
Moje owce słuchają mego głosu,  
Ja znam je, a one idą za Mną.  

23 czerwca 2019 r.   NR 13 (390/ 940) 

Będą patrzeć na tego, którego przebili 
«Na dom Dawida i na mieszkańców Jeruzalem 
wyleję ducha łaski przebłagania. Będą patrzeć na 
tego, którego przebili, i boleć będą nad nim, jak 
się boleje nad jedynakiem, i płakać będą nad nim, 

jak się płacze nad pierworodnym. 
W owym dniu będzie wielki płacz w Jeruzalem, 
podobny do płaczu w Hadad-Rimmon na równi-
nie Megiddo. 
 

DWUNASTA  NIEDZIELA  ZWYKŁA, Rok C 

Psalm responsoryjny  

Wiara w Chrystusa znosi podziały między 
ludźmi 

Bracia: 
Wszyscy przez wiarę jesteście synami Bożymi – 
w  Chrystusie Jezusie. Bo wy wszyscy, którzy zostali-
ście ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekliście się 
w  Chrystusa. Nie ma już Żyda ani poganina, nie ma 

już niewolnika ani człowieka wolnego, nie ma już 
mężczyzny ani kobiety, wszyscy bowiem jesteście 
kimś jednym w  Chrystusie Jezusie. 

Jeżeli zaś należycie do Chrystusa, to jesteście też 
potomstwem Abrahama, dziedzicami zgodnie z obiet-
nicą. 

Wyznanie wiary w Chrystusa i zapowiedź 
męki 
Gdy Jezus modlił się na osobności, a byli z Nim ucz-
niowie, zwrócił się do nich z zapytaniem: «Za kogo 
uważają Mnie tłumy?» 
Oni odpowiedzieli: «Za Jana Chrzciciela; inni za Elia-
sza; jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proro-
ków zmartwychwstał». 
Zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?» 
Piotr odpowiedział: «Za Mesjasza Bożego». 

Wtedy surowo im przykazał i napominał ich, żeby 
nikomu o tym nie mówili. I dodał: «Syn Człowieczy 
musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez star-
szyznę, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; zostanie 
zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie». 
Potem mówił do wszystkich: «Jeśli ktoś chce iść za 
Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia 
bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce 
zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie 
z mego powodu, ten je zachowa». 

OTO SŁOWO BOŻE 

OTO SŁOWO BOŻE 

Psalm (Ps 63 (62), 2. 3-4. 5-6. 8-9 (R.: por. 2ab)) 

(Iż 35, -7-4a) 

Alleluja, Alleluja, Alleluja! 

Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza 
Boże, mój Boże, szukam Ciebie *  
i pragnie Ciebie moja dusza.  
Ciało moje tęskni za Tobą *  
jak zeschła ziemia łaknąca wody.  

Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza 
Oto wpatruję się w Ciebie w świątyni, *  
by ujrzeć Twą potęgę i chwałę.  
Twoja łaska jest cenniejsza od życia, *  
więc sławić Cię będą moje wargi.  

Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza 

Będę Cię wielbił przez całe me życie *  
i wzniosę ręce w imię Twoje.  
Moja dusza syci się obficie, *  
a usta Cię wielbią radosnymi wargami.  

Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza 
Bo stałeś się dla mnie pomocą *  
i w cieniu Twych skrzydeł wołam radośnie:  
Do Ciebie lgnie moja dusza, *  
prawica Twoja mnie wspiera.  

Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza 
 

OTO SŁOWO PAŃSKIE 

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Galatów (Ga 3, 26-29) 

Alleluja, Alleluja, Alleluja! 

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza (Łk 9, 18-24) 

(Por. J 10,27) 

Czytanie z Księgi proroka Zachariasza ( Za 12,10-11) 
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WYPRAWA-PIELGRZYMKA z Klubem Betania w Chorwacji 

Określenie ks. Zygmunta Bochenka uczestnika po-
bytu grupy seniorów 
w   Crikwenicy na wy-
brzeżu Dalmatyńskim 
Chorwacji oddaje do-
skonale  sposób spędza-
nia  czasu. Każdy dzień 
rozpoczynał się mszą 
świętą. Niektórzy mogli 
przypomnieć sobie cza-
sy młodości , kiedy byli 
ministrantami. A po-
tem wyprawy do naj-
ciekawszych zakątków 
kraju położonego nad 
Adriatykiem, kraju 
wielu wysp, z których 

Krk ( kiedyś największa, ale jak 
twierdziła przewodniczka 
obecnie największą wyspą 
Chorwacji jest Cres) była od-
wiedzana i lądem i morzem. 
Wyprawa lądem to pokonanie 
dwóch etapów  1.430 metrowe-
go mostu. Stąd pamiątkowe 
zdjęcie na jego tle.  

Chorwacja to kraj, który 
pamięta czasy panowania 
rzymskiego – bo te tereny były 

rzymską prowincją Ilirią. 
Włączona także w  Impe-
rium Karola Wielkiego, 
w  VII wieku pozwoliła na 
osiedlenie się tu plemion 
Chorwatów.  Unia perso-
nalna z Węgrami  i  wyni-
kające z tego konsekwen-
cje sprowadziły na te zie-
mie panowanie Habsbur-
gów. I w pięknych zakąt-
kach malowniczego krajo-
brazu można spotkać za-
bytki tych historycznych 
zaszłości. Piękne mia-

steczka z wą-
skimi uliczkami 
i  najwęższa 
uliczka świata 
(49 cm ) 
Ale jest także 
tworzenie no-
wej rzeczywi-
stości.  Zapo-
wiadany Labi-
rynt Miłości 
okazał się po-

sadzonymi w  misterny sposób  krzewami laurowymi. 

Można ich było sobie narwać i  wysuszyć, bo raczej 
zgubić się w tym labiryncie nikt nie miał szans.  

Jednak pozostaną na długo w oczach  widoki ja-

skini Biserujki nie w wy-
sokiej skale, a w ziemi, 
turkusowe morze na 
pięknej plaży Baska czy 
niesamowite wodospady 
Plitwickich Jezior. Pozo-
staną w pamięci rejsy 

statkiem, także ten noc-
ny, podczas którego 
można było podziwiać 
zachód słońca i nocne 
oświetlone wybrzeże 
oraz maleńkie miastecz-
ka wśród lasów i gór na 
wyspach, a  przede 
wszystkim wspaniałe 
wspólnie spędzane chwi-
le, modlitwa i  śpiewy. 
I  może nie był to wyjazd 
ostatni?   
 
 

Bronisława Kufel-Włodek 
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1. W Polsce nasila się walka z Kościołem i Na-
rodem. Zasmucają i niepokoją nas incydenty  

znieważania krzyża i świętych obrazów np. ikona MB 
Królowej Polski z tęczową aureolą LGBT. „Parady 
Równości” gejów, lesbijek i osób nie mających  poczu-
cia ludzkiej godności ani szacunku dla Kościoła i wie-
rzących /Gdańsk, Warszawa, Częstochowa/. Powta-
rzają się napady na kapłanów i posądzanie wszyst-
kich księży o pedofilię. Filmy „Kler” czy „Tylko nie 
mów nikomu” zaczynają przynosić tragiczne owoce. 
Jak niebezpieczne dla młodego pokolenia są progra-
my ideologii gender i seksualizacji dzieci w szkołach 
podstawowych i przedszkolach. 
2. Przeżywaliśmy 40 Rocznicę I Pielgrzymki 

Ojca Świętego Jana Pawła II w Ojczyźnie  
(2 – 10 czerwca 1979). Przemierzaliśmy szlak pa-
pieskiej pielgrzymki: Warszawa, Gniezno, Jasna Gó-
ra, Kraków (Kalwaria, Wadowice, Oświęcim  z Obo-
zem Koncentracyjnym Auschwitz, Nowy Targ, Nowa 
Huta). Nabożeństwa, koncerty, TVP i Radio przypo-
minały słowa Papieża Polaka. 
Wydawnictwo Biały Kruk wydało album z przemó-
wieniami Ojca Świętego „Niech zstąpi Duch Twój 
Pierwsza pielgrzymka św. Jana Pawła II do Polski 
1979”.  

# W Wigilię Zesłania Ducha Świętego 2 czerwca 
na Placu Zwycięstwa w Warszawie Jan Paweł II od-
prawiał Mszę św. W zakończeniu kazania powiedział: 

„I wołam, ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja: 
Jan Paweł II papież, wołam z całej głębi tego tysiącle-
cia, wołam w przeddzień święta Zesłania, wołam 
wraz z wami wszystkimi: Niech zstąpi Duch 
Twój! Niech zstąpi Duch Twój! I odnowi obli-
cze ziemi. Tej Ziemi!” 

# Jan Paweł na Błoniach Krakowskich w niedzielę 
10 czerwca udzielił nam „Bierzmowanie Dziejów”. 
„Pozwólcie przeto, że tak jak przy bierzmowaniu bi-
skup, i ja dzisiaj dokonam owego apostolskiego wło-
żenia rąk na wszystkich tu zgromadzonych, na 
wszystkich moich rodaków. W tym włożeniu rąk wy-
raża się przejęcie i przekazanie Ducha Świętego, któ-
rego apostołowie otrzymali od samego Chrystusa, 
kiedy po zmartwychwstaniu przyszedł do nich 
„drzwiami zamkniętymi” (por. J 20,19) i rzekł: 
„Weźmijcie Ducha Świętego” (J 20,22). Tego Ducha 
zbawienia, odkupienia, nawrócenia i świętości. Du-
cha prawdy, Ducha Miłości i Ducha męstwa (…) Tego 
Ducha pragnę wam dzisiaj przekazać, tak jak przeka-
zywał Go swoim współczesnym biskup rodem ze 
Szczepanowa. Pragnę wam dziś przekazać tego 
Ducha, ogarniając sercem z najgłębszą poko-
rą to wielkie „bierzmowanie dziejów”, które 
przeżywacie.  
Więc mówię za Chrystusem samym: „Weźmijcie 
Ducha Świętego!” (J 20,22). 
I mówię za Apostołem: „Ducha nie gaście!”  
I mówię za Apostołem: „Ducha Świętego nie za-

smucajcie!” (por. Ef 4,30). 
Musicie być mocni, drodzy bracia i siostry! Musicie 
być mocni tą mocą, którą daje wiara! Musicie być 
mocni mocą wiary! Musicie być wierni! Dzisiaj tej mo-
cy bardziej wam potrzeba niż w jakiejkolwiek epoce 
dziejów. Musicie być mocni mocą nadziei, która przy-
nosi pełną radość życia i nie pozwala zasmucać Ducha 
Świętego! Musicie być mocni mocą miłości, która jest 
potężniejsza niż śmierć (… 1 Kor 13, 4 – 8). 
3. Co powinniśmy robić wobec niszczenia Ro-

dzin, Ojczyzny i Kościoła? Program 
Duszpasterski roku 2018/2019 przypomina hasło: 
„W  mocy Bożego Ducha”. Potrzebujemy życia 
w  łasce uświęcającej, którą otrzymujemy w sakra-
mentach świętych. Wierność Duchowi Bożemu czer-
piemy ze słuchania Słowa Bożego, czytania Pisma 
Świętego, z modlitwy i uczestnictwa w Eucharystii 
zwłaszcza w każdą niedzielę. My wierzący i szczerze 
praktykujący katolicy jesteśmy zobowiązani, aby szu-
kać sposobów dotarcia do tych, którzy osłabli w wie-
rze, bądź ją utracili. Zachęcamy się do czynnego zaan-
gażowania w życie wspólnoty Kościoła w parafii 
i   wspierania dzieł misyjnych i charytatywnych. 

#Ojciec Święty spotkał się z młodzieżą przy koście-
le akademickim św. Anny w Warszawie. Wtedy prze-
kazał nam osobisty dar - modlitwę do Ducha Święte-
go. „Przyjmijcie ode mnie tę modlitwę, której 
nauczył mnie mój ojciec i pozostańcie jej wier-
ni”. Odmawiał ją codziennie do końca życia.  

Duchu Święty, proszę Cię  
o dar Mądrości do lepszego poznawania Cie-
bie i Twoich doskonałości Bożych,  
o dar Rozumu do lepszego zrozumienia du-
cha tajemnic wiary świętej,  
o dar Umiejętności, abym w życiu kierował 
się zasadami tejże wiary,  
o dar Rady, abym we wszystkim u Ciebie szu-
kał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował,  
o dar Męstwa, aby żadna bojaźń ani względy 
ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać,  
o dar Pobożności, abym zawsze służył Twoje-
mu Majestatowi z synowską miłością,  
dar Bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu, 
który Ciebie, o Boże obraża.  

4. Jan Paweł II wzywa nas do walki w obronie    
      życia i rodziny.  W 1994 roku przywiozłem  
z Watykanu życzenie Ojca Świętego i błogosławień-
stwo dla Sanktuarium Najświętszej Rodziny: 
„Musicie wygrać walkę o rodzinę!”. Obecnie ro-
zumiemy jeszcze lepiej, że musimy walczyć w obronie 
Życia, Rodzin, Ojczyzny i Kościoła. Łatwo możemy 
zapamiętać kod tej walki: ROK BOGA ROK. Co to 
znaczy ROK BOGA ROK? Nasze rodziny mają stawać 
się Rodzinnymi Ogniskami Kochających - BOGA, RO-
DZINĘ, OJCZYZNĘ, KOŚCIÓŁ. Nasze zespoły i wspól-
noty parafialne mają stawać się jak ROK BOGA, czyli 
Rodzinne Ogniska Kochających BOGA, RODZINĘ, OJ-
CZYZNĘ, KOŚCIÓŁ. To ma być walka mądra, roztrop-
na, dyskretna. Walka naznaczona mocą i męstwem, 
a  więc darami Ducha Świętego.  

 

Walczymy w obronie Życia, Rodzin, 
Ojczyzny i Kościoła 
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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 

Jesteśmy wezwani do Apostolstwa Modlitwy. Dlatego 
odmawiamy MODLITWĘ CODZIENNEGO OFIARO-
WANIA i polecamy Bogu Ojcu, Jezusowi Chrystusowi 
i Duchowi Świętemu intencję powszechną lub ewan-
gelizacyjną, o jaką prosi Papież w każdym miesiącu. 
Na ataki Złego i jego poddanych odpowiadamy AK-
TEM WYNAGRODZENIA SERCU JEZUSA. W tym 
akcie mówimy: „Aby wynagrodzić Twemu Sercu 
za obojętność, zniewagi, nienawiść do Ciebie 
i  do Twego Krzyża, za brak miłości, deprawa-
cje i krzywdy czynione bliźnim, chcemy jesz-
cze gorliwiej i wierniej służyć Tobie w Koście-
le, naśladując Twą miłość do Ojca i do wszyst-
kich ludzi według wzoru jaki nam zostawiłeś 
w swym świętym Sercu. Serce Jezusa, bądź 
uwielbione w naszych sercach i w naszym 

działaniu!...” 
Nie zaciskamy pięści w gniewie. Chwytamy za Ró-

żaniec. Różaniec w kieszeni, w torebce, w samochodzie 
(nie przy lusterku, ale pod ręką). Różaniec samochodo-
wy to sprawdzona metoda na postoje w korkach. Każ-
dy może ofiarować jeden dziesiątek Różańca za Rodzi-
ny, Ojczyznę i Kościół. 

Wspieramy też jakże doniosłe inicjatywy - czerwco-
we MARSZE DLA ŻYCIA I RODZINY czy stycznio-
we ORSZAKI TRZECH KRÓLI.  Możemy angażo-
wać się w Kampanie ogłaszane w Internecie np. 
WWW.maszwpływ.pl petycja NIE OBRAŻAJ NASZEJ 
MATKI I KRÓLOWEJ. 

 
Ks. prałat Józef Jakubiec, Rabka Zdrój, 17 czerwca 2019 r. 

1. Zakończył się rok szkolny, a z nim także katecheza szkol-
na dzieci i młodzieży. Prosimy rodziców 
o zainteresowanie się postępami dzieci w zdobywaniu 
wiedzy religijnej. Wiedza ta powinna zbliżać do Boga 
i uczyć jak iść przez życie kierując się światłem Ewan-
gelii, Dekalogiem i  prawym sumieniem. 

2. Rozpoczęły się już wakacje. Niech będą one dla wszyst-
kich czasem zbliżenia się do Boga, okazją do pogłębie-
nia wiary, a także odkrywaniem Boga w pięknie ota-
czającej nas przyrody. 

3. Od jutra w okresie wakacyjnym Msze św. w dni powsze-
dnie będą tylko o godz. 7.00 rano i o godz. 18.00 wie-
czorem. Nie ma również niedzielnych Mszy św. o godz. 
12.30. Okazja do spowiedzi w dni powszednie rano 
i wieczorem pół godziny przed Mszą św. 

4. W lipcu i sierpniu wypominki roczne z godz. 12.30 będą 
odczytywane przed Mszą św. o godz. 11.00. 

5. Kancelaria parafialna podczas wakacji będzie czynna we 
wtorki, czwartki i piątki popołudniu od godz. 16.00 
do 17.30 oraz w soboty od godz. 8.30 do 10.00. Dyżury 
katakumbowe będą tylko w czwartki w godz. od 16.00 
do 17.00. 

6. W piątek, 28 czerwca z racji uroczystości Najświętszego 
Serca Pana Jezusa nie obowiązuje wstrzemięźliwość 
od pokarmów mięsnych. W tym dniu można uzyskać 
odpust zupełny za publiczne odmówienie aktu zadośću-
czynienia „Najmilszy Jezu”. 

7. W sobotę, 29 czerwca obchodzimy Uroczystość Świętych 
Apostołów Piotra i Pawła, dwóch wielkich świadków 
i nauczycieli wiary, którzy ją przypieczętowali mę-
czeńską śmiercią. Msze św. będą odprawione o godz. 

7.00, 9.00 i 18.00. W tym dniu obchodzi swoje imieni-
ny ks. Piotr Wieczorek. Życzymy Drogiemu Solenizan-
towi obfitości łask Bożych, opieki Najświętszej Rodzi-
ny, serca i  życzliwości od wszystkich parafian. 

8. W przyszłą niedzielę, 30 czerwca zakończymy nabożeń-
stwa czerwcowe do Serca Pana Jezusa. Ostatnią 
czerwcówkę połączoną z procesją wokół kościoła od-
prawimy po Mszy św. o godz. 17.00. Miesiąc lipiec jest 
natomiast tradycyjnie miesiącem poświęconym Naj-
droższej Krwi Chrystusa Pana. 

9. Spotkanie Zespołu Organizacyjnego XXX FAMILIADY 
TOR 2019 odbędzie się we wtorek, 25 czerwca 
o godz. 19.00 w Domu Parafialnym w sali nr 7. Za-
praszamy także przedstawicieli zespołów parafial-
nych, aby włączyli się w przygotowania tego osiedlo-
wego Święta Rodzin w dniach od 27 do 29 września 
br. 

10. Rodzina Kolpinga zaprasza osoby w wieku 60+ na bez-
płatne zajęcia rękodzielnicze oraz spotkania dotyczące 
zdrowego odżywiania. W planach są także spotkania 
z  lekarzami i wizażystką, organizowane będą rów-
nież wyjścia na basen. Pierwsze spotkanie pt. „Zmiany 
w  świecie - zmiany we mnie” odbędzie się w środę, 26 
czerwca o godz. 10.00 w Domu Parafialnym w sali nr 
8. 

11.  W kalendarzu liturgicznym nadchodzącego tygodnia: 

     • poniedziałek: Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzci-
ciela; 

      • piątek: Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa; 
      • sobota: Uroczystość Świętych Apostołów Piotra  

i  Pawła. 


