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To mówi Pan wszechmogący: ”Biada beztroskim 
na Syjonie i dufnym na górze Samarii. Leżą na łożach 
z kości słoniowej i wylegują się na dywanach; jedzą ja-
gnięta z trzody i cielęta ze środka obory. Fałszywie 
śpiewają przy dźwiękach harfy i jak Dawid obmyślają 

sobie instrumenty do grania. Piją czaszami wino i naj-
lepszym olejkiem się namaszczają, a nic się nie mar-
twią upadkiem domu Józefa. Dlatego teraz ich popro-
wadzę na czele wygnańców, a zniknie krzykliwe grono 
hulaków”.  

DWUDZIESTA  SZÓSTA  NIEDZIELA  ZWYKŁA, Rok C 

Psalm responsoryjny  

Zachować przykazanie nieskalane aż do 
przyjścia Chrystusa   
Ty, o człowiecze Boży, podążaj za sprawiedliwością, 
pobożnością, wiarą, miłością, wytrwałością, łagodno-
ścią. Walcz w dobrych zawodach o wiarę, zdobądź 
życie wieczne: do niego zostałeś powołany i o nim zło-
żyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków. 
Nakazuję w obliczu Boga, który ożywia wszystko, 
i  Chrystusa Jezusa, Tego, który złożył dobre wyzna-

nie za Poncjusza Piłata, ażebyś zachował przykazanie 
nieskalane bez zarzutu aż do objawienia się naszego 
Pana, Jezusa Chrystusa. Ukaże je we właściwym cza-
sie błogosławiony i jedyny Władca, Król królujących 
i  Pan panujących, jedyny, mający nieśmiertelność, 
który zamieszkuje światłość niedostępną, którego ża-
den z ludzi nie widział ani nie może zobaczyć: Jemu 
cześć i moc wiekuista. Amen.  

OTO SŁOWO BOŻE 

OTO SŁOWO BOŻE 

Psalm (Ps 146 (145), 6c-7. 8-9a. 9b-10 (R.: por. 1b)) 

(Iż 35, -7-4a) 

Alleluja, Alleluja, Alleluja! 

Chwal, duszo moja, Pana, Stwórcę swego. 
On wiary dochowuje na wieki, * 
uciśnionym wymierza sprawiedliwość,  
chlebem karmi głodnych, * 
wypuszcza na wolność uwięzionych.         

Chwal, duszo moja, Pana, Stwórcę swego. 
Pan przywraca wzrok ociemniałym, * 
Pan dźwiga poniżonych,  

Pan kocha sprawiedliwych, * 
Pan strzeże przybyszów.  

Chwal, duszo moja, Pana, Stwórcę swego. 
Ochrania sierotę i wdowę, * 
lecz występnych kieruje na bezdroża.  
Pan króluje na wieki, * 
Bóg twój, Syjonie, przez pokolenia.   

Chwal, duszo moja, Pana, Stwórcę swego. 

OTO SŁOWO PAŃSKIE 

Czytanie z Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła do Tymoteusza (1 Tm 6, 11-16) 

Jezus Chrystus, będąc bogaty, dla was stał się ubogim,  
aby was swoim ubóstwem ubogacić.  

Alleluja, Alleluja, Alleluja! 

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza (Łk 16,19-31) 

(2 Kor 8,9) 

Czytanie z Księgi proroka Amosa (Am 6, 1a. 4-7) 

Przypowieść o bogaczu i Łazarzu 
Jezus  powiedział  do  faryzeuszów: ”Żył  pewien człowiek 
bogaty,   który   ubierał  się   w  purpurę  i   bisior  i  dzień 
w   dzień  świetnie  się  bawił. U  bramy  jego pałacu leżał 
żebrak  okryty  wrzodami,  imieniem  Łazarz. Pragnął on 
nasycić  się  odpadkami  ze  stołu  bogacza;  nadto   i   psy 
przychodziły i lizały jego wrzody. Umarł żebrak i anioło-
wie  zanieśli   go   na   łono  Abrahama. Umarł  także  bo-
gacz i  został pogrzebany. 
Gdy  w  Otchłani,  pogrążony  w  mękach,  podniósł  oczy, 
ujrzał z  daleka  Abrahama  i Łazarza na jego łonie.  I za-
wołał: »Ojcze Abrahamie, ulituj się nade mną i poślij Ła-
zarza;  niech   koniec  swego   palca   umoczy  w   wodzie 
i  ochłodzi mój  język, bo   strasznie cierpię w tym płomie-
niu«. Lecz Abraham odrzekł: »Wspomnij, synu, że  za ży-

cia otrzymałeś swoje dobra, a Łazarz przeciwnie, niedolę; 
teraz on tu doznaje pociechy, a ty męki  cierpisz. A  prócz 
tego między nami a wami zionie   ogromna przepaść, tak 
że nikt, choćby  chciał, stąd  do was  przejść  nie może ani 
stamtąd  do nas  się  przedostać«.  Tamten rzekł: »Proszę 
cię więc, ojcze,   poślij  go  do  domu   mojego  ojca.  Mam  
bowiem   pięciu  braci: niech  ich  przestrzeże,  żeby i  oni 
nie przyszli na  to miejsce męki«. Lecz  Abraham  odparł: 
»Mają Mojżesza i Proroków, niechże ich słuchają«. Tam-
ten odrzekł: »Nie,  ojcze  Abrahamie,  lecz gdyby kto 
z  umarłych poszedł do nich,  to  się nawrócą«. Odpowie-
dział  mu:  »Jeśli Mojżesza  i  Proroków  nie  słuchają,  to 
choćby kto z umarłych powstał, nie uwierzą«”.  
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CHWAŁA OJCU I SYNOWI, I DUCHOWI ŚWIĘTEMU. 
CHWAŁA I DZIĘKCZYNIENIE NAJŚWIĘTSZEJ RODZINIE 

CHWAŁA I CZEŚĆ ŚW. MICHAŁOWI ARCHANIOŁOWI 
ZA 50. LAT KAPŁAŃSTWA:  1969—2019 

I ZA 25. LAT SANKTUARIUM NAJŚWIĘTSZEJ RODZINY: 1994—2019 
 
28.10.1945       Urodziłem się w Jaworznie jako syn Ludwika i Józefy z d. Ciołczyk, brat Marii i  Teresy  
1963                Matura w klasie XI A Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Jaworznie  
1963 – 69       Wyższe Seminarium Duchowne w Krakowie 
30.03.1969  Święcenia kapłańskie w Katedrze na Wawelu z rąk Ks. Kardynała Karola Wojtyły 
1969 – 72      Wikariusz parafii Przemienienia Pańskiego w Makowie Podhalańskim  
1972 – 76  Wikariusz parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie - Łagiewnikach  
1976 – 80  Wikariusz parafii Narodzenia NMP w Bieżanowie dla osiedla Nowy Bieżanów 
1976 – 80 Sekretarz Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej w Krakowie. Sekretariat Rady Ka-

płańskiej Arch. Krakowskiej (1976 – 1981). Rada Duszpasterska Arch. Krakowskiej (1981 – 1985) 
1980  Otwarcie punktu duszpasterstwa Nowego Bieżanowa, domu  i kaplicy katechetycz-

nej przy ul. Smolenia 8 
1980   Uroczystość Najświętszej Rodziny, pierwszy odpust i Zawierzenie Najświętszej Ro-

dzinie Nowego Bieżanowa (Ks. Bp Stanisław Smoleński) 
26.05.1982 Kardynał Franciszek Macharski eryguje parafię Najświętszej Rodziny w Krakowie 

i  proboszczem zostaje ks. Józef Jakubiec 
1980 – 2011 Dziękuję Bogu za wspólnoty modlitewne i formacyjne,  za dobrą współpracą dusz-

pasterzy moich Współpracowników i Sióstr Michalitek  z parafianami. Z wielką 
wdzięcznością wspominam: Żywy Różaniec Niewiast i Mężczyzn, Różaniec Rodzinny, Marga-
retki wspierające modlitwą naszych kapłanów, Służba Liturgiczna Ministrantów i Lektorów, 
Schola Młodzieżowa, Kółko Misyjne Dzieci, Ruch Światło-Życie, Kręgi Rodzin Domowego Ko-
ścioła, Parafialny Zespół  CARITAS, Chór Parafialny FAMILIA, Duchowa Adopcja Dzieci Poczę-
tych, Rada Katechetyczna Rodziców, Parafialna Rada Duszpasterska, świetlica ORATORIUM 
Św. Michała Archanioła Sióstr Michalitek, Ruch Wiara – Światło „Nieboraczki”, Klub Aktywno-
ści Młodzieży Niepełnosprawnej, Rodzina Kolpinga, Akcja Katolicka, Biblioteka Parafialna, Re-
dakcja Naszej Familii i Listu Familijnego, Kolportaż Domowy Prasy Katolickiej i stolik niedziel-
ny, Wspólnota Katakumb, Koło Przyjaciół Radia MARYJA i TV TRWAM, Grupa Modlitwy O. Pio 
i Klub Seniora BETANIA.  

1983 – 1992  Budowa kościoła i domu parafialnego; autorem projektu architektury jest inż. Janusz Gawor,  
inż. Jan Dudek kierownik budowy i autor projektu technicznego. Bardzo dziękuję Parafianom za 
ofiary pieniężne, za pomoc w zdobywaniu materiałów budowlanych i za wszelką pracę przy bu-
dowie. Bogu dzięki za Dobrodziejów i Ofiarodawców. 
W latach budowy kościoła priorytetem było zawsze duszpasterstwo, katechizacja dzieci i mło-
dzieży, tworzenie parafii jako wspólnoty osób i rodzin w duchu braterstwa  wiernych i kochają-
cych Boga, Rodzinę, Ojczyznę i Kościół. 

1990 - 99 Grupa Promotorów Ruchu dla Lepszego Świata w Polsce i Zespół Animacji Projektu „Nowy Ob-
raz Parafii” (NOP) pomagali nam ożywiać ducha braterstwa wśród mieszkańców nowych blo-
ków. Wprowadziliśmy pięć rejonów parafii, każdy rejon miał swojego księdza opiekuna. Dzięku-
ję za bezinteresowną pomoc Posłańcom. 

1990 - 2019 „FAMILIADA TOR” z odpustem Św. Michała Archanioła jest osiedlowym świętem rodzin dzięki 
współpracy parafii z lokalną społecznością szkół, przedszkoli, Spółdzielni Mieszkaniowej, Domu 
Kultury i Rady Dzielnicy XII. Teraz świętujemy już XXX FAMILIADĘ TOR. 

1992 – 2002  Jako dziekan cieszyłem się życzliwością i współpracą księży proboszczów i wikariuszów parafii 
dekanatu Kraków Prokocim. 

1993                Zakładamy Stowarzyszenie „Rodzina Kolpinga” w Krakowie Nowym Bieżanowie 
1993                  Zaczynamy drukować gazetkę parafialną „Nasza Familia” 
1994  Partnerstwo Rodzin Kolpinga i Parafii Bochum Linden i Kraków – Nowy Bieżanów 
25.03.1994  Sanktuarium Najświętszej Rodziny w Krakowie – Nowym Bieżanowie ogłoszone 

i ustanowione przez Kard. Franciszka Macharskiego (dekret z 8.12.1994 r.). 
Krzyż z rzeźbą Chrystusa odsłonięty, poświęcony, adorowany w Wielki Piątek i po Wielkanocy 
umieszczony  nad prezbiterium. Rzeźbę Pana Jezusa w miedzi srebrzonej wykonał profesor Win-
centy Kućma, autor wystroju wnętrza sanktuarium; kopia tego Krzyża (odlew w brązie) jest 
w  przedsionku kościoła; dar młodzieży bierzmowanej.  
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18.04.1994  Ojciec Święty Jan Paweł II  w Watykanie przekazuje ks. kustoszowi błogosławieństwo i życze-
nie: „Musicie wygrać walkę o rodzinę”. Świadkami są księża Jubilaci z rocznika 1969. 

1994 – 2014 „Dwudziestka Najświętszej Rodziny” wędruje z Ks. Proboszczem w Pieszej Pielgrzymce Krakow-
skiej z Wawelu na Jasną Górę 

1997 Organy z Parafii Bochum Linden poświęcił Kard. Franciszek Macharski na odpuście św.  
Michała Archanioła; 8 marca 1997 r. Bp Jan Szkodoń poświęcił nowe organy w Bochum Linden 

1998 – 2003  SKOK im. Najświętszej Rodziny w Krakowie mający lokum przy ul. Aleksandry 1.  
1998 – 2006  Akcja Katolicka Archidiecezji Krakowskiej; Ks. Proboszcz zostaje pierwszym asystentem kościel-

nym i parafianin Stefan Majerczak pierwszym prezesem DIAK 
2000  Stacje Drogi Krzyżowej poświęcił Kardynał Franciszek Macharski (rzeźbił Jan Siek) 
2002  Stół ofiarny ołtarza osadzony na „krzewie gorejącym” (rzeźba w brązie), ambona z granitu in-

dyjskiego z tablicami Dekalogu i tabernakulum złocone z „gołębicą” Ducha Świętego (rzeźba 
w  srebrze) wykonane przez prof. Wincentego Kućmę (złoto i srebro z obrączek ślubnych i pier-
ścionków ofiarowali Parafianie); poświęcił Ks. Bp Jan Szkodoń.  

13.12.2006 Ojciec Święty Benedykt XVI na prośbę Kard. Stanisława Dziwisza mianował mnie prałatem. 
2007 Katakumby w podziemiach sanktuarium – miejsce spoczynku zmarłych parafian. Centralnym 

punktem pogrzebu jest Msza św. w Sanktuarium z uroczystym pożegnaniem ciała. Pochówek 
urny z prochami następuje wieczorem tego samego dnia. Autorem projektu Katakumb z kaplicą 
Św. Józefa jest inż. architekt Bogdan Kulka. 

2007 - 2008 Rzeźbienie ponad siedemdziesięciu figur w drewnie lipowym przez prof. Wincentego Kućmę 
z  zespołem rzeźbiarzy Józef Opala, Robert … i Norbert Tomczak. Montaż nastawy ołtarza sank-
tuaryjnego przy ofiarnej pomocy strażaków z Remizy w Nowym Bieżanowie.  

28.12.2008  Konsekracja Sanktuarium i ołtarza przez Ks. Kardynała Stanisława Dziwisza.  
W centrum ołtarza widzimy Najświętszą Rodzinę z 12 – letnim Jezusem i Rodzicami Maryji 
i  św. Józefa. W górnej części są osoby biblijne Starego i Nowego Testamentu od Adama i Ewy.  
Tabernakulum otacza Święci Polacy i rodzina wielodzietna z dziećmi i młodzieżą.  

2009  Zdobywamy Relikwie Świętych obecnych przy ołtarzu Najświętszej Rodziny. Ota-
czamy je szczególną czcią i prosimy naszych Orędowników o pomoc i ratunek dla rodzin w ko-
lejne miesiące. W  styczniu prosimy bł. Ks. Bronisława Markiewicza, w lutym – św. Siostrę Fau-
stynę, w marcu – św. Józefa, w kwietniu – św. Wojciecha, w maju – św. Stanisława, w czerwcu 
– św. Jadwigę Królową. W lipcu - prosimy św. Kingę, w sierpniu – św. Maksymiliana, we wrze-
śniu – bł. Anielę Salawę z Sieprawia, w październiku – św. Jana Kantego, w listopadzie – św. 
Rafała Kalinowskiego i w grudniu – św. Brata Alberta. Do św. Jana Pawła II zwracamy się 
zawsze. 

14.12.2010 Wypadek samochodowy na Autostradzie A4 z Jaworzna do Krakowa i cudowne ocalenie. 
2011  Rezygnacja z urzędu proboszcza i przekazanie Parafii następcy ks. Kanonikowi 

Mirosławowi Dziedzicowi, któremu bardzo dziękuję za życzliwość i kontynuowa-
nie dzieł duszpasterskich.  
Jestem szczęśliwym emerytem, odnajduję miejsce i nowe zadania  wśród emerytów  
seniorów. Dziękuję za Klub Seniora BETANIA. Za Msze św. dla seniorów w piątki o godz. 9.00 
i  spotkania. Za turnusy wypoczynkowo-rehabilitacyjne nad Morzem. Rodzinie KolpInga w No-
wym Bieżanowie posługuję jako prezes i od 2012 roku jestem Prezesem Związku Centralnego 
Dzieła Kolpinga w Polsce. Na prośbę Kard. Stanisława Dziwisza jestem Opiekunem Chorych 
Księży Archidiecezji Krakowskiej. Od 2012 r. organizuję coroczne Rekolekcje Księży Seniorów 
w  Zembrzycach. Od 2013 jestem kapelanem Sióstr Nazaretanek w Rabce Zdroju. 

9.02.2018 Uroczystość w Pałacu Prezydenckim w Warszawie wręczenia odznaczeń państwowych przy-
znanych przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę dla trzech parafian: „Krzyż Oficerski Orderu Od-
rodzenia Polski” dla ks. Józefa Jakubca i Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski dla p.  
Janiny Szubryt i p. Stefana Majerczaka. 

30.03.2019 50. Rocznica święceń kapłańskich w Seminarium Duchownym w Krakowie 
29.09.2019  Uroczystość Jubileuszowa 50 — lecia Kapłaństwa i 25 — lecia Sanktuarium Naj-

świętszej Rodziny w Krakowie Nowym Bieżanowie 
 

JEZU, MARYJO, JÓZEFIE, OŚWIECAJCIE NAS, DOPOMAGAJCIE NAM, RATUJCIE NAS. 
ŚWIĘTY MICHALE ARCHANIELE, SWOIM ŚWIATŁEM — OŚWIECAJ NAS.  

SWOIMI SKRZYDŁAMI — OCHRANIAJ NAS. SWOIM MIECZEM — BROŃ NAS. 
 

Z wdzięcznością dla Boga i dla Ludzi błogosławi i o modlitwę prosi ks. Jubilat Józef Jakubiec 
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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 

Dziś nasza wspólnota parafialna przeżywa odpust parafialny ku czci św. Michała 
Archanioła. Dziękujemy Bożej Opatrzności, że czuwa nad naszymi rodzinami i całą parafią. 
Niech nasz niebiański Obrońca wspomaga nas w walce ze złem, które ciągle nam zagraża. 
Z  okazji odpustu parafialnego można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. 
Księdzu Prałatowi, dostojnemu Jubilatowi życzymy obfitości łask Bożych, zdrowia i satys-
fakcji z oglądania owoców gorliwej pracy duszpasterskiej w naszej parafii. Siostrom 
Michalitkom, które przeżywają święto swojego Zgromadzenia życzymy, aby radośnie szły 
za Jezusem ufne w skuteczną pomoc swojego niebiańskiego Patrona.  

Od wtorku, 1 października zapraszamy wszystkich parafian na nabożeństwa różańcowe 
- dzieci o godz. 16.30 (z wyjątkiem sobót i niedziel);          
- dorosłych i młodzież o godz. 17.30 po cichej adoracji Najświętszego Sakramentu od godz. 
17.00.   
Na zakończenie nabożeństwa Komunia św. dla osób, które nie mogą zostać na Mszę św. 
Msza św. wieczorna w dni powszednie w październiku będzie po nabożeństwie. Nabożeń-
stwo różańcowe w niedziele będzie odprawiane po Mszy św. o godz. 17.00. W czasie nabo-
żeństw różańcowych będziemy się modlić szczególnie za Ojca Świętego, za dzieci i młodzież, 
za misje, za chorych, o pokój na świecie, a w ostatnim tygodniu października za zmarłych. 

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej zaprasza członków i sympatyków w czwartek, 3 
października na nabożeństwo różańcowe, Mszę św. wieczorną i spotkanie formacyjne 
w Domu Parafialnym. 
Mężczyźni św. Józefa zapraszają na spotkanie również w czwartek, o godz. 19.00 w Domu 
Parafialnym. 

W pierwszy piątek Msze św. z Komunią wynagradzającą Najświętszemu Sercu Pana Je-
zusa: 6.30, 7.00, 9.00 (dla seniorów), 16.30, 18.00 i 19.30. Spowiedź św. w godz. 6.30 - 7.30 
i  od 15.30 do 19.30. Odwiedzimy również chorych w ustalonych terminach. W pierwszy pią-
tek nabożeństwo różańcowe dla dzieci wyjątkowo po Mszy św. o godz. 16.30. 

W pierwszą sobotę miesiąca – 5 października zapraszamy na Nabożeństwo Wynagra-
dzające Niepokalanemu Sercu Maryi, które zostanie odprawione o godz. 16.30. 

Czcicieli Matki Bożej Różańcowej, a zwłaszcza członków Żywego Różańca i Różańca Ro-
dzinnego zapraszamy w przyszłą niedzielę, 6 października na nabożeństwo z procesją ró-
żańcową do pięciu stacji o godz. 18.00, po której nastąpi zmianka tajemnic różańcowych. 

Jest okazja zapisać się do wspólnoty Żywego Różańca. Modlitwa różańcowa jest nie-
zwykle skuteczna. Potrzebuje jej Kościół, Polska i świat. Zapisy będą prowadzone w paź-
dzierniku, po niedzielnych Mszach św., przy stoliku. 


