa, w kwietniu –  św. Wojciecha, w maju –  św. 
Stanisława,  w  czerwcu –  św. Jadwigi. W  lipcu 
o  dyżur miesięczny w tym Sanktuarium prosimy św. 
Kingę, w sierpniu – św. Maksymiliana, we wrześniu 
– bł. Anielę Salawę z Sieprawia, w październiku – 
św. Jana   Kantego,  w   listopadzie – św.  Rafała   
Kalinowskiego  i w  grudniu  – św.  Brata  Alberta. 

Ołtarz oparty na „krzewie gorejącym” z brązu 
i  nastawa ołtarza rzeźbiona w drewnie lipowym są 
imponującym dziełem  profesora Wincentego Kućmy 
z  Zespołem Rzeźbiarzy. Sanktuarium i  ołtarz konse-
krował kardynał Stanisław Dziwisz w  Uroczystość 
Najświętszej Rodziny 28 grudnia 2008 r. Do tego 
Sanktuarium Rodzin zapraszamy na modlitwę w in-
tencjach rodzin i małżeństw, zwłaszcza podczas No-
wenny do Najświętszej Rodziny w każdą środę o go-
dzinie 17.45. 

Cieszę się , że owocem wspólnych starań 
o  piękno i wnętrze sakralne Sanktuarium i pamiątką 
Roku Jubileuszowego 2019 będą witraże pt „Boży 
Ogród Najświętszej Rodziny”. 

Od 2007 roku w podziemiach sanktua-
rium znajdują się katakumby, gdzie w kryptach 
są urny z  prochami parafian. Mszę św. pogrzebową 
łączymy z uroczystym pożegnaniem ciała zmarłego. 
Pochówek prochów zmarłego następuje wieczorem 
w  dniu pogrzebu w obecności kapłana i bliskiej ro-
dziny. 

CZAS  SENIORÓW  
POTRZEBNYCH  BOGU I  LUDZIOM 
W 2011 roku po 31 latach duszpasterstwa 

w  Nowym Bieżanowie zrezygnowałem z urzędu pro-
boszcza i przeszedłem na emeryturę.  Moim następcą 
jest ks. kanonik Mirosław Dziedzic proboszcz, które-
mu dziękuję za życzliwość i  kontynuację dzieł duszpa-
sterskich. Odtąd odnajduję miejsce i nową rolę wśród 
emerytów seniorów. Zorganizowaliśmy Klub Seniora 
BETANIA, z którym spotykam się na Mszy św. dla 
seniorów w piątki o godz. 9.00 i potem w sali para-
fialnej. Powodzeniem cieszą się turnusy wypoczynko-
wo-rehabilitacyjne Seniorów z Wnukami nad Mo-
rzem. W  tym roku jedziemy na taki turnus dwutygo-
dniowy od 7 do 21 września. Informacje i zapisy 
w  Klubie Seniora w piątki po Mszy św. do 31 marca. 

Na prośbę Kardynała Stanisława Dziwisza 
przyjąłem zadanie Opiekuna Chorych Księży Archi-
diecezji Krakowskiej. Odwiedzam chorych kapłanów 
w  szpitalu czy w  domu przy dobrej kawie. Z księżmi 
Seniorami spotykamy się na corocznych Rekolekcjach 
Kapłańskich w Zembrzycach po ostatniej niedzieli 
września. Spotykamy się również na zjazdach roczni-
kowych.  

Od 2012 roku jestem prezesem krajowym 
Związku Centralnego Dzieła Kolpinga w Polsce. 
W  naszym kraju jest 40 Rodzin Kolpinga. Zależy mi 
bardzo na duchowej formacji członków stowarzyszeń 
Kolpinga skupionej wokół czterech priorytetów: tro-
ska o  wiarę, troska o rodzinę, troska o pracę i naukę 
młodzieży oraz troska o naród i Ojczyznę. Z Rodzina-
mi Kolpinga budujemy mosty braterstwa i  solidarno-
ści między narodami w 61 krajach świata. 

Od  2013  roku  jestem  też kapelanem Sióstr 
Nazaretanek w Rabce Zdroju.  

BOGU NIECH BĘDĄ DZIĘKI.  
CHWAŁA NAJŚWIĘTSZEJ RODZINIE. 

ks. Józef Jakubiec 
Rabka Zdrój, w Środę Popielcową 6 marca 2019 r.  

 

 

Uroczystość Najświętszej Rodziny w 2009 r. 
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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;   

ŚWIĄTYNIA  OPATRZNOŚCI  BOŻEJ 

MODLITWA WSPÓLNTY DARCZYŃCÓW 
„PROVIDENTIA DEI” 

 
BOŻE W TRÓJCY JEDYNY, 

DZIĘKUJĘ CI ZA TWOJĄ MIŁOŚĆ, 
MIŁOSIERDZIE I OPIEKĘ. 

ZAWIERZAM SIĘ TOBIE: BĄDŹ ZE MNĄ, 
CHWAŁA OJCU I SYNOWI, I DUCHOWI ŚWIĘTEMU… 

ZDROWAŚ MARYJO… 
AMEN. 

 

ŚWIĄTYNIA OPATRZNOŚCI BOŻEJ  
– WOTUM NARODU 

 


