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DWUDZIESTA CZWARTA NIEDZIELA ZWYKŁA, Rok C
Czytanie z Księgi Wyjścia
Gdy Mojżesz przebywał na górze Synaj, Bóg rzekł do
niego: ”Zstąp na dół, bo sprzeniewierzył się lud twój, który
wyprowadziłeś z ziemi egipskiej. Bardzo szybko odwrócili się
od drogi, którą im nakazałem, i utworzyli sobie posąg cielca
ulany z metalu, i oddali mu pokłon, i złożyli mu ofiary,
mówiąc: »Izraelu, oto twój bóg, który cię wyprowadził
z ziemi egipskiej«”.
I jeszcze powiedział Pan do Mojżesza: ”Widzę, że lud ten
jest ludem o twardym karku. Zostaw Mnie przeto w spokoju,
aby rozpalił się gniew mój na nich. Chcę ich wyniszczyć,
a ciebie uczynić wielkim ludem”.

Psalm responsoryjny

(Wj 32, 7-11.
(Iż 13-14)
35, -7-4a)

Mojżesz jednak zaczął usilnie błagać Pana, Boga s wego,
i mówić: ”Dlaczego, Panie, płonie gniew Twój przeciw ludowi Twemu, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej wielką
mocą i silną ręką? Wspomnij na Abrahama, Izaaka i Izraela,
Twoje sługi, którym przysiągłeś na samego siebie, mówiąc
do nich: »Uczynię potomstwo wasze tak liczne jak gwiazdy
niebieskie i całą ziemię, o której mówiłem, dam waszym potomkom, i posiądą ją na wieki«”.
Wówczas to Pan zaniechał zła, jakie zamierzał zesłać na swój
lud..
OTO SŁOWO BOŻE
Psalm (Ps 51 (50), 3-4. 12-13. 17 i 19 (R.: por. Łk 15, 18))

Wstanę i wrócę do mojego ojca
Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej, *
w ogromie swej litości zgładź moją nieprawość.
Obmyj mnie zupełnie z mojej winy *
i oczyść mnie z grzechu mojego.
Wstanę i wrócę do mojego ojca
Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste *
i odnów we mnie moc ducha.

Nie odrzucaj mnie od swego oblicza *
i nie odbieraj mi świętego ducha swego.
Wstanę i wrócę do mojego ojca
Panie, otwórz wargi moje, *
a usta moje będą głosić Twoją chwałę.
Boże, moją ofiarą jest duch skruszony, *
pokornym i skruszonym sercem Ty, Boże, nie gardzisz.

Czytanie z Pierwszego Listu św. Apostoła do Tymoteusza
Chrystus przyszedł na świat zbawić grzeszników
Dzięki składam Temu, który mię przyoblekł mocą,
Chrystusowi Jezusowi, naszemu Panu, że uznał mnie za
godnego wiary, skoro przeznaczył do posługi mnie, ongiś bluźniercę, prześladowcę i oszczercę. Dostąpiłem jednak miłosierdzia, ponieważ działałem z nieświadomości,
w niewierze. A nad miarę obfitą okazała się łaska naszego Pana wraz z wiarą i miłością, która jest w Chrystusie
Jezusie.

(1 Tm 1,12-17)

Nauka to zasługująca na wiarę i godna całkowitego
uznania, że Chrystus Jezus przyszedł na świat zbawić
grzeszników, spośród których ja jestem pierwszy. Lecz
dostąpiłem miłosierdzia po to, by we mnie pierwszym
Jezus Chrystus pokazał całą wielkoduszność jako przykład dla tych, którzy w Niego wierzyć będą dla życia
wiecznego.
A Królowi wieków nieśmiertelnemu, niewidzialnemu,
Bogu samemu cześć i chwała na wieki wieków. Amen.
OTO SŁOWO BOŻE

Alleluja, Alleluja, Alleluja!

(2 Kor 5,10)

W Chrystusie Bóg pojednał świat ze sobą,
nam zaś przekazał słowo jednania.
Alleluja, Alleluja, Alleluja!
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza
Radość z nawrócenia grzesznika
Zbliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy,
aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w
Piśmie: „Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi”.
Opowiedział im wtedy następującą przypowieść:
„Któż z was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedną z nich,
nie zostawia dziewięćdziesięciu dziewięciu na pustyni
i nie idzie za zgubioną, aż ją znajdzie? A gdy ją znajdzie, bierze z radością na ramiona i wraca do domu;
sprasza przyjaciół i sąsiadów i mówi im: «Cieszcie
się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła».
Powiadam wam: Tak samo w niebie większa będzie

(Łk 15,1-10)

radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż
z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia.
Albo jeśli jakaś kobieta, mając dziesięć drachm, zgubi
jedną drachmę, czyż nie zapala światła, nie wymiata
domu i nie szuka starannie, aż ją znajdzie? A znalazłszy ją, sprasza przyjaciółki i sąsiadki i mówi:
«Cieszcie się ze mną, bo znalazłam drachmę, którą
zgubiłam».
Tak samo, powiadam wam, radość powstaje u aniołów Bożych z jednego grzesznika, który się nawraca”.
OTO SŁOWO PAŃSKIE
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Dobre miejsce –
Parafia Najświętszej Rodziny w Nowym Bieżanowie
W 1981 r. dotarta do mnie wiadomość o wystawianej w Krakowie sztuce Karola Wojtyły Brat naszego
Boga. Udało się zdobyć tekst napisany przez Autora,
który był Papieżem. Odczytywałam przesłanie dwóch
artystów – Karola Wojtyły i Adama Chmielowskiego –
i to był początek nowej drogi, drogi śladem ich słów,
ich dzieł.
Postać brata Alberta stała mi się bardzo
bliska, połączyła nas zbieżność ideałów. „Co mogę
uczynić dla Ciebie w nich?” Co powinnam uczynić, znałam świat wymagający działania – mojego posłannictwarzeczywistość, gdzie przebywają osierocone
dzieci – samotne i smutne, bez rodziny; bez babci,
dziadka, cioci, kuzynek, … bez mamy. Słyszałam
o takich domach i postanowiłam do nich pójść i coś
zrobić. Zaczęłam odwiedzać domy dziecka i odkryłam
bezbrzeżną samotność porzuconych,
osieroconych
dzieci.
Duże sale pełne zagubionych smutnych dzieciaków. Razem, w jednym pokoju dzieciaki małe i duże,
grzeczne i niegrzeczne. Najczęstszą ich zabawą była
zabawa „w dom”: odgradzanie się kocami, szmatami
od reszty. Żadne z nich nie miało własnego pokoiku
(chyba że była to izolatka), nikt nie śpiewał im kołysanek do snu, nie było cioci, babci, dziadka, siostry, brata… nie było mamy... Były tylko panie, prawie zawsze
dobre panie, ale co 8 godzin inna pani. Czasem zapraszano ich na święta do jakiegoś prawdziwego domu,
oglądały dom, a potem jeszcze bardziej smutne wracały do bidula. Nie uczono ich pacierza, nie widziały chleba w całości (nie głodowały, ale jadały na stołówkach).
Myślałam, że zatrudnię się w bidulu, będę z nimi, niestety nie chciano mnie tam zatrudnić.
Były w tym czasie w Polsce dwa, może trzy rodzinne domy dziecka i dotarłam do jednego z nich. Próbowałam założyć podobny. Jednak stan wojenny wszystkie moje wysiłki pogrzebał. Odebrano mi budynek, wyrzucono z pracy.
Dowiedziałam się, że Międzynarodowe Stowarzyszenie SOS organizowało w Polsce Wioskę Dziecięcą
pamięci dzieci zamojszczyzny. Tam postanowiłam
przetrwać stan wojenny. Zgłosiło się prawie 400 kandydatek. Zostawiłam cale swoje dotychczasowe życie
i wyjechałam do Biłgoraja. Było nas 15 „matek opiekunek”. Każda z nas stworzyła dzieciom dom. Nie było
łatwo. Chociaż budynek stał, większość dzieci nigdy
wcześniej nie widziała prawdziwego domu, nie zaznała
miłości.
Był rok 1983 – rok beatyfikacji Brata Alberta. Często zaglądałam do Ecce Homo na Prądnik, gdzie
mieszkała moja siostra z rodziną; oni właśnie – moja
siostra i jej dzieci, mój szwagier – byli nam rodziną.
Bardzo wspierała nas moja limanowska rodzina – moi
bracia, kuzynki, kuzyni. Wciąż jednak w mojej pamięci
były bidule i smutne dzieciaki... Aż w roku 1997
z pomysłem, z szóstką moich dzieci przyjechałam do
Krakowa. Bezdomna, bezrobotna, miałam tylko siostrę
z dorastającymi dziećmi, kontakt z kuratorium krakowskim, ale i przekonanie o Opatrzności Bożej,
o tym, że jestem na ścieżce wytyczonej przez brata
Alberta, tylko w rzeczywistości prawie 100 lat późniejszej. „…ubogich zawsze macie”. Był to czas reformy
samorządowej w Krakowie, aktywności ludzi wielkie-

go serca i rozumu, społeczników, którzy tworzyli nową
rzeczywistość miasta. Było spore zamieszanie na temat
reorganizacji i urodzinniania opieki nad sierotami.
Niespodziewanie dyrektorzy niektórych dużych domów dziecka w Krakowie poparli mój pomysł. Wielkiej pomocy dzieciom i idei udzieliło nam krakowskie
Kuratorium
W końcu ówczesny Prezydent i władze Krakowa
dały się przekonać. W grudniu 1997 roku Uchwałą
Rady Miasta został utworzony Przyjazny Dom – rodzinna placówka.
Zaproponowano nam kilka miejsc w Krakowie do
zamieszkania. Wybrałam parafię Najświętszej Rodziny w Bieżanowie Nowym. Już w pierwszych
dniach zamieszkania w Parafii zjawił się u nas
w domu ówczesny proboszcz parafii ks. Jozef
Jakubiec i z serdecznym uśmiechem spytał w czym
może nam pomóc. I zaraz wszyscy poczuliśmy się
jak u siebie .
W kościele Najświętszej Rodziny dzieci przyjmowały sakramenty I Komunii św. Bierzmowania, uczestniczyły w formacjach Oazowych , diakonii
muzycznej, jako wolontariusze w świetlicy Gagatek ,
brały udział w wystawianych sztukach teatru, „ TAK
Rodzina”, również tworzyły przedstawienia kukiełkowe. Chodziliśmy w pielgrzymkach „dwu-dziestki”
na Jasną Górę. To była prawdziwie nasza parafia,
nasza wielka rodzina. Ciężko chora Dominisia miała
przez 7 lat posługę kapłańską w domu, a po śmierci
spoczęła w kolumbarium naszego kościoła ( kolumbarium jest naszym rodzinnym miejscem spoczynku).
Przez wszystkie lata otaczała nas w Parafii przyjaźń i życzliwość. Po wszystkich burzach- jakie nas
wcześniej spotkały- znaleźliśmy się w bezpiecznej oazie parafialnej wspólnoty. Teraz mogłam w spokoju
zająć się również zgłaszającymi się rodzinami, chętnymi do organizowania rodzinnej opieki. W Krakowie powstawały rodzinne domy dziecka Caritasu, Pro
Familii. Było już łatwiej, bo tworzyły się odpowiednie
instytucje miejskie, Tworzyliśmy programy szkoleniowe, projekty nowych ustaw. W naszym bieżanowskim
domu było radośnie i gwarno. Bezpiecznie i rodzinnie. Dzieliłam się swoimi doświadczeniami. Idea tworzenia rodzinnych form opieki stawała się powszechna. Niedługo potem w Krakowie i Małopolsce,
a potem w całym kraju przestały działać bidule (duże
domy dziecka). Każde potrzebujące pomocy dziecko
jest objęte opieką rodzinną; są to pogotowia rodzinne,
rodzinne domy dziecka, rodziny zastępcze, a także
małe placówki, w których zgodnie z Ustawą może
przebywać tyko kilkanaścioro dzieci. Niemowlęta porzucone w szpitalu oddaje się do pogotowi rodzinnych, gdzie czekają na uregulowanie sytuacji rodzinnej i prawnej.
Święty brat Albert stał się inspiracją a Parafia Najświętszej Rodziny dobrym miejscem dla naszego przyjaznego domu.
Kraków, wrzesień 2019 rok
Janina Szubryt
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AKTUALNOŚCI I OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. W dzisiejszą niedzielę, 15 września, na Mszę św.

2.

3.

4.

5.

6.

przeznaczony na stypendia socjalno – naukowe
dla wyróżniających się uczniów z naszych szkół
o godz. 11.00 spotykają się z Panem Jezusem dzieosiedlowych. Bardzo prosimy o dary serca, które
ci z klas trzecich wraz z rodzicami. Po Mszy św.
mogą być przekazane na fanty loterii familiadoodbędzie się spotkanie katechetyczne w kaplicy św.
wej. Można je przynosić do zakrystii, kancelarii,
Brata Alberta.
a także do szkół i przedszkoli do piątku, 20 wrzeKs. Rafał zaprasza osoby chętne do wspólnego czyśnia.
tania Pisma Świętego w ramach Kręgu Biblijnego.
Spotkania w każdą środę o godz. 20.00 w sali nr 7. 7. Bardzo dziękujemy wszystkim ofiarodawcom, którzy pamiętali o inwestycyjnym charakterze składki
Zapisy w zakrystii.
w I niedzielę miesiąca września. Wyniosła ona
Chór „Familia” działający przy naszym Sanktua12.418,10 zł i 0,50 EURO z czego 4.240 zł to ofiary
rium od ponad 30 lat zaprasza chętnych parafian,
w kopertach. Dziękujemy również za przelewy na
którzy chcieliby powiększyć jego grono i wspólną
konto parafialne, na które w lipcu wpłynęła kwota
pieśnią chwalić Imię Pana. Do śpiewania w chórze
3.008 zł.
nie jest konieczne przygotowanie muzyczne, ani
znajomość zapisu nutowego. Próby wokalne chóru 8. W sobotę 28 września Pielgrzymka Rodzin Kolpinga w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie.
odbywają się w poniedziałki i czwartki w godz. od
O godz. 12.00 Msza św. koncelebrowana przez
20.00 do 22.00 w Domu Parafialnym w sali nr 8.
Księży
Prezesów z Ks. prałatem Józefem JakubWszystkich parafian prosimy o modlitwę
cem,
prezesem
Związku Centralnego Dzieła Kolw intencji dalszego trwania i rozwoju naszego chópinga
w
Polsce.
ru.
Serdecznie zapraszamy osoby z klas VII, VIII i 9. W niedzielę 29 września Uroczystość odpustowa
św. Michała Archanioła, drugiego patrona naszej
szkół średnich na spotkania Oazy Młodzieżowej
Parafii. Na wszystkich Mszach św. będziemy dzięw każdy piątek o godz. 19.00 do sali nr 9 Domu
kować Bogu Miłosiernemu za 25. Lat Sanktuarium
Parafialnego. Pragniemy tworzyć grupę młodych
Najświętszej Rodziny i za 50. Lat Kapłaństwa naszukających na różne sposoby Boga – przez modliszego Księdza Prałata. Uroczysta Msza św. Jubiletwę, rozmowy, ale także budować wartościowe
uszowa o godz. 12.30 będzie koncelebrowana
przyjaźnie i radośnie spędzać czas –
przez
Ks. Jubilatów z 1969 roku święceń pod przena dyskotekach i wycieczkach.
wodnictwem Ks. Abpa Stanisława Nowaka. Na tej
Dzieci od II do VI klasy szkoły podstawowej, które
Mszy św. będzie poświęcenie 10 witraży pod galepragną poznawać Boga, także podczas wspólnych
rią chóru. Na wszystkich Mszach św. będzie składzabaw, gorąco zapraszamy na spotkania Oazy
ka na witraże. Dary serca dla Ks. Prałata Jubilata
Dzieci Bożych w piątki na godz. 17.00 do sali nr 9
można też złożyć na tacę w kopertach z adresem
w Domu Parafialnym. Prosimy, aby na pierwsze
Ofiarodawcy.
spotkanie w najbliższy piątek dzieci przyszły wraz
Osoby, które pragną pomóc w przygotowaniu agaz rodzicami, a jeśli dziecko przyjdzie samo, prosipy
po Mszy św. Jubileuszowej u św. Brata Alberta
my, aby miało ze sobą numer telefonu kontaktowemogą
w sobotę 28 września przynieść upieczone
go do rodziców.
ciasto
i
przekazać je w punkcie Ochrony SanktuaW dniach od 27 do 29 września odbędzie się XXX
rium.
Familiada „TOR 2019”. Dochód z Familiady będzie

Komunikat nt programu „POLSENIOR 2”
Na terenie całego kraju prowadzony jest program „POLSENIOR 2” zainicjowany przez Ministerstwo
Zdrowia i skierowany do reprezentatywnej grupy osób powyżej 60 roku życia. Wyniki badań będą wykorzystane do rządowych projektów „SENIOR+” oraz „LEKI 75+”.
Do tego programu zaproszeni są m.in. Seniorzy z kilkudziesięciu mieszkań w osiedlu Nowy Bieżanów w
Krakowie. Za zgodą Ks. Proboszcza Mirosława Dziedzica zapraszamy na spotkanie informacyjne we
wtorek 17 września 2019 r. o godz. 17.00 w domu parafialnym sala nr 1 przy ul. Aleksandry 1.
Zapraszamy wytypowane osoby z niżej podanych adresów:
ul. Heleny – 14/17, 14/82, 14/51, 14/11, 12/155, 12/92, 12/100, 16/54, 8/51, 20/44, 6/20, 6/26, 10/62, 10/65,
12/44, 12/79, 14/16, 14/79, 14/105, 14/106.
ul. Aleksandry – 23/61, 23/98, 23/104, 23/103, 21/181, 9/42, 9/63, 25/14, 25/93.
ul. Telimeny – 11/34, 13/75, 15/83, 25/8, 11/47, 11/23, 13/59, 15/90, 17/26, 25/19, 11/15.
ul. Barbary – 14/51, 10/74, 10A/122, 10A/148, 10A/173, 12/3, 12/65, 12/136, 12/156, 12/183, 14/62, 14/187.
Po tym spotkaniu do wybranych osób przyjdzie pielęgniarka, która na miejscu wykona szereg bezpłatnych badań i testów. Pomoże też wypełnić specjalną ankietę. Szczegółowy opis badań jakie zostaną u Państwa
wykonane, przekażemy na indywidualnych zaproszeniach.
Elżbieta Czaplak - pielęgniarka
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zapraszają na:

XXX KONCERT FAMILIADOWY
W 50. ROCZNICĘ
ŚWIĘCEŃ KAPŁAŃSKICH
KS. PRAŁATA JÓZEFA JAKUBCA

Antonio VIVALDI (1678-1741):

GLORIA

RV 589

Karin WIKTOR-KAŁUCKA - sopran
Agnieszka MONASTERSKA - alt
Ryszard ŹRÓBEK - dyrygent
Chór I LO oraz Chór Absolwentów I LO

im. B. Nowodworskiego w Krakowie (przygotowanie chóru: Ryszard ŹRÓBEK)

Chór FAMILIA

Sanktuarium Najświętszej Rodziny w Krakowie (przygotowanie chóru: Beata KACZMARSKA)

KRAKOWSKA ORKIESTRA RADIOWA
28 września 2019 r. /sobota/ godz. 19.30
SANKTUARIUM NAJŚWIĘTSZEJ RODZINY W KRAKOWIE-NOWYM BIEŻANOWIE
ul. Aleksandry 1

WSTĘP WOLNY
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 wyjątkiem 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;

