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PIERWSZA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU (Rok A)
Czytanie z Księgi Rodzaju
Stworzenie i grzech pierwszych ludzi
Pan Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego
nozdrza tchnienie życia, wskutek czego stał się człowiek
istotą żywą.
A zasadziwszy ogród w Edenie na wschodzie, Pan Bóg
umieścił tam człowieka, którego ulepił. Na rozkaz Pana Boga wyrosły z gleby wszelkie drzewa miłe z wyglądu
i smaczny owoc rodzące oraz drzewo życia w środku tego
ogrodu i drzewo poznania dobra i zła.
A wąż był bardziej przebiegły niż wszystkie zwierzęta
lądowe, które Pan Bóg stworzył. On to rzekł do niewiasty:
«Czy rzeczywiście Bóg powiedział: Nie jedzcie owoców ze
wszystkich drzew tego ogrodu?»
Niewiasta odpowiedziała wężowi: «Owoce z drzew tego

Psalm responsoryjny
Zmiłuj się, Panie, bo jesteśmy grzeszni
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.
Zmiłuj się, Panie, bo jesteśmy grzeszni
Uznaję bowiem nieprawość moją, *
a grzech mój jest zawsze przede mną.
Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem *
i uczyniłem, co złe jest przed Tobą.
Zmiłuj się, Panie, bo jesteśmy grzeszni

ogrodu jeść możemy, tylko o owocach z drzewa, które jest
w środku ogrodu, Bóg powiedział: Nie wolno wam jeść
z niego, a nawet go dotykać, abyście nie pomarli».
Wtedy rzekł wąż do niewiasty: «Na pewno nie umrzecie!
Ale wie Bóg, że gdy spożyjecie owoc z tego drzewa, otworzą
się wam oczy i tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło».
Wtedy niewiasta spostrzegła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia, że jest ono rozkoszą dla oczu i że owoce tego drzewa nadają się do zdobycia wiedzy. Zerwała zatem
z niego owoc, skosztowała i dała swemu mężowi, który był
z nią, a on zjadł. A wtedy otworzyły się im obojgu oczy
i poznali, że są nadzy; spletli więc gałązki figowe i zrobili
sobie przepaski.
OTO SŁOWO BOŻE
(Ps 51 (50), 3-4. 5-6b. 12-13. 14 i 17 (R.: por. 3a))

Stwórz, Boże, we mnie serce czyste *
i odnów we mnie moc ducha.
Nie odrzucaj mnie od swego oblicza *
i nie odbieraj mi świętego ducha swego.
Zmiłuj się, Panie, bo jesteśmy grzeszni
Stwórz, Boże, we mnie serce czyste *
i odnów we mnie moc ducha.
Nie odrzucaj mnie od swego oblicza *
i nie odbieraj mi świętego ducha swego.
Zmiłuj się, Panie, bo jesteśmy grzeszni

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian
Przez jednego człowieka grzech wszedł do świata, a przez
grzech śmierć, i w ten sposób śmierć przeszła na wszystkich
ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli.
Jeżeli bowiem przez przestępstwo jednego śmierć zakrólowała z powodu jego jednego, to o ileż bardziej ci, którzy
otrzymują obfitość łaski i daru sprawiedliwości, królować
będą w życiu z powodu Jednego – Jezusa Chrystusa.

-7-4a)
(Rdz 2,(Iż
7 -35,
9;3,
1-7)

(Rz 5,12. 17-19)

A zatem, jak przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich ludzi wyrok potępiający, tak czyn sprawiedliwy Jednego sprowadza na wszystkich ludzi usprawiedliwienie
dające życie. Albowiem jak przez nieposłuszeństwo jednego
człowieka wszyscy stali się grzesznikami, tak przez posłuszeństwo Jednego wszyscy staną się sprawiedliwymi.
OTO SŁOWO BOŻE

Chwała Tobie, Słowo Boże

(Mt 4, 4b)

Nie samym chlebem żyje człowiek,
lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Chwała Tobie, Słowo Boże

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza
Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła. A gdy pościł już czterdzieści dni i czterdzieści nocy, poczuł w końcu głód.
Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do Niego: «Jeśli jesteś
Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem».
Lecz On mu odparł: «Napisane jest: „Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust
Bożych”».
Wtedy wziął Go diabeł do Miasta Świętego, postawił
na szczycie narożnika świątyni i rzekł Mu: «Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, napisane jest bowiem:

(Mt 4, 1-11)

„Aniołom swoim da rozkaz co do ciebie, a na rękach nosić
cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień”».
Odrzekł mu Jezus: «Ale napisane jest także: „Nie będziesz
wystawiał na próbę Pana, Boga swego”».
Jeszcze raz wziął Go diabeł na bardzo wysoką górę,
pokazał Mu wszystkie królestwa świata oraz ich przepych
i rzekł do Niego: «Dam Ci to wszystko, jeśli upadniesz
i oddasz mi pokłon».
Na to odrzekł mu Jezus: «Idź precz, szatanie! Jest bowiem napisane: „Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał
pokłon i Jemu samemu służyć będziesz”».
OTO SŁOWO PAŃSKIE
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Czcigodny Księże Proboszczu Mirosławie
W imieniu redakcji Naszej Familii składamy
najserdeczniejsze życzenia imieninowe.
Życzymy, aby Pan Bóg obdarzył
księdza proboszcza dobrym zdrowiem,
a Matka Boża otaczała swoją macierzyńską opieką
i wypraszała na każdy dzień potrzebne łaski
w posłudze kapłańskiej.
Życzymy siły do realizacji wszystkich zamierzeń
i planów.
Abyś, w swoim otoczeniu i pracy zawsze spotykał dobrych, życzliwych i pomocnych ludzi.

STOWARZYSZENIA WIERNYCH W NASZEJ PARAFII
Jedna z Czytelniczek Naszej Familii zasugerowała, by na lamach tej gazetki przedstawiać działające w Parafii stowarzyszenia, grupy wiernych. Bo nie wszyscy wiedzą, nie wszyscy są też biegli w komputerach, by szukać na
stronach. A może znaleźli by coś dla siebie, by
działać na rzecz naszej wspólnoty.
W poprzednim numerze Naszej Familii
pisaliśmy o Klubie Seniora „Betania”. A w Parafii Najświętszej Rodziny działają: Parafialna Rada Duszpasterska, Parafialny Zespół Charytatywny, Akcja Katolicka, Stowarzyszenie Rodzin Kolpinga,
Chór Parafialny, Żywy Różaniec
i Różaniec Rodzinny, Apostolstwo Modlitwy, Domowy Kościół
Kręgi Rodzin, Duchowa Adopcja,
Koło Przyjaciół Radia Maryja,
Ruch Światło – Życie Latorośle,
Służba liturgiczna: ministranci i
lektorzy, Kółko Misyjne, Posłańcy
Parafialni, Parafialna Ochrona
Sanktuarium, Wspólnota Fundatorów Katakumb, Zespół Organizacyjny Familiady ToR.
Jak podaje Kodeks Prawa
Kanonicznego Tytuł V STOWARZYSZENIA
WIERNYCH Rozdział I NORMY WSPÓLNE
Kan. 298 - § 1. W Kościele istnieją stowarzyszenia różniące się od instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego,
w których wierni, czy to duchowni czy świeccy, albo duchowni i świeccy razem, dążą
wspólnym wysiłkiem do ożywiania doskonalszego życia, do rozwoju publicznego kultu lub
popierania chrześcijańskiej doktryny, albo do
podejmowania dzieł apostolatu, mianowicie
poczynań związanych z ewangelizacją, wykonywania dzieł pobożności lub miłości lub zmierzających do ożywienia duchem chrześcijań-

skim porządku doczesnego. § 2. Wierni powinni
należeć przede wszystkim do tych stowarzyszeń, które przez kompetentną władzę kościelną zostały albo erygowane, albo są przez nią
zalecane lub popierane.
Tak więc wszelkie formy zrzeszania się
wiernych regulowane są przez prawo kościelne
oraz przez własne statuty, regulaminy, czy inne dokumenty porządkowe.. One określają warunki kandydatów, sposoby ich
przyjmowania, a także przyczyny i formy utraty członkostwa.
Jednak wiele grup nie wymaga
wypełniana deklaracji członkostwa. Wystarczy zadeklarować
chęć uczestniczenia w działaniu.
Sobór Watykański II ponownie
odkrył rolę świeckich w życiu Kościoła. Sobór wskazał na potrzebę zaangażowania indywidualnego oraz wspólnotowego. Dlatego przy parafiach powinny
działać różne grupy o różnych
formach organizacyjnych. Mogą
to być stowarzyszenia, ruchy,
grupy apostolskie, bractwa, chóry, schole czy kółka.
Wszystkie jednak podlegają nadzorowi
kompetentnej władzy kościelnej, która ma
troszczyć się o to, by zachowywały wiarę, obyczaje i nadzorować, by nie wkradły się nadużycia dyscypliny kościelnej. Władza kościelna ma
więc prawo i obowiązek wizytowania stowarzyszeń, zgodnie z przepisami prawa.
Zapraszamy przedstawicieli Wspólnot
działających w Parafii Najświętszej Rodziny w
Nowym Bieżanowie do prezentacji na łamach
Naszej Familii.

Kontakt
600 437 664 Bronisława Kufel-Włodek
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Jan Paweł II wskazywał rodzinę jako drogę ku świętości
Rodzina i miłość małżeńska to jeden z wielkich tematów Jana Pawła II, bardzo mocno
obecny w jego 27-letnim pontyfikacie.
Świadectwem tego są cytaty z książki
„Elementarz Jana Pawła II dla wierzącego, wątpiącego i szukającego”:
Rodzina jest (…) wspólnotą najpełniejszą
z punktu widzenia więzi międzyludzkiej. Nie ma
więzi, która by ściślej wiązała osoby, niż więź
małżeńska i rodzinna. Nie ma innej, którą można
by z tak pełnym pokryciem określić jako
„komunię”. Nie ma też innej,
w której wzajemne zobowiązania byłyby równie głębokie i całościowe, a ich naruszenie godziłoby bardziej boleśnie w ludzką
wrażliwość: kobiety, mężczyzny,
dzieci, rodziców.
Kobieta (…) jest nade
wszystko sercem wspólnoty rodzinnej. Ona daje życie – i ona
też pierwsza wychowuje. Oczywiście wspom3agana przez męża i dzieląc z nim systematycznie
cały zakres powinności rodzicielskich i wychowawczych.
Bóg jest Dawcą każdego życia i wszystko, co żyje, podlega
ojcowskiej pieczy Boga. Stąd też
dziecko żyjące w łonie swej matki – żyje równocześnie w Bogu.
U Boga znajduje matka łaskę
miłości i duchową siłę do macierzyńskiej ochrony życia poczętego i życia rozwijającego się.
Ażeby mógł dokonywać się rozwój osobowy
w rodzinie, nieodzowna jest wielka wrażliwość
na drugiego człowieka. Przede wszystkim wrażliwość matki i ojca na dziecko – ale także odpowiednia wrażliwość w każdym ze wzajemnych
odniesień. Taka zdrowa wrażliwość stwarza klimat miłości, w którym człowiek rozwija się. Podobnie jak roślina potrzebuje światła i ciepła dla
swego rozwoju, tak człowiek miłości.
Jeśli przyzna się prawo obywatelstwa zabijaniu człowieka wówczas, kiedy on jeszcze jest
w łonie matki – wkracza się przez to samo na
drogę nieokiełznanych konsekwencji natury moralnej. Jeśli odebrać życie istocie ludzkiej wówczas, kiedy ona jest najsłabsza, całkowicie zdana
na matkę, na rodziców, na środowisko ludzkich
sumień, wówczas zabija się nie tylko niewinnego
człowieka, ale sumienia.
Ojcostwo jest to odpowiedzialność za życie:
za życie naprzód poczęte w łonie kobiety,

potem wydane na świat, aby się w nim objawił nowy człowiek, który jest krwią z waszej
krwi i ciałem z ciała. Bóg, który mówi: nie
opuszczaj kobiety-małżonki, mówi równocześnie: przyjmij życie w niej poczęte !
To, czy rodzina „odnajduje się” w parafii i na
odwrót, przejawia się w sposób szczególny
w kluczowych momentach życia jednej i drugiej.
Jednym z takich momentów jest niewątpliwie
sam sakrament małżeństwa, kiedy zapoczątkowana zostaje rodzina właśnie jako „kościół domowy”. Innym jest sakrament
chrztu. Jest on funkcją narodzin
dzieci, które sprawiają, że para
staje się rodziną.
Bóg chciał, aby związek miłości
męża i zony był źródłem nowego
życia. Pragnie On dzielić z małżonkami swoją twórcza moc, obdarzając ich siłą rozrodczą. Bóg
pragnie, aby ta zdumiewająca
moc tworzenia nowego życia
ludzkiego była przyjmowana
z ochotą i miłością przez parę
ludzi, którzy dobrowolnie wchodzą w związki małżeńskie. Rodzicielstwo posiada swoją wielką godność, zagwarantowaną
przez samego Boga.
Dziecko jest zawsze nowym
objawieniem życia danego człowiekowi przez Stwórcę. Jest nowym potwierdzeniem obrazu
i podobieństwa Bożego, jakim od początku stał
się człowiek. Dziecko jest tez wielkim nieustannym sprawdzianem naszej wierności dla siebie
samych, naszej wierności dla człowieczeństwa.
Chrześcijanin wierzy w życie i w miłość. Dlatego powie „tak” nierozerwalnej miłości małżeńskiej; „tak” życiu odpowiedzialnie poczętemu
w prawowitym małżeństwie; „tak” ochronie życia; „tak” stabilności rodziny; „tak” prawowitemu współżyciu, które rodzi komunię i sprzyja
zrównoważonemu wychowaniu dzieci, pod osłoną miłości ojca i matki, którzy wzajemnie się
uzupełniają i realizują siebie w kształtowaniu
nowych ludzi. Owo „tak” Stwórcy, podjęte przez
dzieci Boże, jest „tak” skierowanym do człowieka.
Rodzi się ono z wiary w pierwotny plan Boga.
Jest autentycznym wkładem w budowę społeczeństwa, w którym nad egoistycznym konsumizmem bierze górę cywilizacja miłości, nad kapitulacja w obliczu śmierci – kultura życia.
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AKTUALNOŚCI I OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Rozpoczęliśmy Wielki Post, w którym otwieramy się na
łaski
wysłużone
przez
Jezusa
Cierpiącego
i Ukrzyżowanego. Aby z nich w pełni skorzystać zapraszamy do udziału w nabożeństwach pasyjnych: Gorzkie
Żale w niedziele o godz. 16.00; Droga Krzyżowa
w piątki: dla seniorów po Mszy św. o godz. 9.00, dla
dzieci o 16.30, dla dorosłych o godz. 18.30 i dla młodzieży o 19.30. W tym tygodniu z racji pierwszego piątku nabożeństwo Drogi Krzyżowej dla dzieci odprawimy
po Mszy św. o godz. 16.30, a dla młodzieży po Mszy św.
o godz. 19.30. Dla dorosłych bez zmian – o godz. 18.30.
Uczestnicząc w tych nabożeństwach możemy uzyskać
odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. W czasie
Gorzkich Żali będzie zbierana składka na kwiaty do
Bożego Grobu. Za wszystkich ofiarodawców i ich rodziny będziemy się modlić do Najświętszej Rodziny w czasie Mszy świętych nowennowych we wszystkie środy
Wielkiego Postu.
2. We wtorki Wielkiego Postu zapraszamy na adorację
Najświętszego Sakramentu w ciszy. Początek z krótkim
wprowadzeniem o godz. 20.00, zakończenie o 21.00.
3. W czasie Wielkiego Postu wielu z nas podejmuje trud
dobrowolnego umartwienia, jako wynagrodzenie Bogu
za nasze grzechy i za grzechy naszych bliźnich. Powstrzymajmy się w tym czasie od spożywania napojów
alkoholowych, jako wynagrodzenie Bogu za grzechy
pijaństwa.
4. Dostrzegamy sprawy ważne i trudne dla naszej wspólnoty parafialnej, takie jak oziębłość duchowa, słaba
wiara młodzieży, problemy małżeńskie i rodzinne, brak
powołań zakonnych czy kapłańskich i inne. Zapraszamy w Wielkim Poście do objęcia tych spraw szczególną
modlitwą i postem. Na każdy tydzień wyznaczamy jedną intencję. Zapraszamy do podjęcia w jednym wybranym dniu tygodnia modlitwy i postu o chlebie i wodzie
w danej intencji. Chętnych do podjęcia tej praktyki
prosimy o zapisanie swojego imienia i nazwiska przy
stoliku. Bliższe szczegóły na plakacie w gablotce i na
stronie internetowej.
5. Dzisiaj po Mszy św. o godz. 11.00 spotkanie dzieci modlących się codziennie dziesiątką Różańca Św.
6. Zapraszamy wszystkich chętnych chłopców od III klasy
szkoły podstawowej do pełnienia posługi ministranta.
Spotkania dla przyszłych ministrantów odbywają się w
poniedziałki o godz. 16.00 w zakrystii.
7. W pierwszy piątek Msze św. z Komunią wynagradzającą Najświętszemu Sercu Pana Jezusa: 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

8.
9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

również chorych w ustalonych terminach.
W pierwszą sobotę miesiąca – 7 marca zapraszamy na
Nabożeństwo Wynagradzające Niepokalanemu Sercu
Maryi, które zostanie odprawione o godz. 16.30.
W przyszłą niedzielę, 8 marca zbierane będą ofiary do
puszek, przeznaczone na pomoc polskim misjonarzom
poprzez Dzieło Pomocy „Ad Gentes” przy Komisji Episkopatu Polski ds. Misji. Wesprzyjmy ofiarami misjonarzy i ich posługę ewangelizacyjną, charytatywną, medyczną i edukacyjną. Módlmy się i ofiarowujmy za nich
nasze wyrzeczenia i posty. Natomiast dzisiejsza składka
przeznaczona jest na Centrum Jana Pawła II
„Nie lękajcie się!”.
Przy stoliku z tyłu kościoła możemy nabyć baranki
wielkanocne Caritas. Ofiara z ich sprzedaży przeznaczona jest na pomoc dla biednych. O pomoc w sprzedaży prosimy przedstawicieli wspólnot parafialnych, których lista znajduje się w zakrystii.
Dyrektor Samorządowego Przedszkola nr 176 w Krakowie przy ul. Aleksandry 15 zaprasza wszystkich zainteresowanych rodziców z dziećmi na dzień otwarty, który
odbędzie się w środę, 4 marca br. w godz. od 15.00 do
17.00.
Parafia organizuje wyjazd wakacyjny dla dzieci ze szkół
podstawowych do Chłapowa nad morzem w dniach od
20 do 31 sierpnia. Więcej informacji u Ks. Bogdana, na
plakatach oraz na stronie internetowej parafii. Zapisy
z zaliczką 200 zł w każdy wtorek w Kancelarii Parafialnej w godz. od 16.00 do 17.30. Ilość miejsc ograniczona.
Klub Seniora „Betania” organizuje pielgrzymkę
w dniach od 21 do 23 kwietnia br. W programie pielgrzymki m.in.: Sokółka, Wilno, Troki, Święta Lipka
i Gietrzwałd. Koszt wyjazdu 630 zł. Zainteresowanych
zapraszamy w każdy piątek w godz. od 10.30 do 12.00
do Klubu Seniora „Betania” w Domu Parafialnym
w sali nr 1. Bliższe informacje pod numerem telefonu
w zakrystii (662 072 082).
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej dla dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej.
Zapraszamy chętnych do kontaktu z Zespołem ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej, ul. Piłsudskiego 29, tel.
12 422 29 94, 12 431 07 15. Informacja dotyczy wyłącznie rodzin zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej
Kraków.
W kalendarzu liturgicznym nadchodzącego tygodnia:
• środa: Święto św. Kazimierza, Patrona Archidiecezji
Krakowskiej.

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).
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