
Zabiorę się i pójdę do mego ojca, i powiem:  
«Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Niebu i względem ciebie».  

31 marca 2019 r.   NR 7 (384/ 934) 

IV  NIEDZIELA  WIELKIEGO POSTU, ROK C 

Psalm responsoryjny  

Bracia: 
Jeżeli ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stwo-

rzeniem. To, co dawne, minęło, a oto wszystko stało się no-
we. Wszystko zaś to pochodzi od Boga, który pojednał nas 
z  sobą przez Chrystusa i zlecił nam posługę jednania. Albo-
wiem w Chrystusie Bóg jednał z sobą świat, nie poczytując 
ludziom ich grzechów, nam zaś przekazując słowo jedna-

nia. Tak więc w imieniu Chrystusa spełniamy posłannic-
two jakby Boga samego, który przez nas udziela napo-
mnień. 

W imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem! 
On to dla nas grzechem uczynił Tego, który nie znał grze-
chu, abyśmy się stali w Nim sprawiedliwością Bożą. 

W owym czasie przybliżali się do Jezusa wszyscy celnicy 
i  grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni 
w  Piśmie, mówiąc: «Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi». 
Opowiedział im wtedy następującą przypowieść: 
«Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do 
ojca: „Ojcze, daj mi część własności, która na mnie przypada”. 
Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, 
zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił 
swoją własność, żyjąc rozrzutnie. 

A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie, 
i  on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał na służbę 
do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola, 
żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, 
którymi żywiły się świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. 

Wtedy zastanowił się i rzekł: „Iluż to najemników mojego 
ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu przymieram głodem. Za-
biorę się i pójdę do mego ojca, i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem 
przeciw Niebu i względem ciebie; już nie jestem godzien nazywać 
się twoim synem: uczyń mnie choćby jednym z twoich najemni-
ków”. Zabrał się więc i poszedł do swojego ojca. 

A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się 
głęboko; wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucało-

wał go. A syn rzekł do niego: „Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Niebu 
i  wobec ciebie, już nie jestem godzien nazywać się twoim synem”. 

Lecz ojciec powiedział do swoich sług: „Przynieście szybko 
najlepszą szatę i ubierzcie go; dajcie mu też pierścień na rękę 
i  sandały na nogi! Przyprowadźcie utuczone cielę i zabijcie: bę-
dziemy ucztować i weselić się, ponieważ ten syn mój był umarły, 
a znów ożył; zaginął, a odnalazł się”. I zaczęli się weselić. 

Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał 
i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze 
sług i pytał go, co to ma znaczyć. Ten mu rzekł: „Twój brat po-
wrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone cielę, ponieważ odzyskał 
go zdrowego”. 

Na to rozgniewał się i nie chciał wejść; wtedy ojciec jego wy-
szedł i tłumaczył mu. Lecz on odpowiedział ojcu: „Oto tyle lat ci 
służę i nie przekroczyłem nigdy twojego nakazu; ale mnie nigdy 
nie dałeś koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak 
wrócił ten syn twój, który roztrwonił twój majątek z nierządnica-
mi, kazałeś zabić dla niego utuczone cielę”. 

Lecz on mu odpowiedział: „Moje dziecko, ty zawsze jesteś ze 
mną i wszystko, co moje, do ciebie należy. A trzeba było weselić 
się i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył; zagi-
nął, a odnalazł się”». 

OTO SŁOWO BOŻE 

OTO SŁOWO BOŻE 

Psalm (Ps 34 (33), 2-3. 4-5. 6-7. (R.:9a)) 

(Iż 35, -7-4a) 

Chwała tobie królu wieków 

OTO SŁOWO PAŃSKIE 

             Czytanie z Drugiego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian (2 Kor 5 ,17-21) 

Chwała tobie królu wieków 

                     Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza (Łk 15, 1-3. 11-32) 

(Łk 15, 18) 

                      Czytanie z Księgi Jozuego ( Joz 5, 9a. 10-12) 

Pan rzekł do Jozuego: «Dziś zrzuciłem z was hańbę egip-
ską». 
Rozłożyli się obozem Izraelici w Gilgal i tam obchodzili 
Paschę czternastego dnia miesiąca wieczorem, na stepach 
Jerycha. Następnego dnia Paschy jedli z plonu tej krainy, 

chleby przaśne i ziarna prażone tego samego dnia. 
Manna ustała następnego dnia, gdy zaczęli jeść plon tej 
ziemi. Nie mieli już więcej Izraelici manny, lecz żywili się 
tego roku plonami ziemi Kanaan. 

Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry 
Będę błogosławił Pana po wieczne czasy, *  
Jego chwała będzie zawsze na moich ustach.  
Dusza moja chlubi się Panem, *  
niech słyszą to pokorni i niech się  

Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry 
Wysławiajcie razem ze mną Pana, *  
wspólnie wywyższajmy Jego imię.  

Szukałem pomocy u Pana, a On mnie wysłuchał *  
i wyzwolił od wszelkiej trwogi.  

Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry 
Spójrzcie na Niego, a rozpromienicie się radością, *  
oblicza wasze nie zapłoną wstydem.  
Oto zawołał biedak i Pan go usłyszał, *  
i uwolnił od wszelkiego ucisku.  

Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry 
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MARZEC MIESIĄCEM ŚW. JÓZEFA W SANKTUARIUM 
NAJŚWIĘTSZEJ RODZINY 

W roku 25 – lecia Sanktuarium Najświęt-
szej Rodziny w Krakowie Nowym Bieżanowie 
w  marcu kierujemy nasze uczucia wdzięczności 
i zawierzenia do Św. Józefa. 
Czcimy Go jako oblubieńca Naj-
świętszej Maryji i  ziemskiego 
ojca Jezusa. Wybrany i powoła-
ny przez Boga był stróżem, 
opiekunem i obrońcą Niepoka-
lanej Maryji i Syna Bożego w 
Nazarecie i w Betlejem. Z Ma-
ryją i maleńkim Jezusem ucieka  
do Egiptu, aby ocalić Jego ży-
cie. Po śmierci Heroda wraca z 
Najświętszą Rodziną do Naza-
retu. Tu pracuje jako ceniony 
„cieśla z Nazaretu”. W ciągu 
wieków czczony jest jako nieza-
wodny patron i opiekun Kościo-
ła, rodzin i ludzi borykających 
się z rozmaitymi trudami i za-
grożeniami życia.  

Elżbieta Polak i Katarzyna Pytlarz napisały 
książkę „Cuda świętego Józefa Świadectwa i mo-
dlitwy” (Wydawnictwo WAM 2017). We wstępie 
czytamy: „Czuję nieustanną opiekę i działanie św. 
Józefa w moim życiu. Jest moim patronem… Jest 
wiele osób zaprzyjaźnionych ze św. Józefem, któ-
re udając się do niego po wsparcie, nigdy się nie 
zawiodły. Kierowały prośby w różnych spra-
wach: znalezienia pracy, podjęcia trudnych decy-
zji, ratowania rodziny przed rozpadem, zdania 
egzaminów, znalezienia dobrego męża itp. Święty 
Józef działał zawsze i  nie zostawiał proszących 
go o pomoc bez odpowiedzi. Często działał prawie 
natychmiast ku zaskoczeniu proszących, rozwią-
zując problemy i  załatwiając spawy, które latami 
nie mogły być wyjaśnione. Prośby niewłaściwe 
zaś nieraz owocowały osiągnięciem większego 
dobra. Świadkami wielu cudów i łask, jakie ludzie 

otrzymywali przez wieki za pośrednictwem św. 
Józefa, licznych uzdrowień z chorób, ocalenia od 
śmierci, nawrócenia są m.in. siostry bernardyn-

ki” z klasztoru przy ul. Poselskiej 
w Krakowie. „Książka ta jest for-
mą podziękowania za otrzymane 
łaski św. Józefowi od tych 
wszystkich, którzy wzywali jego 
wstawiennictwa, doświadczyli 
jego interwencji oraz opieki i za-
świadczyli o tym”. 
         Warto poczytać wzruszają-
ce świadectwa wdzięczności dla 
św. Józefa. Zachęcamy także pa-
rafian i modlących się w Sank-
tuarium Najświętszej Rodziny, 
aby zechcieli podzielić się na ła-
mach Naszej Familii wspomnie-
niem, jak w swoim życiu do-
świadczyli pomocy i Bożego Mi-
łosierdzia dzięki św. Józefowi 
i  Matce Najświętszej. Bardzo 

dziękujemy za budujące świadectwo pani Ewie 
Marzec umieszczone na 3 stronie naszej gazetki, 
które zostało wyróżnione również przez Świąty-
nię Opatrzności Bożej – Wotum Narodu w War-
szawie. 

Sanktuarium jest otwarte przez cały dzień 
od godz. 6 – tej do 19 – tej. Prośby i podziękowa-
nia do Najświętszej Rodziny Jezusa, Maryji i św. 
Józefa można składać do skrzynki modlitw za oł-
tarzem lub do skarbony. Zachęcamy do przecho-
dzenia wokół ołtarza, gdzie na ścianie zewnętrz-
nej umieszczony jest „kamień z Domu św. Józefa 
w Nazarecie”. Prośby i podziękowania odczyty-
wane są na Nowennie do Najświętszej Rodziny w 
środę o 17.45 i polecane Bogu Miłosiernemu Ojcu 
na Mszy św. Nowennowej.  

         Redakcja Naszej Familii 

 

Pomnij,  o najczystszy Oblubieńcze Maryi Dziewicy, 
mój najmilszy Opiekunie, Józefie święty, że nigdy nie słyszano,  

aby ktokolwiek, kto ucieka się pod Twoją opiekę 
i błaga o Twoją pomoc, pozostał bez pociechy. 

Tą ufnością ożywiony przychodzę do Ciebie 
i z całą gorącością ducha Tobie się polecam. 

Nie odrzucaj mojej modlitwy, przybrany Ojcze Odkupiciela, 
ale racz ją przyjąć łaskawie i wysłuchać. Amen 
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Od wielu lat różaniec towarzyszy nam każde-
go dnia. Zaczęło się w 1980 r., gdy w naszej pa-
rafii, z  inicjatywy wieloletniego kościelnego Ste-
fana Domina powstały pierwsze cztery Róże. 
Czas był niespokojny, modliliśmy się więc wszy-
scy o  pokój w naszej ojczyźnie. Przesuwaliśmy 
paciorki różańca starając się ogarnąć modlitwą 

strajkujących 
robotników 
i  wyprosić dla 
naszej ojczyzny 
wolność i upa-
dek komuni-
zmu. Niesamo-
wite rzeczy się 
dzieją, gdy 
człowiek odda-
je sprawy 
Opatrzności 
Bożej 
i  cierpliwie 
czeka. Jeszcze 
mocniej modli-
liśmy się w cza-
sie stanu wo-
jennego i gdy 

w  zamachu został ranny Jan Paweł II. W tym 
czasie rozpoczęła się również budowa naszego 
kościoła w  Krakowie, której podjął się ks. Józef 
Jakubiec, wieloletni proboszcz parafii. W roku 
ustanowienia Sanktuarium Najświętszej Rodziny 
w 1994 r. papież Jan Paweł II poprosił naszego 
duszpasterza: „Musicie wygrać walkę o rodzi-
nę !”. Modliliśmy się więc na różańcu za rodziny, 
szczególnie zagrożone rozbiciem, a  także za cho-
rych i  potrzebujących pomocy.  

Dowody skuteczności modlitwy przez ręce 
Maryi omawiamy często podczas spotkań zelato-
rów naszych Róż Różańcowych. Piękne świadec-
twa uzdrowienia relacji w  rodzinach oraz opieki 
Opatrzności w rozmaitych ludzkich niedolach 
sprawiają, że nasze serca biją coraz mocniej 
w  dziękczynieniu Bogu za jego miłość. Wielu 
członków Żywego Różańca, długo może opowia-
dać o łaskach, które są ich udziałem. Sama jako 
matka czworga dzieci doznałam wielu łask. Mi-
mo trzech udarów nie odczuwam żadnych dole-
gliwości, choć zbliżam się już do siedemdziesiątki. 
Patrząc na córkę uzdrowioną z  nowotworu, czy 
na rosnące w zdrowiu wnuki, czuję że Opatrz-
ność nie opuszcza nas ani na chwilę. Wszystko się 
udaje, jeśli tylko jest zgodne z wolą Bożą. Czy to 
nie wielki przywilej, że ze wszystkimi sprawami 

możemy zwracać się do naszego Ojca, który jest 
w  niebie ? To przekonanie zachęciło nasze Róże 
do złożenia wspólnej intencji w  Świątyni Opatrz-
ności Bożej, która jest miejscem wdzięczności Pa-
nu Bogu za wolność naszego narodu i opiekę nad 
Polską. Zapragnęliśmy więc wraz z naszymi tro-
skami i  dziękczynieniem złożyć w Świątyni także 
wspólne wotum, w postaci procesyjnego drew-
nianego różańca, wykonanego osobiście przez 
Stefana Domina.  

Zdecydowaliśmy się też przekazać zebraną 
wśród członków naszego Żywego Różańca ofiarę 
na budowę Świątyni Opatrzności Bożej.  
Dziś w naszej parafii w Krakowie działa 15 Róż, 

w  tym trzy męskie i jedna podwórkowa, prowa-
dzona przez dzieci. A ponieważ widzimy cuda, ja-
kie dzieją się dzięki modlitwie i  zawierzeniu 
Opatrzności Bożej, obiecujemy że nie ustaniemy 
w  dalszej modlitwie w  intencjach świata, Ojczy-
zny, rodzin i  wszystkich potrzebujących. Także 
w  intencji dalszej budowy piękniejącej Świątyni 
w  Wilanowie. 
   Ewa Marzec i członkowie Żywego Różańca przy Sank-

tuarium Najświętszej Rodziny w  Krakowie  

 Ks. Tadeusz Aleksandrowicz, Wiceprezes Za-
rządu Centrum Opatrzności Bożej i kustosz Sank-
tuarium Wotum Narodu przesłał serdeczne po-
dziękowanie dla Parafii i Sanktuarium Najświęt-
szej Rodziny w Krakowia za Różaniec Procesyjny   
ofiarowany i wkonany przez p. Stefana Domina,  
i  poświęcony przez księdza proboszcza  kustosza 
Mirosława Dziedzica.   

Cuda się dzieją dzięki Opatrzności 

 

 

Stefan Domin  
w kaplicy Matki Bożej 

Ksiądz prałat Józef Jakubiec w procesji Fatimskiej  
przy kapliczce NMP, koło  Aleksandry 27 
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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, ks. Józef Jakubiec, 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 

1. Zapraszamy na nabożeństwa wielkopostne: 
Gorzkie Żale w niedziele o godz. 16.00. Droga 
Krzyżowa w piątki: dla seniorów po Mszy św. 
O  godz. 9.00, dla dzieci o 16.30, dla doro-
słych po Mszy św. o godz. 18.00 
i dla młodzieży o 19.30. 

2. Małżeństwa zawarte w kwietniu 1969 lub 1994 
roku zapraszamy w niedzielę 28 kwietnia na 
Msze św. dziękczynna o godz. 12.30 z Jubileu-
szowym Błogosławieństwem. Małżeństwa, 
które chcą uczestniczyć w takiej uroczystości 
jubileuszowej prosimy o wcześniejsze zgłosze-
nie swego udziału w zakrystii lub kancelarii 
parafialnej. 

3. Ks. Rafał wraz z Katolickim Stowarzyszeniem 
Młodzieży organizuje obozy wakacyjne dla 

dzieci i młodzieży w górach i nad morzem. 
Szczegółowe informacje i karty na wyjazd do 
pobrania w kancelarii parafialnej w czwartki 
o r a z  n a  s t r o n i e  i n t e r n e t o w e j : 
www.wakacjezwartosciami.pl. 

4. Ks. Prałat zaprasza na TURNUS WYPOCZYN-
KOWO – REHABILITACYJNY DLA SENIO-
RÓW Z WNUKAMI nad Morzem od 7 do 21 
września 2019 r. w Ośrodku Wypoczynkowo-
Rehabilitacyjnym - SUS – Mrzeżyno. Koszt 
1450 zł z przewozem autokarem. Zapisy do 12 
kwietnia w piątki na spotkaniu Klubu Seniora 
po Mszy sw.  o 9.00, (zaliczka 200. zł przy zapi-
sie). Druga rata 1250. zł do 14 czerwca. http://
www.sustravel.pl/sus/galeria   

 

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 
w Parafii Najświętszej Rodziny 

7 - 10 kwietnia 2019 r. 

O. Paweł Gogola, OFM 

NIEDZIELA – 7 KWIETNIA 

Nauki rekolekcyjne ogólne na Mszach św. o godz. 6.30, 8.00, 12.30, 17.00 i 19.00. 

PONIEDZIAŁEK – 8 KWIETNIA 
7.00 Msza św. z nauką ogólną; 
9.00 Msza św. z nauką ogólną; 

18.00 Msza św. z nauką ogólną; 
19.30 nauka rekolekcyjna dla młodzieży ponadgimnazjalnej, pracującej i studentów. 

WTOREK – 9 KWIETNIA 
7.00 Msza św. z nauką ogólną; 
9.00 Msza św. z nauką ogólną; 

18.00 Msza św. z nauką ogólną; 
19.30 nauka rekolekcyjna dla młodzieży ponadgimnazjalnej, pracującej i studentów. 

ŚRODA – 10 KWIETNIA 
SPOWIEDŹ REKOLEKCYJNA: 

6.30 – 8.00, 8.30 - 9.30 spowiedź dla chorych, 
15.30 - 17.00, 17.30 - 19.30. 

7.00 Msza św. z nauką ogólną; 
8.30 Msza św. dla chorych; 

18.00 Msza św. z nauką ogólną; 
19.30 Msza św. z nauką rekolekcyjną dla młodzieży ponadgimnazjalnej, pracującej i studentów. 


