
Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie,  
bo jestem cichy i pokorny sercem.  

1 września 2019 r.   NR 14 (391/ 941) 

Bóg miłuje pokornych Synu, z łagodnością 
wykonuj swe sprawy, a każdy, kto jest prawy, bę-
dzie cię miłował. O ile wielki jesteś, o tyle się uni-
żaj, a  znajdziesz łaskę u Pana. Wielka jest bowiem 
potęga Pana i przez pokornych bywa chwalony. 

Na chorobę pyszałka nie ma lekarstwa, albowiem 
nasienie zła w nim zapuściło korzenie. Serce ro-
zumnego rozważa przypowieści, a ucho słuchacza 
jest pragnieniem mędrca. 

DWUDZIESTA  DRUGA  NIEDZIELA  ZWYKŁA, Rok C 

Psalm responsoryjny  

   Bracia : 
 Nie przystąpiliście do dotykalnego i płonącego 

ognia, do mgły, do ciemności i burzy ani też do 
grzmiących trąb i do takiego dźwięku słów, iż wszy-
scy, którzy go słyszeli, prosili, aby do nich  nie mówił 
Wy natomiast przystąpiliście do góry Syjon, do mia-
sta Boga żyjącego, Jeruzalem niebieskiego, do niezli-

czonej liczby aniołów, na uroczyste zebranie, do Ko-
ścioła pierworodnych, którzy są zapisani w niebio-
sach, do Boga, który sądzi wszystkich, do duchów 
sprawiedliwych, które już doszły do celu, do pośredni-
ka Nowego Testamentu, Jezusa. 

Kto się wywyższa będzie poniżony, a kto 
się uniża będzie wywyższony 

Gdy Jezus przyszedł do domu pewnego przy-
wódcy faryzeuszów, aby w szabat spożyć posiłek, 
oni Go śledzili. I opowiedział zaproszonym przypo-
wieść, gdy zauważył, jak sobie wybierali pierwsze 
miejsca. Tak mówił do nich: ”Jeśli cię kto zaprosi na 
ucztę, nie zajmuj pierwszego miejsca, by czasem 
ktoś znakomitszy od ciebie nie był zaproszony przez 
niego. Wówczas przyjdzie ten, kto was obu zaprosił, 
i powie ci: »Ustąp temu miejsca«; i musiałbyś ze 
wstydem zająć ostatnie miejsce. Lecz gdy będziesz 
zaproszony, idź i usiądź na ostatnim miejscu. Wte-
dy przyjdzie gospodarz i powie ci: »Przyjacielu, 

przesiądź się wyżej«; i spotka cię zaszczyt wobec 
wszystkich współbiesiadników. Każdy bowiem, kto 
się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, bę-
dzie wywyższony”. Do tego zaś, który Go zaprosił, 
rzekł: ”Gdy wydajesz obiad albo wieczerzę, nie za-
praszaj swoich przyjaciół ani braci, ani krewnych, 
ani zamożnych sąsiadów, aby cię i oni nawzajem 
nie zaprosili, i miałbyś odpłatę. Lecz kiedy urzą-
dzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, chro-
mych i niewidomych. A będziesz szczęśliwy, ponie-
waż nie mają czym tobie się odwdzięczyć; odpłatę 
bowiem otrzymasz przy zmartwychwstaniu spra-
wiedliwych”. 

OTO SŁOWO BOŻE 

OTO SŁOWO BOŻE 

Psalm (Ps 68 (67), 4 i 5ac. 6-7b. 10-11 (R.: por. 11b)) 

(Iż 35, -7-4a) 

Alleluja, Alleluja, Alleluja! 

Ty, dobry Boże, biednego ochraniasz.  
Sprawiedliwi cieszą się i weselą przed Bogiem, * 
i rozkoszują radością.  
Śpiewajcie Bogu, grajcie Jego imieniu, * 
cieszcie się Panem, przed Nim się weselcie.  
Ty, dobry Boże, biednego ochraniasz.  
Ojcem sierot i wdów opiekunem * 
jest Bóg w swym świętym mieszkaniu.  

Bóg dom gotuje dla opuszczonych, * 
jeńców prowadzi ku lepszemu życiu.  
Ty, dobry Boże, biednego ochraniasz.  
Deszcz obfity zesłałeś, Boże, * 
Tyś orzeźwił swoje znużone dziedzictwo.  
Twoja rodzina, Boże, znalazła to mieszkanie, * 
które w swej dobroci dałeś ubogiemu. 
Ty, dobry Boże, biednego ochraniasz.  

OTO SŁOWO PAŃSKIE 

Czytanie z Listu do Hebrajczyków (Hbr 12, 18-19. 22-24a) 

Alleluja, Alleluja, Alleluja! 

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza (Łk 14,1.7-14) 

(Mt 11,29ab) 

Czytanie z Księgi Syracydesa (Syr 3,17-18.20.28-29)  



2
 

N
A

S
Z

A
 F

A
M

IL
IA

, N
r 

14
, 1

 w
rz

eś
n

ia
 2

01
9r

. „Nasza Familia” z Redakcją i „List Familijny” 

Kolporterki Domowe Prasy Katolickiej i stolik niedzielny 

Koło Przyjaciół Radia MARYJA i TV TRWAM 

Grupa Modlitwy O. Pio 

Szafarze Nadzwyczajni Komunii Świętej 
Wspólnota Fundatorów Katakumb (2006) 
Klub Seniora BETANIA (2011) 

 

BUDOWA KOŚCIOŁA I DOMU PARAFIALNEGO (1983 – 1992) 
 

Architektem kościoła i domu parafialnego jest inż. Janusz Gawor,  inż. Jan 
Dudek kierownikiem budowy i projektu technicznego. Pomagali inż. Stanisław Dziob, 
inż. Andrzej Maciejewski, inż. Bogusław Kulka. Mistrzami budowy byli: Zdzisław 
Jutka i Jerzy Pacura. Bardzo dziękuję Parafianom za ofiarność, za pomoc w zdobywa-
niu materiałów budowlanych i za pracę przy budowie. Bogu dzięki za wszystkich Do-
brodziejów i Ofiarodawców.  W latach budowy kościoła priorytetem było zawsze dusz-
pasterstwo, katechizacja dzieci i młodzieży, tworzenie parafii jako wspólnoty wspólnot, 
osób i rodzin w duchu braterstwa  wierzących i kochających Boga, Rodzinę, Ojczyznę i 
Kościół. 

W latach 1990 - 1999 z Grupą Promotorów Ruchu dla Lepszego Świata w 
Polsce realizujemy projekt „Nowy Obraz Parafii” (NOP). Mieszkańcy nowych bloków 
wyzwalają między sobą ducha braterstwa i współpracy. Wprowadzamy pięć rejonów 
parafii; każdy ma swojego księdza opiekuna i Zespół Koordynacji Rejonu. Posłańcy 
zanoszą List Familijny i opłatki wigilijne do wszystkich mieszkań w swoim bloku. 

Od 1990 roku organizujemy FAMILIADĘ „TOR” w ostatnią niedzielę wrze-
śnia (tj odpust Św. Michała Archanioła). To święto rodzin jest dziełem współpracy 
parafii z lokalną społecznością szkół, przedszkoli, Spółdzielni Mieszkaniowej, Domu 
Kultury i Rady Dzielnicy XII. Obecnie świętujemy już XXX FAMILIADĘ „TOR 
2019”, czyli „Familiadę Troski o Rodzinę 2019”. 

W 1994 r. zakładamy Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga. Nawiązujemy Part-
nerstwo z   

Rodziną Kolpinga i Parafią w Bochum Linden (symbolicznym znakiem partnerstwa od 
1997 r. są organy). W 2019 roku świętujemy 25. lat tego rodzinnego i międzynarodo-
wego Partnerstwa. 
 

SANKTUARIUM NAJŚWIĘTSZEJ RODZINY W KRAKOWIE – NOWYM BIEŻANOWIE 
 

25 marca 1994 r. zostaje ogłoszone przez Kard. Franciszka Macharskiego 
Sanktuarium Najświętszej Rodziny w Krakowie – Nowym Bieżanowie (dekret z dnia 
8.12.1994 r.). Kościół sanktuaryjny poświęcony Najświętszej Rodzinie staje się świę-
tym miejscem kultu. Jest to wotum dziękczynne za troskę Kościoła, a zwłaszcza za 
niestrudzoną walkę Ojca Świętego Jana Pawła II  
o życie i prawa człowieka, małżeństwa i rodziny. Krzyż z rzeźbą Chrystusa odsło-
nięty, poświęcony i adorowany w Wielki Piątek owego roku został umieszczony  nad 
prezbiterium po Wielkanocy.  

Ojciec Święty Jan Paweł II  18 kwietnia 1994 r. w Watykanie na spotkaniu z 
rocznikiem kapłanów 1969 przekazuje ks. proboszczowi i kustoszowi błogosławień-
stwo i życzenie: „Musicie wygrać walkę o rodzinę”. 
 

JEZU, MARYJO, JÓZEFIE. OŚWIECAJCIE NAS. DOPOMAGAJCIE NAM. RATUJCIE NAS. 

ŚW. MICHALE ARCHANIELE, SWOIM ŚWIATŁEM, OŚWIECAJ NAS.   

ŚW. MICHALE ARCHANIELE, SWOIMI SKRZYDŁAMI, OCHRANIAJ NAS.  

ŚW. MICHALE ARCHANIELE, SWOIM MIECZEM, BROŃ NAS 

. 

 

 

 

 

 

 

 

Serdecznie zapraszamy na wspólne świętowanie Jubileuszów  
25. lat Sanktuarium Najświętszej Rodziny 

25. lat Partnerstwa Rodzin Kolpinga Bochum L. – Kraków NB. 
50. lat Kapłaństwa  

 

28 września 2019:  Pielgrzymka  z Rodzinami Kolpinga 

w Sanktuarium Św. Jana Pawła II - godz. 12.00: Msza św. 
- godz. 19.30 w Sanktuarium Najświętszej Rodziny:   

Koncert Jubileuszowy „GLORIA” ANTONIO VIVALDIEG0, dyrygent R. Źróbek 

 

29 września 2019: Uroczystość  Odpustu Św. Michała Archanioła  
i XXX Familiada „TOR 2019” w Krakowie Nowym Bieżanowie 

- godz. 12.30:  Msza św. Jubileuszowa koncelebrowana przez  
Księży Jubilatów 1969 Roku z Kard. Stanisławem Ryłko z Rzymu 

i z Ks. Abp. Stanisławem Nowakiem seniorem z Częstochowy 

 

Ośmielamy się prosić, żeby wiązanki kwiatów zastąpić darem serca na cząstki 
witraża  w   Sanktuarium Najświętszej Rodziny. Będzie to wspólny dar Jubilatów, Przy-
jaciół i Znajomych – pamiątka Roku Jubileuszowego 2019. Witraże wg projektu prof. 
Wincentego Kućmy (autora ołtarza i wystroju wnętrza) są nazwane:  „Boży Ogród Naj-
świętszej Rodziny”.  

Ks. prałat Józef Jakubiec                                 Ks. proboszcz Mirosław Dziedzic 
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LIST FAMILIJNY ROKU JUBILEUSZOWEGO 
 

25. LAT SANKTUARIUM NAJŚWIĘTSZEJ RODZINY  

W KRAKOWIE – NOWYM BIEŻANOWIE 

1994 – 2019 

„MUSICIE WYGRAĆ WALKĘ O RODZINĘ!” (św. Jan Paweł II) 

 

 

 

 

 

 

 

50. LAT KAPŁAŃSTWA 1969 – 2019 
XXX FAMILIADA „TOR 2019” 

Kraków 28 - 29 września 2019 r. 
WDZIĘCZNOŚĆ I PAMIĘĆ 

Bogu Miłosiernemu Ojcu dziękuję za moją kochaną Rodzinę - Mamusię Józefę i Tatu-
sia Ludwika, za siostry Marysię, Teresę i Szwagrów z dziećmi. Dziękuję za moje rodzinne 
Jaworzno z parafią św. Wojciecha, za Szkołę Podstawową nr 4 i nr 1, za maturę w klasie XI A 
Liceum Ogólnokształcącego.  Panu Jezusowi Chrystusowi dziękuję za powołanie kapłańskie, 
za formację i studia w Wyższym Seminarium Duchowne w Krakowie w latach 1963 – 1969. 
Dziękuję za święcenia kapłańskie w Katedrze na Wawelu z rąk Ks. Kardynała Karola Wojtyły. 

 

WSPOMINAM 50 LAT KAPŁAŃSKIEJ SŁUŻBY I WSPÓŁPRACY 
 

1969 – 72  Maków Podhalański: katecheza w Grzechyni i Żarnówce Dolnej, pierwszy 
proboszcz ks. prałat Franciszek Dźwigoński. 

1972 – 76  Kraków Łagiewniki: Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa, proboszcz ks. 
Bronisław Bułka i S. Felicjanki. 

1976 – 80  Kraków Bieżanów: Parafia Narodzenia NMP: duszpasterstwo Nowego Bieża-
nowa na cmentarzu parafialnym, proboszcz ks. prałat Antoni Sołtysik. 

1980 – 82  Duszpasterstwo Nowego Bieżanowa przy kaplicy katechetycznej (ul. Smole-
nia 8). 

1980  Otwarcie domu zakonnego S. Michalitek na Rżące (ul. Kosocicka 38 A,  po-
moc Sióstr w katechizacji i duszpasterstwie Nowego Bieżanowa. 

 Uroczystość Najświętszej Rodziny: pierwszy odpust i oddanie Nowego Bie-
żanowa Najświętszej Rodzinie (Bp Stanisław Smoleński). 

1982 26 maja Kardynał Franciszek Macharski ustanawia parafię Najświętszej Ro-
dziny w Krakowie Nowym Bieżanowie; pierwszy proboszcz ks. Józef Jaku-
biec i wikariusze: ks. Władysław Stec-Sala, ks. Stanisław Kasela i pomagają-
cy ks. dr Józef Makselon.  

 

DZIĘKUJĘ BOGU ZA PARAFIAN I KSIĘŻY, SIOSTRY MICHALITKI I WSPÓLNOTY PARAFIALNE 
  
Żywy Różaniec Niewiast i Mężczyzn (1976) 
Rada Katechetyczna Rodziców (1976) 
Służba Liturgiczna Ministrantów i Lektorów (1980)  
Schola Młodzieżowa (1982) 
Ruch Światło-Życie, Oaza Młodzieży i Dzieci Bożych (1980) 
Kręgi Rodzin Domowego Kościoła (1980)  
Parafialna Rada Duszpasterska (1984)  
„Nieboraczki” Ruchu Wiara – Światło (1985) 
Klub Aktywności Młodzieży Niepełnosprawnej (1993) 
Parafialny Zespół  CARITAS (1982) 
Chór Parafialny FAMILIA (1986), dyrygentki: Elżbieta Jezutek, Beata Kaczmarska (1992) 
Organista:  Łukasz Mateja i Zakrystianie: Andrzej Jaglarz, Stefan Domin, Andrzej Szwagrzyk 

Wolontariusze: Kucharki, Sprzątaczki, Konserwatorzy, Sekretarki, Drukarze gazetek 

Różaniec Rodzinny (1994) 
„Margaretki” wspierające modlitwą naszych kapłanów 

Duchowa Adopcja Dzieci Poczętych  
Świetlica ORATORIUM Św. Michała Archanioła Sióstr Michalitek 

Kółko Misyjne Dzieci 
Akcja Katolicka 

Rodzina Kolpinga i Kolpingowski Klub Seniora 

Biblioteka Parafialna 
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NASZA FAMILIA, Nr 14, 1 września 2019r. 4 

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 

80. ROCZNICA WYBUCHU  
DRUGIEJ WOJNY ŚWIATOWEJ 

Przypomnijmy sobie co powiedział św. Jan Pa-
weł II w  czasie Mszy św. na terenie byłego obo-
zu koncentracyjnego Oświęcim - Brzezinka 7 
czerwca 1979 r. 

/… / Przybywam tu dzisiaj jako pielgrzym. Wia-
domo, że nieraz tutaj bywałem... bardzo wiele razy! 
Wiele razy schodziłem do celi śmierci Maksymiliana 
Kolbe, wiele razy klękałem pod murem zagłady i prze-
chodziłem wśród rozwalonych krematoriów Brzezinki. 
Nie mogłem tutaj nie przybyć jako papież. /…/ 

Oczywiście, że przybywam, aby się modlić wspól-
nie z wami wszystkimi którzy tu dziś jesteście i - wspól-
nie z całą Polską - i wspólnie z całą Europą. Chrystus 
chce, abym stawszy się następcą Piotra świadczył przed 
całym światem o tym, co jest wielkością człowieka na-
szych czasów - i co jest jego nędzą. Co jest jego klęską 
i  co jest jego zwycięstwem. /../ 

Przychodzę więc i klękam na tej Golgocie naszych 
czasów, na tych mogiłach w ogromnej mierze bezimien-

nych, jak gigantyczny grób nieznanego żołnierza. Klę-
kam przy wszystkich po kolei tablicach Brzezinki, na któ-
rych napisane jest wspomnienie ofiar Oświęcimia w  na-
stępujących językach: polskim, angielskim, bułgarskim, 
cygańskim, czeskim, duńskim, francuskim, greckim, he-
brajskim, jidisz, hiszpańskim, flamandzkim, serbo-
chorwackirn, niemieckim, norweskim, rosyjskim, ru-
muńskim, węgierskim, włoskim. /…/ 

Nigdy jeden naród nie może rozwijać się kosztem 
drugiego, nie może rozwijać się za cenę drugiego, za cenę 
jego uzależnienia, podboju, zniewolenia, za cenę jego eks-
ploatacji, za cenę jego śmierci. To są myśli Jana XXIII, 
Pawła VI o pokoju w świecie współczesnym. Słowa te wy-
powiada zaś ich niegodny następca. Ale mówi je równo-
cześnie syn narodu, który doznał w swych dziejach, dal-
szych i bliższych, wielorakiej udręki od drugich. /../ 

Moi drodzy bracia i siostry, nie mam już nic więcej 
do powiedzenia. Przychodzą mi tylko na myśl słowa Su-
plikacji: Święty Boże, Święty mocny, Święty a nieśmier-
telny!... Od powietrza, głodu, ognia i wojny ...i wojny, 
wybaw nas, Panie! Amen. 

1. Witamy nowego wikariusza ks. Pawła Filipiaka, 
który przychodzi z parafii Chrzanów Kościelec. Mo-
dlimy się o błogosławieństwo i opiekę  Najświętszej 
Rodziny w pracy duszpasterskiej i w studiach. 

2. Zmiany personalne w naszej wspólnocie S. Micha-
litek. S. Paulina, przełożona domu i katechetka 
w  Szkole Podstawowej nr 111, teraz jest mistrzynią 
postulantek na Rżące. S. Christiana, pięć lat była ka-
techetką w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 11 
i  Przedszkolu nr 176. S. Ewa była dyrektorką Orato-
rium. Dziękujemy Siostrom za ofiarną posługę i za-
pewniamy o modlitwach. Witamy serdecznie nowe 
Siostry: przełożoną domu s. Angelę, s. Alinę - kate-
chetkę oraz s. Sylwię, która podejmie opiekę nad 
Oratorium. Modlimy się, aby Najświętsza Rodzina 
wspierała Siostry i żeby posługa oraz troska o chrze-
ścijańskie wychowanie dzieci i młodzieży owocowa-
ły nowymi powołaniami do służby Bożej. 

3. W poniedziałek 2 września początek nowego roku 
szkolnego. Zapraszamy uczniów, rodziców i nau-
czycieli na Msze św. z modlitwami o Błogosławień-
stwo Boże na nowy rok 2019/2020. 

4. W pierwszy czwartek, 5 września: Msza św. 
W  Oratorium Domu Pogodnej Jesieni o godz. 15.00. 

5. W pierwszy piątek, 6 września: Spowiedź św.  
w godz. 6.30 – 7.30 i 15.30 – 19.30. Msze św. z Ko-
munią św. wynagradzającą Najświętszemu Sercu 
Pana Jezusa o 6.30, 7.00, 9.00 dla Seniorów oraz 
o  16.30 dla uczniów szkół podstawowych, o 18.00 
dla wszystkich i dla młodzieży o 19.30. 

6. Seniorzy z Ks. Prałatem wyjeżdżają na turnus wypo-
czynkowo – rehabilitacyjny do Mrzeżyna w sobotę  
7 września o godz. 6.00. 

7. Od niedzieli 1 września Msze św. w dni powszednie, 
w niedziele i święta będą sprawowane jak w ciągu 
roku. Kancelaria Parafialna będzie czynna od ponie-
działku do piątku w godz. od 16.00 do 17.30 oraz 
w  sobotę od godz. 8.00 do 9.00 z wyjątkiem pierw-
szego piątku i pierwszej soboty miesiąca. 

8. Koło Przyjaciół Radia Maryja organizuje wyjazd au-
tokarowy na wielkie wydarzenie modlitewne 
„Polska pod Krzyżem”, które będzie na lotnisku we 
Włocławku – Kruszynie w sobotę, 14 września. Wy-
jazd o godz. 5.30 rano. Powrót w niedzielę 
w godzinach porannych. Zapisy z wpłatą w zakrystii. 

9. Księgarnia „Nazaret” zaprasza do nabywania kate-
chizmów i dewocjonaliów w poniedziałki, środy 
i piątki w godz. od 16.00 do 18.00. 


