
Alleluja, Alleluja, Alleluja! 
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Gdy Adam zjadł owoc z drzewa zakazanego, Pan Bóg zawo-
łał na niego i zapytał go: „Gdzie jesteś?” 
On odpowiedział: „Usłyszałem Twój głos w ogrodzie, prze-
straszyłem się, bo jestem nagi, i ukryłem się”. 
Rzekł Bóg: „Któż ci powiedział, że jesteś nagi? Czy może zja-
dłeś z drzewa, z którego ci zakazałem jeść?” 
Mężczyzna odpowiedział: „Niewiasta, którą postawiłeś przy 
mnie, dała mi owoc z tego drzewa i zjadłem”. 
Wtedy Pan Bóg rzekł do niewiasty: „Dlaczego to uczyniłaś?”  

Niewiasta odpowiedziała: „Wąż mnie zwiódł i zjadłam”. 
Wtedy Pan Bóg rzekł do węża: „Ponieważ to uczyniłeś, bądź 
przeklęty wśród wszystkich zwierząt domowych i polnych; 
na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po 
wszystkie dni twego istnienia. Wprowadzam nieprzyjaźń 
między ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a po-
tomstwo jej: ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu pię-
tę”.  

UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY, Rok A 

Psalm responsoryjny  

Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą 
Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwa-

nego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem 
Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. 
Anioł wszedł do Niej i rzekł: „Bądź pozdrowiona, pełna ła-
ski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami”. 
Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby zna- 
czyć to pozdrowienie. 
Lecz anioł rzekł do Niej: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bo-
wiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, które-
mu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany 
Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, 
Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, 

a  Jego panowaniu nie będzie końca”. 
Na to Maryja rzekła do anioła: „Jakże się to stanie, skoro 
nie znam męża?” 
Anioł Jej odpowiedział: „Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc 
Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się naro-
dzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna 
Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w 
szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga 
bowiem nie ma nic niemożliwego”. 
Na to rzekła Maryja: „Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi 
się stanie według twego słowa!” 
Wtedy odszedł od Niej anioł.  

OTO SŁOWO BOŻE 

OTO SŁOWO BOŻE 

(Ps 98, 1-4)) 

(Iż 35, -7-4a) 

Śpiewajcie Panu bo uczynił cuda 
Śpiewajcie Panu pieśń nową, * 
albowiem uczynił cuda.  
Zwycięstwo Mu zgotowała Jego prawica * 
i święte ramię Jego. 

Śpiewajcie Panu bo uczynił cuda 
Pan okazał swoje zbawienie, * 
na oczach pogan objawił swoją sprawiedliwość.  

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

Śpiewajcie Panu bo uczynił cuda 
Ujrzały wszystkie krańce ziemi * 
zbawienie Boga naszego.  
Wołaj z radości na cześć Pana, cała ziemio, * 
cieszcie się, weselcie i grajcie. 

Śpiewajcie Panu bo uczynił cuda 

OTO SŁOWO PAŃSKIE 

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian (Rz 15, 4-9) 

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza (Łk 1, 26-38) 

(Łk 1, 28) 

Czytanie z Księgi Rodzaju ( Rdz 3, 9-15) 

Bracia: 
To, co niegdyś zostało napisane, napisane zostało dla nasze-
go pouczenia, abyśmy dzięki cierpliwości i pociesze, jaką nio-
są Pisma, podtrzymywali nadzieję. A Bóg, który daje cierpli-
wość i pociechę, niech sprawi, abyście wzorem Chrystusa te 
same uczucia żywili do siebie i zgodnie jednymi ustami wiel-
bili Boga i Ojca Pana naszego, Jezusa Chrystusa. 

Dlatego przygarniajcie siebie nawzajem, bo i Chrystus przy-
garnął was ku chwale Boga. Mówię bowiem: Chrystus stał 
się sługą obrzezanych dla okazania wierności Boga i po-
twierdzenia przez to obietnic danych ojcom oraz po to, żeby 
poganie za okazane sobie miłosierdzie uwielbili Boga, jak 
napisano: "Dlatego oddawać Ci będę cześć między poganami 
i śpiewać imieniu Twojemu”. 

Alleluja, Alleluja, Alleluja! 

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,  
błogosławionaś Ty między niewiastami.  
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Prowadzi: Ks. dr Stanisław Staśko z włoską Wspólnotą „Nuovi 
Orizzonti” (Nowe Horyzonty). 
Hasło: Nowe horyzonty życia! - propozycja dla wszyst-
kich! Jak odnowić wszystko i wszystkich w Chrystusie. 

CZWARTEK 12 GRUDNIA 
18:00  Msza Święta z kazaniem dla wszystkich. Temat: Jak 
odnaleźć dziś Chrystusa? Gdzie Go szukać? Czy można się zbawić 
poza Kościołem Katolickim? Pokusa ateizmu.  
19:00  Świadectwo: Co stało się z moim życiem, kiedy straciłem 
Jezusa? Jakie były tego konsekwencje dla mojej rodziny? Fabio 
S. ze Wspólnoty „Nuovi Orizzonti” 
20:30  WIECZERNIK MODLITWY  
Temat: Świat zagubionych owiec, drogocennych pereł, małych 
i  wielkich grzeszników. Grzechy i zgorszenia w Jezusowym Koście-
le. Nadzieja, czy rozpacz? Pokusa nowego, „sterylnego”, czyli bez-
grzesznego Kościoła! Jak się w tym wszystkim odnaleźć? 
Świadectwo: Jesteś drogocenny w oczach Boga Ojca. Jak Chry-
stus uratował mnie, kiedy byłam bliska śmierci? Przykłady z życia 
niektórych osób uratowanych przez Chrystusa dzięki Kiarze Ami-
rante i  Wspólnocie „Nuovi Orizzonti”. Agnieszka F. ze Wspólno-
ty „Nuovi Orizzonti” 
 

WIECZERNIK /CENACCOLO. Wspólna modlitwa i spotkanie wszystkich (zwłaszcza) młodych, go-
towych zmierzyć się z myślą o świadomym włączeniu się w Chrystusowy projekt misji ewangelizacji naszego 
świata. 

Zapraszamy każdego, a zwłaszcza: wszystkie grupy działające przy Parafii oraz ich liderów: Kapła-
nów, Siostry Michalitki, Radę Parafialną, członków Caritas, AK, KSM, Rodzinę Kolpinga, Kręgi Rodzin, Lek-
torów, rodziców ministrantów, Chór i Schole, Rodziców dzieci z Oazy, pracowników parafialnych; wszystkich 
którzy w jakikolwiek sposób współpracują z Parafią, dyrektorów szkół i nauczycieli, wszystkich zaintereso-
wanych. 

W programie m.in. informacje o misji ulicznej włoskiej Wspólnoty „Nuovi Orizzonti”. 
 

PIĄTEK 13 GRUDNIA    
6:15  Roraty. Msza Święta z kazaniem dla idących do pracy lub szkoły.  

Temat: Żywy Chrystus, czyli sakramenty Kościoła.  
Świadectwo: Modlitwa uwielbienia. Intymne rozmowy ze Zmartwychwstałym. Agnieszka F.  

9:00  Msza Święta z kazaniem dla wszystkich (zwłaszcza seniorów). 
Temat: Zmartwychwstały Chrystus. Fakt, który powinien zmienić spojrzenie na moje dotychczasowe życia, 
ale też na moją wieczność. Co znaczy wziąć odpowiedzialność za zbawienie moje i całego świata? Moc świa-
dectwa. Ks. Peter Kutchar, Nuovi Orizzonti 

10:00-11:00  Formacja i informacja o ewangelizacji we Wspólnocie „Nuovi Orizzonti” i o pro-
jekcie misyjnym Wspólnoty „Światłość w nocy” Agnieszka F.  

15:00-15:30  Koronka do Bożego Miłosierdzia.  
15:30-17:30  Mała misja uliczna (na przystankach, na deptaku, przed sklepami, przy supermarke-

tach, na parkingach). 
18:00   Msza Święta z kazaniem dla małżonków, rodziców i narzeczonych. 

Temat: W jakim celu zostaliśmy stworzeni? Dla miłości czy seksu? Kim jestem? Czy czeka nas rewolucja sek-
sualna w Kościele? Czyli - o co w tym wszystkim chodzi?  
19:00 Świadectwo: Byłem narkomanem. Jak moje uzdrowienie we Wspólnocie „Nuovi Orizzonti” zmieniło 
mnie i moją rodzinę. Dlaczego nadal żyję we Wspólnocie? Fabio S. ze Wspólnoty „N.O.” 
 
21:00-22:00  MODLITWA UWIELBIENIA  
W intencji uproszenia łaski przemiany naszych serc i serc naszych bliskich w Sakramencie pokuty i pojedna-
nia; o odnowienie w Chrystusie wszystkiego i wszystkich, czyli każdego z nas, naszych rodzin, naszego domu, 
mieszkańców naszych bloków, naszych sąsiadów, całej Parafii Najświętszej Rodziny, całego Kościoła w Pol-
sce, miasta Krakowa i jego rządców; za Ojczyznę; o odnowienie w Chrystusie życia rodzinnego, parafialnego, 
społecznego i politycznego! 

 

REKOLEKCJE ADWENTOWE: 12 – 15 GRUDNIA 2019 r. 
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SOBOTA 14 GRUDNIA 
DZIEŃ POJEDNANIA Z BOGIEM, Z SOBĄ, W RODZINIE I W SĄSIEDZTWIE 

 
8:00  Msza Święta z kazaniem dla wszystkich. Temat: Spowiedź. To spotkanie z psychologiem czy ze 
Zmartwychwstałym Chrystusem? Czy warto sobie tym głowę zawracać?  
Spowiedź  8:40-10:00 
10:00 Msza Święta z kazaniem dla rodzin z dziećmi. Roraty.  
Na zakończeni indywidualne błogosławieństwo dzieci oraz poświęcenie figurek Dzieciątka Jezus. 
Temat: Mama, tata i Ja! - czyli ? Jezus jest w naszym domu! 
Spowiedź  10:40-12:00 
15:00  Msza Święta z kazaniem dla chorych. Sakrament namaszczenia chorych. 
Temat: Co Jezus może dziś, czyli współcześnie zaproponować ludziom starszym i schorowanym? Czyli jak 
dziś żyć, jak „cieszyć się” małą emeryturą, ale też: jak cierpieć i umierać z Chrystusem? Starość, czyli życie 
spełnione. 
Spowiedź  14:30-15:00 (dla chorych) 
18:00 Msza Święta z kazaniem dla wszystkich. Temat: Spowiedź. To spotkanie z psychologiem, czy ze 
Zmartwychwstałym Chrystusem? Czy warto dziś sobie tym głowę zawracać?  
Spowiedź  18:30-20:00 
20:00 -20:30  PODZIEL SIĘ POSIŁKIEM!  „Ubodzy między ubogimi” Czyli wspólny „poczęstunek” 
na klatce schodowej, na każdym piętrze lub na chodniku przed domem.  
 

NIEDZIELA 15 GRUDNIA 
Na zakończenie każdej Mszy Świętej uroczyste błogosławieństwo i możliwość odpustu zupełnego. 

 
6:30; 8:00; 12:30; 17:00 Msza Święta z kazaniem dla wszystkich Temat: Mój Odkupiciel żyje i jest 
już blisko!  Słowo, które zmienia życie. Medytacja. Co to jest? Ważna propozycja dla wszystkich i każdego 
z  osobna. Ks. Peter Kutchar, Nuovi Orizzonti 
Świadectwo: È gioia sia! Niech będzie radość!  Nowe Horyzonty - Kim jesteśmy? Dlaczego żyję i mieszkam 
w tej Wspólnocie? Charyzmat Nowych Horyzontów. Agnieszka F., Fabio S., Ks. P. Kutchar, Ks. S. 
Staśko 

9:30 Msza Święta z kazaniem dla wszystkich, zwłaszcza dla młodzieży w wieku szkolnym. 
Temat: Strach przed prawdą, czyli pierwszy krok do piekła. Tylko Chrystus - Prawda pozwala zwyciężać! 
Zapamiętaj: Twój Odkupiciel jest blisko! Ks. Stanisław Staśko 

Świadectwo: È gioia sia! Niech będzie radość!  Nowe Horyzonty - „Nuovi Orizzonti!” Kim jesteśmy? 
Dlaczego żyję i mieszkam w tej Wspólnocie? Charyzmat Nowych Horyzontów. 
Agnieszka F., Fabio S., Ks. Peter Kutchar, Ks. Stanisław Staśko 

11:00 Msza Święta z kazaniem dla wszystkich, szczególnie dla rodziców I dzieci szkol-
nych. Temat: Mój Odkupiciel jest blisko! Tylko Chrystus daje prawdziwą radość. Kiedy naśladujemy auten-
tyczną wiarę naszych rodziców - naprawdę wiara w nas rośnie. Co oznacza wziąć odpowiedzialność za swoją 
wiarę? Jak to możliwe, że dorośli stworzyli niebezpieczny świat dla swoich dzieci? Czy zdajesz sobie sprawę, 
że często największe niebezpieczeństwa czekają na wasze dzieci w waszym domu? Ks. Stanisław Staśko 

Świadectwo: È gioia sia! Niech będzie radość!  Nowe Horyzonty - „Nuovi Orizzonti!” Kim jesteśmy? 
Dlaczego żyję i mieszkam w tej Wspólnocie? Charyzmat Nowych Horyzontów. 
Agnieszka F., Fabio S., Ks. Peter Kutchar, Ks. Stanisław Staśko 

19:00 Msza Święta z kazaniem dla wszystkich, szczególnie dla studentów i wszystkich, 
którzy odczuwają duchowy głód Boga. Temat: Między życiem a śmiercią.  Pokusa ateizmu. Mój Odku-
piciel jest blisko! Zbawienie, to jednak zawsze będzie mój wolny wybór. Ks. Stanisław Staśko 

Świadectwo: È gioia sia! Niech będzie radość!  Nowe Horyzonty - „Nuovi Orizzonti!” Kim jesteśmy? 
Dlaczego żyję i mieszkam w tej Wspólnocie? Charyzmat Nowych Horyzontów. Ks. Peter Kutchar,  
Ks. Stanisław Staśko 
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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;   

Ks. Kardynał Franciszek Macharski w Uroczystość 
Zwiastowania Pańskiego 25 marca 1994 roku celebrując 
Mszę św. w naszym kościele (było to jeszcze w trakcie bu-
dowy) ogłosił radosną Nowinę, że kościół parafialny w 
Nowym Bieżanowie już jest Sanktuarium Najświętszej Ro-
dziny. Jako Arcybiskup Metropolita Krakowski podpisał 
dekret urzędowy z dnia 8 grudnia 1994 roku ustanawiając 
Sanktuarium Najświętszej Rodziny w Krakowie Nowym 
Bieżanowie. Odtąd Sanktuarium Rodziny Jezusa, Maryji 
i  Św. Józefa jest i  staje się coraz bardziej świętym miej-
scem dziękczynienia za troskę Kościoła, a zwłaszcza za 
walkę Świętego Jana Pawła II o życie i prawa człowieka, 
małżeństwa i rodziny. Ojciec  Święty Jan Paweł II przeka-
zał nam błogosławieństwo i życzenie: „Musicie wygrać 
walkę o rodzinę” (Watykan, 18.04.1994 r.). 

Przychodzimy do Pana Jezusa, Matki Najświętszej 
i  Świętego Józefa z wiarą, nadzieją i miłością. Przez Ich 
ręce ofiarujemy Bogu Miłosiernemu nasze prośby i podzię-
kowania. Przynosimy sprawy i intencje małżeństw i ro-
dzin, dzieci i młodzieży, chorych i cierpiących, osób samot-
nych i seniorów. W staraniach i walce o świętość i trwałość 
rodzin i małżeństw wspomaga nas drugi patron parafii 
Święty Michał Archanioł. Wspomagają nas również 
Święci i Błogosławieni obecni przy ołtarzu sank-
tuaryjnym i bliscy poprzez Relikwie. Przywołujemy ich i 
prosimy o pomoc szczególnie w miesiącach im poświęco-
nym.  

W styczniu patronuje nam błog. Ks. Bronisław 
Markiewicz, w lutym – św. Siostra Faustyna,  

w marcu – św. Józef, w kwietniu – św. Jacek,  
w maju – św. Stanisław, w czerwcu – św. Jadwiga 

Królowa,  
w lipcu - św. Kinga, w sierpniu – św. Maksymilian,  
we wrześniu – błog. Aniela Salawa, służąca z Sie-

prawia, w październiku – św. Jan Kanty,  
w listopadzie – św. Rafał Kalinowski i w grudniu – 

św. Brat Albert. 
Sanktuarium i ołtarz konsekrował kardynał Stani-

sław Dziwisz w Uroczystość Najświętszej Rodziny 28 

grudnia  2008 r.  
Sanktuarium jest otwarte codziennie od 

godz. 6.00 do 19.00. 
Msze św. w dni powszednie są o godz. 6.30, 

7.00 i 18.00. 
Msze św. w niedzielę i Uroczyste Święta: 

godz. 6.30, 8.00, 9.30, 11.00 (zapraszamy dzieci), 12.30, 
17.00 i  19.00.  

Różaniec i Adoracja Najświętszego Sakra-
mentu jest codziennie od godz. 17.00 do 18.00.  

Nowenna do Najświętszej Rodziny – w każdą 
środę o godz. 17.45. 

Sakrament pokuty i pojednania - podczas każ-
dej Mszy św. w konfesjonale dyżurnego kapłana w dni po-
wszednie i w niedziele. Wszyscy kapłani spowiadają 
w  pierwsze piątki miesiąca.  

Cieszymy się, że pamiątką Roku Jubileuszowe-
go 2019 są piękne witraże w kilkunastu oknach kościo-
ła. Bardzo dziękujemy Fundatorom witraży. Projekt wi-
traży pod nazwą „Boży Ogród Najświętszej Rodziny” jest 
dziełem Profesora Wincentego Kućmę i Norberta Tomcza-
ka, a wykonuje je  Firma Macieja Szwagierczaka. 

Od 2007 roku w podziemiach sanktuarium są kata-
kumby, gdzie w urnach z prochami spoczywają nasi 
Zmarli. Oni są także duchowym zapleczem tego Sanktua-
rium. Tu spotykamy się z nimi. Wspominamy z wdzięczno-
ścią. Modlimy się za nich. Wierzymy, że Zmarli w swoich 
duszach nieśmiertelnych żyjąc już w Niebie czy jeszcze w 
Czyśćcu wspomagają nas w naszych zmaganiach.  

Srebrne i Złote Jubileusze Małżeńskie. Zachę-
camy do uroczystego i rodzinnego świętowania  Jubileu-
szu 25 - lecia i 50 - lecia Sakramentu Małżeństwa - w 
ostatnią niedzielę miesiąca o godz. 12.30. Rodziny chcące 
świętować uroczystość Jubileuszu Małżeństwa prosimy o 
wcześniejsze zgłoszenie w zakrystii lub kancelarii parafial-
nej.  

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

DWADZIEŚCIA PIĘĆ LAT SANKTUARIUM NAJŚWIĘTSZEJ RODZINY 
(1994 – 2019) 


