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Uzdrowienie Naamana 
Wódz syryjski Naaman, który był trędowaty, za-

nurzył się siedem razy w Jordanie według słowa pro-
roka Elizeusza, a ciało jego na powrót stało się jak cia-
ło małego dziecka i został oczyszczony. 

Wtedy wrócił do męża Bożego z całym orsza-
kiem, wszedł i stanął przed nim, mówiąc: «Oto przeko-
nałem się, że na całej ziemi nie ma Boga poza Izrae-
lem. A teraz zechciej przyjąć dar wdzięczności od twe-

go sługi». On zaś odpowiedział: «Na życie Pana, przed 
którego obliczem stoję, nie wezmę!». Tamten nalegał 
na niego, aby przyjął, lecz on odmówił. Wtedy Naa-
man rzekł: «Jeśli już nie chcesz, to niechże dadzą twe-
mu słudze tyle ziemi, ile para mułów unieść może, po-
nieważ odtąd twój sługa nie będzie składał ofiary cało-
palnej ani ofiary krwawej innym bogom, jak tylko Pa-
nu». 

DWUDZIESTA ÓSMA NIEDZIELA  ZWYKŁA, ROK C 

Psalm responsoryjny  

Jeśli trwamy w cierpliwości, będziemy królo-
wali z Chrystusem  
Najmilszy: 

Pamiętaj na Jezusa Chrystusa, potomka Dawida. On 
według Ewangelii mojej powstał z martwych. Dla niej zno-
szę niedolę aż do więzów jak złoczyńca; ale słowo Boże nie 
uległo skrępowaniu. Dlatego znoszę wszystko przez wzgląd 
na wybranych, aby i oni dostąpili zbawienia w Chrystusie  

Jezusie razem z wieczną chwałą. 
Nauka to zasługująca na wiarę: Jeżeliśmy bowiem z Nim 
współumarli, wespół z Nim i żyć będziemy. Jeśli trwamy 
w  cierpliwości, wespół z Nim też królować będziemy. Jeśli 
się będziemy Go zapierali, to i On nas się zaprze. Jeśli my 
odmawiamy wierności, On wiary dochowuje, bo nie może 
się zaprzeć siebie samego. 
 

OTO SŁOWO BOŻE 

OTO SŁOWO BOŻE 

Psalm (Ps 98 (97), 1bcde. 2-3b. 3c-4 (R.: por. 2a)) 

(Iż 35, -7-4a) 

Alleluja, Alleluja, Alleluja! 

Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie.  
Śpiewajcie Panu pieśń nową, * 
albowiem uczynił cuda.  
Zwycięstwo Mu zgotowała Jego prawica * 
i święte ramię Jego.  

Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie.  
Pan okazał swoje zbawienie, * 
na oczach pogan objawił swoją sprawiedliwość.  

Wspomniał na dobroć i na wierność swoją * 
dla domu Izraela.  

Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie.  
Ujrzały wszystkie krańce ziemi * 
zbawienie Boga naszego.  
Wołaj z radości na cześć Pana, cała ziemio, * 
cieszcie się, weselcie i grajcie. 

Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie.  

OTO SŁOWO PAŃSKIE 

Czytanie z Drugiego Listu św. Pawła Apostoła do Tymoteusza (2 Tm 2, 8-13) 

Za wszystko dziękujcie Bogu,  
taka jest bowiem wola Boża względem was  

w Jezusie Chrystusie.  Alleluja, Alleluja, Alleluja! 

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza (Łk 17, 11-19) 

(1 Tes 5, 18) 

Czytanie z Drugiej Księgi Królewskiej (2 Krl 5, 14-17) 

Wiara uzdrowionego cudzoziemca 
Stało się, że Jezus zmierzając do Jerozolimy przecho-
dził przez pogranicze Samarii i  Galilei. Gdy wchodził 
do pewnej wsi, wyszło naprzeciw Niego dziesięciu trę-
dowatych. Zatrzymali się z daleka i głośno zawołali: 
«Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami». Na ich widok 
rzekł do nich: «Idźcie, pokażcie się kapłanom». A gdy 
szli, zostali oczyszczeni. Wtedy jeden z nich widząc, że 

jest uzdrowiony, wrócił chwaląc Boga donośnym gło-
sem, upadł na twarz do nóg Jego i dziękował Mu. 
A  był to Samarytanin. Jezus zaś rzekł: «Czy nie dzie-
sięciu zostało oczyszczonych? Gdzie jest dziewięciu? 
Żaden się nie znalazł, który by wrócił i oddał chwałę 
Bogu, tylko ten cudzoziemiec». Do niego zaś rzekł: 
«Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła». 
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UROCZYSTOŚĆ JUBILEUSZOWA 50. LECIA KAPŁAŃSTWA 
I 25. LECIA SANKTUARIUM NAJŚWIĘTSZEJ RODZINY 

W KRAKOWIE NOWYM BIEŻANOWIE 

Jubileuszową Mszę św. w Niedzielę 29 września o 12.30 koncelebrowali Ks. Prałat  
Józef  Jakubiec i Księża  Jubilaci z 1969 r., Ks. Abp Stanisław  Nowak, Ks. Inf. Franciszek  
Kołacz, Ks. Proboszcz Mirosław Dziedzic i inni Kapłani. 
Uroczystości  poprzedził  Koncert  Jubileuszowy 28 września: „Gloria” – Antonio Vivaldi  
w  wykonaniu   Chóru  I  LO,  Chóru  Absolwentów  I  LO  w  Krakowie,  Chóru  „Familia”  
i Krakowskiej Orkiestry Radiowej pod dyrekcją p. Ryszarda Zróbka. 
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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 

1.  Kościół Katolicki w Polsce obchodzi dzisiaj XIX 
Dzień Papieski pod hasłem: „Wstańcie, chodź-
my!”. Przed kościołem odbywa się zbiórka do pu-
szek na „Dzieło Nowego Tysiąclecia” dla utalento-
wanej młodzieży z ubogich rodzin z całej Polski. 

2.   Dzisiaj po Mszy św. o godz. 17.00 zostanie odpra-
wione ostatnie Nabożeństwo Fatimskie z procesją. 
Przynosimy na nie różańce i świece. 

3.  Zapraszamy na nabożeństwa różańcowe: - dzieci 
o  16.30 (z wyjątkiem sobót i niedziel);    
- młodzież i dorośli o 17.30. Po nabożeństwie Ko-
munia św. dla osób, które nie mogą zostać na Mszę 
św. 

4.   Jutro, 14 października Grupa Modlitewna św. Ojca 
Pio zaprasza na comiesięczne formacyjne spotka-
nie, które odbędzie się w sali nr 1 po Mszy św. 
wieczornej. 

5. Mężczyźni św. Józefa zapraszają na spotkanie 
w  czwartek, 17 października o godz. 19.00 w Do-
mu Parafialnym. 

6.  Przyjmujemy wypominki na rok 2020 w zakrystii 
lub w kancelarii. Wypominki jednorazowe będą 

czytane w oktawie Wszystkich Świętych, a wypo-
minki roczne w trzecie niedziele miesiąca. Kartki 
na wypominki można zabierać ze stolika. Przyjmu-
jemy też  intencje mszalne na zbiorową GREGO-
RIANKĘ z wypominkami listopadowymi. 
Jest to 30 Mszy św. w listopadzie codziennie 
o godz. 18.00, a w niedziele o 17.00. Zwracamy 
uwagę, że zbiorową gregoriankę ofiarujemy tylko 
za jedną lub dwie osoby zmarłe z rodziny, za które 
bliscy nie mogli zamówić gregorianki indywidual-
nej. Przypominamy, że do katakumb nie przynosi-
my wieńców, świeżych kwiatów i zniczy. Zastępu-
jemy je „darami serca”, którymi są: zamówiona 
Msza św. w intencjach zmarłych, modlitwa 
oraz ofiara złożona poprzez zapalenie lampki wo-
tywnej w katakumbach. Elektryczne lampki i drob-
ne ozdoby możemy umieścić indywidualnie na 
specjalnie wykonanych półkach przy niszy zwraca-
jąc uwagę, aby nie spadały. W katakumbach nie 
zostawiamy zniczy, a także żadnych innych ozdób 
na posadzce pod niszami. 

7.  Bardzo dziękujemy wszystkim ofiarodawcom, któ-
rzy pamiętali o inwestycyjnym charakterze składki 
w I niedzielę miesiąca października. Wyniosła ona 
13.484,60 zł, z czego 4.420 zł to ofiary w koper-
tach. 

8.  Parafia dysponuje jeszcze wolnymi miejscami na 
pielgrzymkę autokarową do Medjugorie w dniach 
od 25.04 do 03.05.2020 r. Więcej informacji wraz 
z  programem pielgrzymki na kartkach z tyłu ko-
ścioła. Zapisy u ks. Piotra – duchowego opiekuna 
pielgrzymki, a także we wtorki po Mszy św. wie-
czornej oraz w środy w kancelarii parafialnej. 

9.   Zachęcamy do zakupu książki naszego ks. wikariu-
sza Piotra Wieczorka pt. ”Sztuka rozwoju osobowe-
go”. Pokazuje ona jak bardziej świadomie i głębiej 
przeżywać siebie. Daje również wskazówki jak roz-
wijać swoją osobę w różnych aspektach życia. 

10. W kalendarzu liturgicznym nadchodzącego tygo-
dnia:       

• wtorek: wsp. św. Teresy od Jezusa, dziewicy    
i  doktora Kościoła; 

    • środa: wsp. św. Jadwigi Śląskiej; 
    • czwartek: wsp. św. Ignacego Antiocheńskiego,  

biskupa i męczennika; 
    • piątek: Święto św. Łukasza, Ewangelisty. 

 


