
Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, 
a Moje mnie znają 

12 maja 2019 r.   NR 10 (387/ 937) 

IV  NIEDZIELA  WIELKANOCNA, ROK C 

             Psalm responsoryjny  

Baranek będzie ich pasł i prowadził ich do źró-
deł wód  życia 

Ja, Jan, ujrzałem: a oto wielki tłum, którego nie 
mógł nikt policzyć, z każdego narodu i wszystkich po-
koleń, ludów i języków, stojący przed tronem i przed 
Barankiem. Odziani są w białe szaty, a w ręku ich pal-
my.I rzekł do mnie jeden ze Starców: «To ci, którzy 
przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty, 

i  w  krwi Baranka je wybielili. Dlatego są przed tro-
nem Boga i w Jego świątyni cześć Mu oddają we dnie 
i  w nocy. A Zasiadający na tronie rozciągnie namiot 
nad nimi. Nie będą już łaknąć ani nie będą już pra-
gnąć, i  nie porazi ich słońce ani żaden upał, bo pasł ich 
będzie Baranek, który jest pośrodku tronu, i  poprowa-
dzi ich do źródeł wód życia: i każdą łzę otrze Bóg z ich 
oczu». 

Jezus daje swoim owcom życie wieczne 
Jezus powiedział:  
«Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. 

Idą one za Mną, a Ja daję im życie wieczne. Nie zginą 

na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, 
który Mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie 
może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno 
jesteśmy».  

OTO SŁOWO BOŻE 

OTO SŁOWO BOŻE 

Psalm (Ps 100 (99), 2-3. 4-5 (R.: por. 3c)) 

(Iż 35, -7-4a) 

Alleluja, allelluja, alleluja 

OTO SŁOWO PAŃSKIE 

             Czytanie z Apokalipsy Świętego Jana Apostoła (Ap 7, 9. 14b-17) 

Alleluja, allelluja, alleluja 

               Słowa Ewangelii według Świętego Jana (J 10, 27-30) 

(J 10, 14) 

                      Czytanie z Dziejów Apostolskich ( Dz 13, 14. 43-52) 

Apostołowie zwracają się do pogan 
W owym czasie Paweł i Barnaba, przeszedłszy 

przez Perge, dotarli do Antiochii Pizydyjskiej, weszli 
w  dzień szabatu do synagogi i usiedli. 

A wielu Żydów i pobożnych prozelitów towarzy-
szyło Pawłowi i Barnabie, którzy w rozmowie starali 
się zachęcić ich do wytrwania w łasce Boga. 

W następny szabat zebrało się niemal całe miasto, 
aby słuchać słowa Bożego. Gdy Żydzi zobaczyli tłumy, 
ogarnęła ich zazdrość, i bluźniąc, sprzeciwiali się te-
mu, co mówił Paweł. 

Wtedy Paweł i Barnaba powiedzieli odważnie: 
«Należało głosić słowo Boże najpierw wam. Skoro 

jednak odrzucacie je i sami uznajecie się za niegod-
nych życia wiecznego, zwracamy się do pogan. Tak 
bowiem nakazał nam Pan: „Ustanowiłem cię świa-
tłością dla pogan, abyś był zbawieniem aż po krańce 
ziemi”». 

Poganie, słysząc to, radowali się i wielbili słowo 
Pańskie, a wszyscy, przeznaczeni do życia wiecznego, 
uwierzyli. Słowo Pańskie szerzyło się na cały kraj. 

Ale Żydzi podburzyli pobożne a wpływowe niewia-
sty i znaczniejszych obywateli, wzniecili prześladowa-
nie Pawła i Barnaby i wyrzucili ich ze swoich granic. 
A oni, strząsnąwszy na nich pył z nóg, przyszli do Iko-
nium. A uczniowie byli pełni wesela i Ducha Świętego. 

My ludem Pana i Jego Owcami 
Służcie Panu z weselem, *  
stańcie przed obliczem Pana z okrzykami radości.  
Wiedzcie, że Pan jest Bogiem, †  
On sam nas stworzył, jesteśmy Jego własnością, *  
Jego ludem, owcami Jego pastwiska. 
My ludem Pana i Jego Owcami 

W Jego bramy wstępujcie z dziękczynieniem, †  
z hymnami w Jego przedsionki, *  
chwalcie i błogosławcie Jego imię.  
Albowiem Pan jest dobry, †  
Jego łaska trwa na wieki, *  
a Jego wierność przez pokolenia.  
My ludem Pana i Jego Owcami 
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   Stanisław uro-
dził się ok. 1030 
r. w Szczepano-
wie. Studiował 
teologię w Pa-
ryżu a po ukoń-
czeniu nauki 
otrzymał świę-
cenia kapłań-
skie. W  1072 ro-
ku został bisku-
pem krakow-
skim. Był gorli-
wym duszpaste-
r z e m ,  d b a ł 
o  swoich diece-
zjan, zwłaszcza 
o ubogich a tak-
że o kapłanów. 
W 1079 r. zginął 
śmiercią mę-
czeńską na roz-

kaz króla Bolesława Śmiałego. 

          Król Bolesław Śmiały nie mógł już dłużej zno-
sić napomnień, jakich biskup Stanisław mu udzie-
lał pragnąc bardziej słuchać Boga aniżeli ludzi. 
Wytykał królowie niesprawiedliwe rządy, okru-
cieństwo wobec podwładnych oraz zaniedbywanie 
państwa. Zapłacił za to najwyższą cenę. Królew-
scy siepacze ranili  śmiertelnie biskupa Stanisła-
wa, gdy ten odprawiał Mszę Świętą na Skałce. 
  
Warto poznać fragmenty poematu Stanisław, któ-
ry został napisany przez Karola Wojtyłę. Wersety 
te są świadectwem jego wielkiego przywiązania 
do Kościoła krakowskiego i piękna ziemi ojczystej: 
  
STANISŁAW 
Karol Wojtyła 
  
I.        
(…) 
Był człowiek, w którym moja ziemia ujrzała, 
               że jest związana z niebem. 
Był taki człowiek, byli ludzie... i ciągle tacy są... 
Poprzez nich ziemia widzi siebie w sakramencie 
                       nowego istnienia. 
Jest ojczyzną: bowiem w niej dom Ojca się poczy-
na, 
                       z niej się rodzi. 
Pragnę opisać mój Kościół w człowieku, któremu 
dano imię Stanisław. 
I imię to król Bolesław mieczem wpisał w najstar-
sze kroniki. 
Imię to mieczem wypisał 
               na posadzce katedry, gdy spłynęły po niej 
strugi krwi. 
  
(…) 
Na glebie ludzkiej wolności już rodziło się Ciało 
i  Krew, 
przecięte mieczem królewskim 
               w samym rdzeniu kapłańskiego słowa, 

przecięte u podstaw czaszki, 

               przecięte w żywym pniu... 
Ciało i Krew nie zdążyły jeszcze się narodzić - 
                       miecz ugodził 
o kielich z metalu i pszenny chleb 
  
Myślał król może: 
nie narodzi się z ciebie Kościół jeszcze dziś - 
nie narodzi się naród ze słowa, 
                       co karci ciało i krew, 
narodzi się z miecza, 
z mego miecza, który przetnie w połowie Twe 
słowa 
narodzi się z krwi rozlanej...: myślał może król. 
(…) 
Myślał może Stanisław: słowo moje zaboli ciebie 
                               i nawróci, 
przyjdziesz do bram katedry jak pokutnik, 
przyjdziesz postem wycieńczony, 
               prześwietlony wewnętrznym głosem... 
i dołączysz się do Stołu Pańskiego 
                               jak marnotrawny syn. 
Słowo nie nawróciło, nawróci krew - 
nie zdążył może pomyśleć biskup: 
               odwróć ode mnie ten kielich. 
  
II 
Ziemia przebiega w oknach, 
               przebiegają drzewa i pola. 
I mieni się śnieg na gałęziach, 
               a potem w słońcu opada. 
I znowu zieleń: młoda naprzód, 
               potem dojrzała, wreszcie gasnąca 
                               jak świece. 
Ziemia polska przebiega w zieleniach, 
               jesieniach i śniegach. 
Chłonie ją pieszy wędrowiec - 
               z krańca do krańca trudno przejść. 
I ptak nie przeleci tak łatwo, 
                       lecz samolot 
w godzinę pochłonie tę przestrzeń - 
               Ojczyznę zamknie w swój kwadrat. 
  
Ziemia trudnej jedności. Ziemia ludzi 
               szukających własnych dróg. 
Ziemia długiego podziału pośród książąt jednego 
rodu. 
Ziemia poddana wolności każdego 
               względem wszystkich. 
Ziemia na koniec rozdarta 
               przez ciąg prawie sześciu pokoleń, 
rozdarta na mapach świata! 
               a jakżeż w losach swych synów! 
Ziemia poprzez rozdarcie 
               zjednoczona w sercach Polaków 
                               jak żadna. 
 
Skąd wyrosło to imię, jakie otrzymał dla ludzi? 
dla rodziców, dla rodu, dla stolicy biskupiej 
w  Krakowie, 
dla króla Bolesława 
               zwanego Śmiałym i Szczodrym? 
dla dwudziestego stulecia? 
  
                       To imię. 

Święty Stanisław patron miesiąca maja w Sanktuarium Najświętszej Rodziny 
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Uroczystości Jubileuszu  
25-lecia Partnerstwa  

Rodzin Kolpinga  
Kraków - Nowy Bieżanow  

i Bochum – Linden:  
18 – 19 maj 2019 r. 

W piątek 17 maja 2019 r. cztery osoby z naszej Ro-
dziny Kolpinga udają się do Bochum Linden na uro-
czystości 25 – lecia Partnerstwa Rodzin Kolpinga Kra-
ków - Nowy Bieżanow i Bochum – Linden. Są to p. Bo-
gumiła Budny (przewodnicząca RK), p. Beata  
Kaczmarska (dyrygentka Chóru Familia), ks. prałat 
Józef Jakubiec (prezes RK) i prof. Józef Wroński 
(germanista).  

W sobotę 18 maja o godz. 17.00 ks. prałat  
Józef Jakubiec odprawi Mszę św. w kościele Kochają-
cej Pani w Bochum Linden. Następnie w domu para-
fialnym będzie uroczysta kolacja i spotkanie związane 
z  Jubileuszem. Gospodarze i Goście będą dzielić się 
wspomnieniami z 25 lat partnerstwa /Fotoshow/. Bę-
dą też gratulacje i życzenia dla Prezesa Ks. Józefa Ja-
kubca z  okazji 50-lecia kapłaństwa. 

W niedzielę  o 11.30 będzie uroczysta Msza św. 
dziękczynna w kościele koncelebrowana przez pro-
boszcza ks. Tomasza Köster i ks. prałata Józefa  
Jakubca z  oprawą muzyczną Chóru Kolpinga i  Mę-
skiego Chóru z Św. Engelbert (Dahlhausen).  

W Nowym Bieżanowie w Sanktuarium Najświęt-
szej Rodziny w tę niedzielę będzie jakże doniosła uro-
czystość Pierwszej Komunii Świętej dzieci klas trze-
cich. Będziemy jednoczyć się duchowo w modlitwach 
w intencjach tych dzieci i rodzin, aby radowały się 
Miłością Pana Jezusa i Boga Ojca. Razem z Rodzinami 
Kolpinga będziemy modlić się o Błogosławieństwo  

Boga i Najświętszej Rodziny na następne lata 
partnerstwa między naszymi rodzinami i parafiami, 
aby przyczyniały się do umacniania pokoju i brater-
stwa między narodami Polski i Niemiec w Europie 
narodów jednoczących się na fundamencie wartości 

chrześcijańskich.  
Znakiem partnerstwa w naszej świątyni są orga-

ny, które dzięki staraniom proboszczów ks. Józefa 
Jakubca i ks. Khuna są darem naszych Przyjaciół 
z  Bochum Linden od 1997 roku. Mistrzem i opieku-
nem tegoż instrumentu od transportu z Bochum po-
przez renowację i zbudowanie organów przez p. 
Lecha Skoczylasa jest pan  Łukasz Mateja. Nasz Or-
ganista z wielką pasją wydobywa piękno muzyki 
i  brzmienia 28 głosów podczas nabożeństw i  koncer-
tów zwłaszcza Chóru Parafialnego FAMILIA z panią 
dyrygent Beatą Kaczmarską.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autentyczne partnerstwo ożywiamy przez co-
roczne wizyty w naszych rodzinach i  parafiach 
wspólnie z  obecnymi proboszczami ks. Mirosławem 
Dziedzicem i  ks. Thomas Köster.  

Uroczystości jubileuszowe 25 – lecia Partnerstwa 
i  50 – lecia Kapłaństwa Ks. Prałata w Krakowie - 
Nowym Bieżanowie z udziałem delegacji z Bochum  
Linden będziemy świętować 28 i 29 września 2019 r. 
w  czasie odpustu Św. Michała Archanioła i  XXX  
FAMILIADY TOR. 

Ks. Józef Jakubiec, prezes Rodziny Kolpinga 

 

 

 

Spotkanie Rodzin Kolpinga z Bohum Linden  
i Nowego Bieżanowa w Krakowie 
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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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

W Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski, 3 Maja 2019 r., w 228 rocznicę uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja, na Zamku Królewskim w Warszawie Prezydent RP Andrzej Duda odzna-
czył p. prof. Wincentego Kućmę  najwyższym odznaczeniem państwowym: Orderem Orła 
Białego. Panu profesorowi gratulujemy i dziękujemy za osobiste świadectwo wiary i troskę 
o  piękno naszej świątyni—Sanktuarium Najświętszej Rodziny. Życzymy Bożego błogosła-
wieństwa i opieki Królowej Polski z Jezusem św. Józefem.  

serwis fotograficzny Kancelarii Prezydenta RP  

 

W dniu dzisiejszym ma miejsce procesja ku czci św. Stanisława z Wawelu na Skałkę. Łączymy się duchowo 
z rzeszami wiernych z całej Polski, a zwłaszcza z naszej archidiecezji, którzy w ten sposób kontynuują wielowiekową 
tradycję. 

Dzisiejsza niedziela to także 56. Światowy Dzień Modlitw o Powołania do służby Bożej w kapłaństwie i życiu 
zakonnym. Prosimy „Pana żniwa”, aby nie zabrakło gorliwych głosicieli Prawdy Objawionej. Kandydaci 
do kapłaństwa lub życia zakonnego powinni dostarczyć podanie o przyjęcie do Seminarium lub Zgromadzenia, życio-
rys, świadectwo maturalne, metrykę chrztu św. i bierzmowania, a także opinię ks. proboszcza i katechety. 

Zapraszamy na nabożeństwa majowe - codziennie o godz. 17.30, a w niedziele po Mszy św. o godz. 17.00. Ma-
jówka przy kapliczce osiedlowej koło bloku Aleksandry 27 o godz. 20.00. 

W poniedziałek, 13 maja przypada 102. rocznica objawień NMP w Fatimie i 38. rocznica cudownego ocalenia 
papieża Jana Pawła II z zamachu na jego życie. Po Mszy św. o godz. 18.00 zapraszamy na Nabożeństwo Fatimskie 
z  procesją wokół kościoła, na którą zabieramy różaniec i świece. 

Grupa Modlitewna św. Ojca Pio zaprasza na comiesięczne formacyjne spotkanie, które odbędzie się jutro w sali 
nr 1 po Mszy św. wieczornej. 

W przyszłą niedzielę, 19 maja na Mszy św. o godz. 11.00 uroczystość I Komunii Świętej dla dzieci klas III ze SP 
nr 24 i 111. Spowiedź św. dla tych dzieci w sobotę, 18 maja od godz. 8.30. Ze względu na dużą ilość dzieci przystępują-
cych do I Komunii Świętej prosimy, aby wybrać Mszę św. o innej porze. Próba dzieci pierwszokomunijnych odbędzie 
się w  poniedziałek, 13 maja o godz. 19.00 w kościele. 

Bardzo dziękujemy wszystkim ofiarodawcom, którzy pamiętali o inwestycyjnym charakterze składki 
w I niedzielę miesiąca maja. Wyniosła ona 13.173 zł i 1,60 Euro, z czego 4.440 zł to ofiary w kopertach. Dziękujemy 
również za przelewy na konto parafialne, na które w marcu wpłynęła kwota 3.790 zł. 

W kalendarzu liturgicznym nadchodzącego tygodnia: 
                  • poniedziałek: wsp. NMP z Fatimy; 
                  • wtorek: Święto św. Macieja, Apostoła; 
                  • czwartek: Święto św. Andrzeja Boboli, prezbitera i męczennika, głównego patrona Polski. 


