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TRZYDZIESTA DRUGA NIEDZIELA ZWYKŁA, ROK C
Czytanie z Drugiej Księgi Machabejskiej
Wiara braci męczenników w zmartwychwstanie
Zdarzyło się, że siedmiu braci razem z matką zostało
schwytanych. Bito ich biczami i rzemieniami, gdyż król
chciał ich zmusić, aby skosztowali wieprzowiny zakazanej
przez Prawo. Jeden z nich, przemawiając w imieniu wszystkich, tak powiedział: ”O co pragniesz zapytać i czego dowiedzieć się od nas? Jesteśmy bowiem gotowi raczej zginąć,
aniżeli przekroczyć ojczyste prawa”.
Drugi zaś brat, w chwili gdy oddawał ostatnie tchnienie, powiedział: ”Ty zbrodniarzu, odbierasz nam to obecne
życie. Król świata jednak nas, którzy umieramy za Jego
prawa, wskrzesi i ożywi do życia wiecznego”.

Psalm responsoryjny
Gdy zmartwychwstanę, będę widział Boga.
Rozważ, Panie, moją słuszną sprawę, *
usłysz moje wołanie,
wysłuchaj modlitwy *
moich warg nieobłudnych.
Gdy zmartwychwstanę, będę widział Boga.
Moje kroki mocno trzymały się Twoich ścieżek, *
nie zachwiały się moje stopy.
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Po nim był męczony trzeci. Na żądanie natychmiast wysunął język, a ręce wyciągnął bez obawy i mężnie powiedział:
”Z nieba je otrzymałem, ale dla Jego praw nimi gardzę,
a spodziewam się, że od Niego ponownie je otrzymam”. Nawet sam król i całe jego otoczenie zdumiewało się odwagą
młodzieńca, jak za nic miał cierpienia.
Gdy ten już zakończył życie, takim samym katuszom
poddano czwartego. Konając, tak powiedział: ”Lepiej jest
nam, którzy giniemy z ludzkich rąk, a którzy w Bogu pokładamy nadzieję, że znowu przez Niego będziemy wskrzeszeni. Dla ciebie bowiem nie ma wskrzeszenia do życia”.
OTO SŁOWO BOŻE

Psalm ((Ps 17 (16), 1bcd. 5-6. 8 i 15 (R.: por. 15b))

Wołam do Ciebie, bo Ty mnie, Boże, wysłuchasz; *
nakłoń ku mnie Twe ucho, usłysz moje słowo.
Gdy zmartwychwstanę, będę widział Boga.
Strzeż mnie jak źrenicy oka, *
skryj mnie w cieniu Twych skrzydeł.
A ja w sprawiedliwości ujrzę Twe oblicze, *
ze snu powstając nasycę się Twym widokiem.
Gdy zmartwychwstanę, będę widział Boga.

Czytanie z Drugiego Listu św. Pawła Apostoła do Tesaloniczan
Trwać w dobrych czynach i szerzyć Ewangelię

Bracia
Sam Pan nasz Jezus Chrystus i Bóg, Ojciec nasz, który
nas umiłował i przez łaskę udzielił nam niekończącego się
pocieszenia i dobrej nadziei, niech pocieszy serca wasze
i niech utwierdzi we wszelkim czynie i dobrej mowie.
Poza tym, bracia, módlcie się za nas, aby słowo Pań-

(2 Ts 2, 16-3, 5)

skie rozszerzało się i rozsławiało, podobnie jak to jest pośród was, abyśmy byli wybawieni od ludzi przewrotnych i
złych, albowiem nie wszyscy mają wiarę. Wierny jest Pan,
który umocni was i ustrzeże od złego. Co do was, ufamy w
Panu, że to, co nakazujemy, czynicie i będziecie czynić. Niechaj Pan skieruje serca wasze ku miłości Bożej i cierpliwości Chrystusowej.
OTO SŁOWO BOŻE

Alleluja, Alleluja, Alleluja!

(Por. Ap 1, 5b)

Jezus Chrystus jest Pierworodnym umarłych,
Jemu chwała i moc na wieki wieków.
Alleluja, Alleluja, Alleluja!
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza
Uduchowione życie zmartwychwstałych

Podeszło do Jezusa kilku saduceuszów, którzy twierdzą, że
nie ma zmartwychwstania, i zagadnęli Go w ten sposób:
”Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał: »Jeśli umrze czyjś
brat, który miał żonę, a był bezdzietny, niech jego brat weźmie wdowę i niech wzbudzi potomstwo swemu bratu«. Otóż
było siedmiu braci. Pierwszy wziął żonę i umarł bezdzietnie.
Wziął ją drugi, a potem trzeci, i tak wszyscy pomarli, nie zostawiwszy dzieci. W końcu umarła ta kobieta. Przy zmartwychwstaniu więc którego z nich będzie żoną? Wszyscy

(Łk 20, 27-38)

siedmiu bowiem mieli ją za żonę”.
Jezus im odpowiedział: ”Dzieci tego świata żenią się i za mąż
wychodzą. Lecz ci, którzy uznani są za godnych udziału w
świecie przyszłym i w powstaniu z martwych, ani się żenić
nie będą, ani za mąż wychodzić. Już bowiem umrzeć nie mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi Bożymi, będąc uczestnikami zmartwychwstania. A że umarli zmartwychwstają,
to i Mojżesz zaznaczył tam, gdzie jest mowa o krzaku, gdy
Pana nazywa »Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem
Jakuba«. Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych; wszyscy bowiem dla Niego żyją”.
OTO SŁOWO PAŃSKIE
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WDZIĘCZNOŚĆ I PAMIĘĆ O KAPŁANACH
Duszpasterzach Parafii Najświętszej Rodziny w Krakowie
Ks. Józef Oskwarek, wikariusz, zginął tragicznie 5.10.1996 r., pochowany na
cmentarzu w Zubrzycy Dolnej.

Ks. Bolesław Mleczko, wikariusz, zmarł 26.10.2001 r., pochowany na cmentarzu
w Pisarzowicach.

Ks. kanonik Julian Lachendro, emerytowany rezydent, zmarł 9.01.2002 r.,
pochowany na cmentarzu w Sułkowicach k/Andrychowa)
Ks. Stanisław Bogacz, wikariusz, pierwszy duszpasterz Rżąki, zmarł
18.07.2009 r., pochowany na cmentarzu w Czańcu k/Kęt.
Ks. Stanisław Kracik, wikariusz, zmarł 8.08.2009 r., pochowany na cmentarzu
w Spytkowicach.
Ks. kanonik Antoni Dużyk, emerytowany rezydent, zmarł 5.07.2010 r., pochowany na cmentarzu w Piaskach Wielkich.
Ks. prałat Antoni Sołtysik, zmarł 26.05.2018 r., proboszcz Bieżanowa, fundator
domu i kaplicy katechetycznej dla Nowego Bieżanowa przy ul. Smolenia 8 (lata 1976 – 1980)
pochowany w krypcie kościoła św. Mikołaja w Krakowie.
Z wdzięcznością wspominamy tych Kapłanów. Dziękujemy za ich życie, modlitwy i służbę kapłańską w naszej parafii. Dziękujemy za katechizację dzieci i młodzieży, za sprawowane Msze św.
i głoszone Słowo Boże. Za udzielanie nam sakramentów świętych, a zwłaszcza za posługę kapłańską
w konfesjonałach. Modlimy się i prosimy Boga Miłosiernego i Najświętszą Rodzinę, aby cieszyli się
życiem wiecznym ze Świętymi w Niebie.
PS. Drodzy Parafianie, bardzo Was proszę - pamiętajcie o naszych zmarłych Kapłanach. Pamiętajmy o nich przede wszystkim w rocznice śmierci. Miłą Bogu formą naszej pamięci i wdzięczności niech będzie zamawianie Mszy św. za Kapłana na rocznicę jego śmierci. Z taką prośbą zwracam
się do zespołów parafialnych, aby postanowili otoczyć pamięcią modlitewną jednego z tych kapłanów. Ufamy, że Oni przed Bogiem będą także wypraszać potrzebne łaski i Błogosławieństwo dla nas,
dla rodzin i dla naszej parafii wraz z Ks. Proboszczem i Duszpasterzami.
Ks. prałat Józef Jakubiec

Wspólnota Fundatorów Katakumb
Msza św. za Zmarłych, którzy spoczywają w katakumbach Sanktuarium Najświętszej
Rodziny, w piątek 15 listopada 2019 r. o godz. 9.00. Zapraszamy Rodziny tych Zmarłych i Członków
Wspólnoty Fundatorów Katakumb. Po Mszy św. przejście do kaplicy św. Józefa, modlitwa za Zmarłych i spotkanie wspólne z Seniorami Klubu Seniora BETANIA. W miesiącu poświęconym pamięci o Zmarłych podejmujemy zwyczaj comiesięcznej Mszy św. za Zmarłych i wspólnego spotkania w naszych Katakumbach – w trzecie
piątki miesiąca o godz. 9.00. W Adwencie będzie to 13 grudnia. Zapraszamy.
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W oczekiwaniu na beatyfikację
Prymas Tysiąclecia, kardynał Stefan Wyszyński, zostanie beatyfikowany 7 czerwca
2020 roku - poinformował w poniedziałek metropolita warszawski, kardynał Kazimierz
Nycz. Ceremonia odbędzie się w Warszawie na
placu Piłsudskiego. Beatyfikacji dokona papieski wysłannik, prefekt Kongregacji do spraw
Kanonizacyjnych kardynał Giovanni Angelo
Becciu.

Stefan Wyszyński – polski duchowny rzymskokatolicki, biskup diecezjalny lubelski w latach
1946–1948, arcybiskup metropolita gnieźnieński
i warszawski oraz prymas Polski w latach 1948
–1981, kardynał prezbiter od
1953. Zwany Prymasem Tysiąclecia, Czcigodny Sługa Boży Kościoła katolickiego.
3 października papież
Franciszek zatwierdził dekret
otwierający drogę do beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia. Beatyfikacja oznacza uznanie przez
Kościół katolicki osoby zmarłej
za błogosławioną.
Proces beatyfikacyjny Prymasa Tysiąclecia trwał 30 lat.
Rozpoczął się w 1989 roku, czyli
osiem lat po jego śmierci.
W styczniu br. komisja lekarzy
w watykańskiej kongregacji zatwierdziła dokumentację dotyczącą cudu. Następnie dekret
zaakceptowała komisja teologów. Ostatnim etapem była niedawna aprobata komisji kardynałów i biskupów. Niewytłumaczalne z medycznego punktu widzenia uzdrowienie - które jest powodem wydania decyzji o beatyfikacji - dotyczy
19-latki ze Szczecina, która w 1988 r. zachorowała na nowotwór tarczycy i nie dawano jej
szans na przeżycie. Wtedy grupa sióstr zakonnych i innych osób rozpoczęła modlitwy o uzdrowienie za wstawiennictwem prymasa Stefana
Wyszyńskiego. Uzdrowienie nastąpiło nagle
i zostało uznane za trwałe. W Kongregacji
Spraw Kanonizacyjnych toczyło się też osobne
postępowanie kanoniczne, zakończone w grudniu 2017 r. wydaniem dekretu o heroiczności
cnót Prymasa Tysiąclecia, podpisanego przez
papieża. Dekret rozpoczyna się od słów z listu
św. Jana Pawła II do Kardynała Wyszyńskiego
z 30 października 1979 r.
„Zawsze byłem przekonany o tym, że Duch
Święty powołał Waszą Eminencję w wyjątkowym momencie dziejów ojczyzny i Kościoła -

i to nie tylko Kościoła w Polsce, ale także
i w całym świecie. Patrzyłem na to trudne,
ale jakże błogo sławione wezwanie od czasów
mojej młodości - i dziękowałem za nie Bogu, jako za łaskę szczególną dla Kościoła i Polski" napisał polski papież.
Prawa ręka Jana Pawła II
Stefan Wyszyński urodził się 3 sierpnia
1901 roku w Zuzeli nad Bugiem. W 1920 roku
wstąpił do seminarium duchownego we Włocławku. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1924
roku. Objął wówczas wikariat przy katedrze
włocławskiej, był też redaktorem naczelnym dziennika diecezjalnego. W latach niemieckiej
okupacji na polecenie władz diecezji ukrywał się. Prowadził
konspiracyjną akcję oświatową,
pełnił obowiązki kapelana Armii Krajowej.
W 1946 roku został mianowany biskupem lubelskim,
a dwa lata później - arcybiskupem gnieźnieńsko - warszawskim i prymasem Polski. Gdy
papież Pius XII mianował go
kardynałem w 1953 roku, prymas Wyszyński nie mógł pojechać do Watykanu na konsystorz z powodu nasilających się
prześladowań Kościoła w Polsce. Aresztowany został we wrześniu 1953 roku.
Więziony był w kilku miejscach, między innymi
w Rywałdzie, Stoczku Warmińskim i w Komańczy. Wolność odzyskał w październiku 1956 roku,
wrócił do Warszawy. Kardynał Wyszyński był
inicjatorem Wielkiej Nowenny, dziewięcioletniego programu odnowy moralnej narodu polskiego od 1957 do 1966 roku, czyli tysiąclecia chrztu
Polski. Prymas brał udział w przygotowaniach
do Soboru Watykańskiego II i obradach tego
gremium. Zainaugurował czuwania soborowe
w Polsce w intencji obrad. We wrześniu 1978 roku pojechał z delegacją polskich biskupów do
Niemiec, co było realizacją idei polskoniemieckiego pojednania i przebaczenia. Po wyborze 16 października 1978 roku Jan Paweł II
zwrócił się do prymasa Stefana Wyszyńskiego ze
słowami: - Nie byłoby na Stolicy Piotrowej tego
papieża Polaka, gdyby nie było Twojej wiary,
Twojej heroicznej nadziei, Twego zawierzenia
bez reszty Matce Kościoła". Prymas Wyszyński
zmarł 28 maja 1981 roku po ciężkiej chorobie.
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Zaproszenie na Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata

Członków Akcji Katolickiej, KSM-u i Rodziny
Kolpinga zapraszamy na wspólną modlitwę i spotkanie z naszym Arcypasterzem Markiem Jędraszewskim w Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata 24 listopada 2019 r. w Katedrze na Wawelu.
W roku 40 - lecia Pierwszej Pielgrzymki Św. Jana Pawła II
w Ojczyźnie i przed Jubileuszowym Rokiem 100 - lecia Jego
urodzin będziemy modlić się o moc Ducha Świętego, abyśmy
odważnie bronili świętości i godności człowieka, małżeństwa
i rodziny oraz wolności
Ojczyzny i Kościoła.
10.00: Msza św. na Wawelu z Ks. Abp. Markiem
Jędraszewskim
11.30: Przemarsz pod
Krzyż Katyński
12.00: Uroczysta Gala
w Auli Ks. Misjonarzy, ul.
Stradomska
Wręczenie medali, wykład, występ laureatów
Przeglądu Pieśni Patriotycznych. Agapa.

MODLITWA ZA OJCZYZNĘ
(Ks. Piotra Skargi)
BOŻE, RZĄDCO I PANIE NARODÓW,
z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać,
a za przyczyną Najświętszej Maryji Panny, Królowej
naszej, błogosław Ojczyźnie naszej,
by Tobie zawsze wierna, chwałę przyniosła Imieniu
Twemua syny swe wiodła ku szczęśliwości.
WSZECHMOGĄCY WIECZNY BOŻE,
spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom
i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej,
byśmy jej i ludowi Twemu,
swoich pożytków zapomniawszy,
mogli służyć uczciwie.
ZEŚLIJ DUCHA ŚWIĘTEGO
na sługi Twoje, rządy kraju naszego sprawujące,
by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym
mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

AKTUALNOŚCI I OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Grupa Modlitewna św. Ojca Pio zaprasza jutro, 11 listopada na comiesięczne formacyjne spotkanie, które odbędzie się w sali nr 1 po Mszy św. wieczornej.
2. Serdecznie zapraszamy w najbliższy wtorek, 12 listopada na Mszę św. wieczorną o godz. 18.00, a
następnie na modlitwę uwielbienia przed Najświętszym Sakramentem połączoną ze śpiewem, rozważaniami i modlitwą prośby. Całość będzie zakończona uroczystym błogosławieństwem.
3. Bardzo dziękujemy wszystkim ofiarodawcom, którzy pamiętali o inwestycyjnym charakterze
składki w I niedzielę miesiąca listopada. Wyniosła ona 12.284,20 zł, 2 euro i 0,25 USD z czego 4.050 zł
to ofiary w kopertach. Dziękujemy również za przelewy na konto parafialne, na które we wrześniu
wpłynęła kwota 3.470 zł.
4. Koło Przyjaciół Radia Maryja organizuje wyjazd do Częstochowy na nocne czuwanie Krucjaty
Różańcowej za Ojczyznę z 29/30 listopada br. Wyjazd sprzed Domu Parafialnego w piątek, 29 listopada o godz. 17.00. Powrót w sobotę, około godz. 6.30 rano. Zapisy z wpłatą 40 zł po Mszach św. w zakrystii.
5. W kalendarzu liturgicznym nadchodzącego tygodnia:
• poniedziałek: wsp. św. Marcina z Tours, biskupa;
• wtorek: wsp. św. Jozafata, biskupa i męczennika;
• środa: wsp. Świętych Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, pierwszych męczenników Polski.

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
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