
Alleluja, Alleluja, Alleluja! 
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Wszyscy zostali napełnieniem Duchem Świętym 
Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się 

wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle spadł z nieba 
szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały 
dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby 
z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął je-
den. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli 
mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić.  
       Przebywali wtedy w Jerozolimie pobożni Żydzi ze 
wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów 
szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak 

przemawiali w jego własnym języku.  
Pełni zdumienia i podziwu mówili: ”Czyż ci wszyscy, któ-

rzy przemawiają, nie są Galilejczykami? Jakżeż więc każdy 
z  nas słyszy  swój  własny  język  ojczysty? – Partowie i  Me-
dowie, i  Elamici, i mieszkańcy Mezopotamii, Judei ora z Ka-
padocji, Pontu i Azji, Frygii  oraz  Pamfilii, Egiptu  i  tych czę-
ści Libii, które  leżą  blisko  Cyreny, i  przybysze  z Rzymu, 
Żydzi oraz prozelici, Kreteńczycy i Arabowie – słyszymy ich 
głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże”. . 

NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO (Rok A) 

Psalm responsoryjny  

Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam 
gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z 
obawy przed Żydami. Przyszedł Jezus, stanął pośrod-
ku, i rzekł do nich: ”Pokój wam!”. A to powiedziawszy, 
pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, 
ujrzawszy Pana.  

A Jezus znowu rzeki do nich: ”Pokój wam! Jak 
Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam”. Po tych sło-
wach tchnął na nich i powiedział im: ”Weźmijcie Du-
cha Świętego. Którym odpuścicie grzechy, są im od-
puszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane”.  

OTO SŁOWO BOŻE 

OTO SŁOWO BOŻE 

(Ps 104, 1ab i 24ac.29bc–30.31 i 34 ) 

Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię.  
Błogosław, duszo moja, Pana, * 
o Boże mój, Panie, Ty jesteś bardzo wielki.  
Jak liczne są dzieła Twoje, Panie, * 
ziemia jest pełna Twych stworzeń.  

Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię.  
Gdy odbierasz im oddech, marnieją * 
i w proch się obracają.  

Stwarzasz je, napełniając swym duchem * 
i odnawiasz oblicze ziemi.  

Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię. 
 Niech chwała Pana trwa na wieki, * 
niech Pan się raduje z dzieł swoich,  
Niech miła Mu będzie pieśń moja, * 
będę radował się w Panu.  

Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię.  

OTO SŁOWO PAŃSKIE 

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła  Apostoła do Koryntian (1 Kor 12, 3b-7-13) 

Słowa Ewangelii według świętego Jana (J 20, 19-23) 

 

Czytanie z Dziejów Apostolskich (Dz 2, 1—11)  

Bracia: 
Nikt  nie  może  powiedzieć  bez  pomocy  Ducha  Święte-

go: ”Panem jest Jezus”.  
Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch; różne też są rodzaje 
posługiwania,  ale  jeden  Pan;  różne  są wreszcie działania, 
lecz   ten   sam   Bóg,   sprawca  wszystkiego  we  wszystkich.     
Wszystkim  zaś  objawia  się  Duch dla  wspólnego  dobra.  

         Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu 
członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stano-
wią jedno ciało, tak też jest i z Chrystusem. Wszyscyśmy bo-
wiem w jednym Duchu zostali ochrzczeni, aby stanowić jed-
no ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wol-
ni. Wszyscyśmy też zostali napojeni jednym Duchem.  

Alleluja, Alleluja, Alleluja! 

Przyjdź, Duchu Święty,  
napełnij serca swoich wiernych  

i zapal w nich ogień swojej miłości.  



NASZA FAMILIA, Nr 11/E5, 31 maja 2020r. 2 

 
Dla profesora Wincentego Kućmy rok 2020 

jest Rokiem Jubileuszowym: 85 – lecia urodzin 
i  70 – lecia pracy twórczej. 25 maja na Mszy św. 
porannej dziękowaliśmy Bogu za Jubilata, który 
urodził się 25 maja 1935 roku w Zbilutce na zie-
mi kieleckiej. Modliliśmy się za jego rodziców śp. 
Katarzynę i Józefa. Ksiądz proboszcz Mirosław 
Dziedzic udzielił nam uroczystego błogosławień-
stwa i złożył Jubilatowi życzenia. Po Mszy św. 
zaśpiewaliśmy Plurimos Annos.  

 
Czuję się zobowiązany, ażeby zapisać w pa-

mięci, jak wiele zawdzięczamy twórczym poszu-
kiwaniom i  pracy artystycznej, które są owocami 
głębokiej wiary  tego wybitnego Rzeźbiarza. 

Pierwszy raz spotkałem Pana Profesora 
w  czasie wizyty duszpasterskiej na początku 
1977 roku w domu przy ul. Kosocickiej. Modlili-
śmy się wspólnie z  żoną Krystyną i dwoma syna-
mi.  

W 1980 roku w sąsiednim domu (38 A) za-
mieszkały Siostry Michalitki. Profesor wykonał w 
kaplicy domowej dla Sióstr krzyż z rzeźbą Chry-

stusa i projekt ołtarza i tabernakulum.  
W 1995 roku druga wspólnota Sióstr Michali-

tek otrzymała część domu parafialnego przy Sank-
tuarium w Nowym Bieżanowie. Profesor Kućma tu 
w kaplicy domowej również zaprojektował taber-
nakulum i  ozdobił je płaskorzeźbą Chrystusa Kró-
la, Patrona tejże kaplicy. 

Tablica z brązu na krzyżu misyjnym 
z  płaskorzeźbą obrazu NMP Królowej Pol-
ski z sześcioma orłami upamiętniająca sześć 
wieków obecności Matki Bożej na Jasnej Górze 
(1982) jest dziełem Pana Profesora. Ten krzyż po-
stawiliśmy na placu budowy kościoła w 1981 
r.   poświęcił go abp Luigi Poggi z  Watykanu wraz 
z ks. kardynałem Franciszkiem Macharskim. 

W grudniu 1985 roku ks. kardynał Franciszek 
Macharski w kaplicy katechetycznej przy ul. Smo-
lenia 8 poświęcił obraz Matki Bożej Często-
chowskiej (namalowany przez panią Krystynę 
Kućmową i ofiarowany parafii jako dar rodziny). 
Obecnie modlimy się przed tym obrazem w  kapli-
cy Matki Bożej. Drugim dziełem pani Krystyny jest 
ikona św. Cyryla i  Metodego, Patronów Sło-
wian. Pani Krystynie jesteśmy też wdzięczni za ob-
raz Pana Jezusa Miłosiernego 

Profesorowi Wincentemu zawdzięcza-
my niezwykły wystrój i klimat duchowy 
wnętrza Sanktuarium tworzony przez na-
stępujące dzieła. Krzyż z  Jezusem Chry-
stusem (rzeźba z blachy miedzianej srebrzona). 
W 1994 roku w Wielki Piątek został odsłonięty, 
poświęcony i adorowany do Wielkanocy. Po Świę-
tach został umieszczony nad prezbiterium. Mniej-
sza kopia tego krzyża z rzeźbą Chrystusa 
w  brązie jest darem rodziców i młodzieży z oka-
zji bierzmowania w 1994 roku. (Krzyż ten znajdu-
je się w  kruchcie Sanktuarium i adorowany jest 
odtąd w  każdy Wielki Piątek). 

Tablica upamiętniająca erygowanie 
Sanktuarium Najświętszej Rodziny w Kra-
kowie Nowym Bieżanowie w 1994 Między-
narodowym Roku Rodziny przez ks. kardynała 
Franciszka Macharskiego. W tymże Roku Ojciec 
Święty przekazał nam przesłanie: „Musicie wy-
grać walkę o rodzinę!”. 

Pana Jezusa Miłosiernego i Świętego Michała 
Archanioła były także realizowane przy konsulta-
cji z  panem Kućmą. 

z Dębicy). Przed poświęceniem 26 lipca 2002 
roku pod płytą granitową ołtarza umieściliśmy 

Profesor Wincenty Kućma w Sanktuarium Najświętszej Rodziny 
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Relikwiarz srebrny z Ziemi Świętej z meda-
lem Najświętszej Rodziny od Ojca Świętego 
Jana Pawła II ofiarowany przez kardynała Stani-
sława Ryłko (dar Pielgrzymów) 
Monstrancja z gałązkami oliwnymi w sre-
brze wykonana przez Profesora po modlitwie w 
Ogrodzie Oliwnym podczas w-w pielgrzymki. Ko-
pia tej monstrancji strancji jako dar Ojca Świętego 
jest w katedrze w Irkucku. 

Monumentalna chrzcielnica Chrystusa 
Zmartwychwstałego z winnym krzewem i ro-
dzicami z dzieckiem ochrzczonym (rzeźba w brą-
zie). 

Stacje Drogi Krzyżowej rzeźbione w dębinie 
przez Jana Sieka były inspirowane przez profesora 
Wincentego. Projekty konfesjonałów, ławek, sedil-
lów dla koncelebransów, stall w prezbiterium 
i  oprawy obrazów Pana Jezusa Miłosiernego 
i  Świętego Michała Archanioła były także realizo-
wane przy konsultacji z panem Kućmą. 

Tabernakulum z srebrną gołębicą i zło-
conymi promieniami Ducha Świętego 
w  2002 roku  
poświęcił ks. bp Jan Szkodoń. (Obrączki ślubne, 
pierścionki i łańcuszki złote i srebrne ofiarowali 
Parafianie i Dobroczyńcy Sanktuarium).  

Stół ofiarny ołtarza osadzony na krzewie 
gorejącym (rzeźba w brązie) i ambona z ta-
blicami Dekalogu, (granit wydobyty w Indiach, 
szlifowany w Chinach, importowany i składany 
przez kamieniarza z Dębicy). Przed poświęceniem 
26 lipca 2002 roku pod płytą granitową ołtarza 
umieściliśmy kilka pamiątek m.in. monety z owe-
go czasu. 

Tablica Jana Pawła II upamiętniająca 
XXV- lecie Pontyfikatu i Rok Różańca z ta-
jemnicami światła (2003) przy wejściu do ka-
plicy Matki Bożej. 

Ołtarz sanktuaryjny Najświętszej Ro-
dziny jako Rodziny rodzin od Starego Testa-
mentu po czasy współczesne. W centrum jest 
Matka Najświętsza Maryja i święty Józef 
z  dwunastoletnim Jezusem i ze świętym 
Babciami i Dziadkami: św. Anna i św. Joa-
chim, św. Jakub i Matka św. Józefa. W gór-
nej części widzimy płaskorzeźby postaci biblijnych 
od Adama i Ewy do św. Jana Chrzciciela. Poniżej 
w otoczeniu tabernakulum z Najświętszym Sakra-
mentem są święci synowie i córki polskich rodzin: 
św. Jacek, bł. Aniela Salawa, św. Stanisław, 
św. Jadwiga, św. Kinga, św. Brat Albert, 
św. Rafał Kalinowski, św. Maksymilian, św. 
Jan Kanty, św. Faustyna, św. Jan Paweł II, 
bł. Ks. Bronisław Markiewicz i sługa Boży 
kardynał Stefan Wyszyński, Prymas Tysiąc-
lecia. 

Ołtarz i Sanktuarium Najświętszej Rodziny 
konsekrował 28 grudnia 2008 roku kardynał Stani-
sław Dziwisz, który w czasie uroczystości wręczył pa-
nu Profesorowi „złoty medal Jana Pawła II”.  
Monumentalny ołtarz rzeźbiony w drewnie lipowym 
w latach 2004 – 2008 jest największym i bezcennym 
dziełem naszego Jubilata z zespołem rzeźbiarzy 
i  współpracowników: Józef Opala, Józef Gach, Sła-
womir Biernat i Norbert Tomczak. Projekt konstruk-
cji nastawy ołtarza wykonał inż. Jan Dudek. 
W   transporcie figur ołtarzowych i przy montowaniu 
nastawy ołtarza bardzo ofiarnie pomagali Strażacy 
z  VI Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Nowym Bie-
żanowie. 

 
Rzeźby św. Archanioła Rafała (patrona piel-
grzymów), św. Archanioła Gabriela i obraz 
św. Michała Archanioła, drugiego Patrona 
Sanktuarium zostały umieszczone na bocznych 
ścianach prezbiterium. 
 Św. Ojciec Pio jest przy wejściu do kaplicy 
chrzcielnej. 
 Witraże pod nazwą „Boży Ogród Najświęt-
szej Rodziny” projektowane przez profesora 
Wincentego i Norberta i realizowane od 2019 
roku są jakże pięknym zwieńczeniem ożywiającym 
i  oświecającym Bożym Światłem modlących się 
w  Sanktuarium Najświętszej Rodziny. 

 Tak bezcenne dzieła artystyczne mogły być zrea-
lizowane przede wszystkim dzięki natchnieniom Du-
cha Świętego i dzięki Bożemu Błogosławieństwu 
oraz dzięki ofiarności i wielkoduszności jakże wielu 
Ofiarodawców i Dobroczyńców Sanktuarium. 
Wszystkie imiona są zapisane w Sercach Jezusa, 
Matki Najświętszej Maryi i św. Józefa. 
 

 Wraz z moim następcą ks. proboszczem Mirosła-
wem Dziedzicem w imieniu Kapłanów, Sióstr Micha-
litek  i Parafian składamy Czcigodnemu Jubilatowi 
serdeczne podziękowanie z modlitwą, aby cieszył się 
Bożym Błogosławieństwem na wiele dalszych lat ży-
cia i twórczości. Niech cieszy się także wdzięcznością 
ludzi, którzy doświadczają Bożej Miłości i Piękna w 
tak wielu świątyniach i miejscach Polski, Europy 
i  Świata, gdzie znalazły się dzieła zrealizowane przez 
Profesora i Mistrza Wincentego Kućmy. 
 

Rabka Zdrój, 27 maj 2020 r.       Ks. prałat Józef Jakubiec 
 

Rodziny i Osoby, które zechciałyby ufundować kolejny 

witraż „Bożego Ogrodu” albo pragną przekazać ofiarę na 

witraże mogą przelać odpowiednią kwotę na rachunek: 

Parafia Najświętszej Rodziny w Krakowie, nr 78 1240 

1431 1111 0010 0160 8297, tytuł przelewu: ofiara na wi-

traż. W sprawie fundacji witraża proszę umówić się na 

spotkanie z Ks. Proboszczem: tel. 502 543 446 
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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). 
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Adres:  NASZA FAMILIA ul. Aleksandry 1  30-837 Kraków,  tel (12) 658 03 50 
e-mail: xmiroslaw@poczta.onet.pl;  jjakubiec@kolping.pl 
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Dekret o odwołaniu dyspensy od udziału w niedzielnych Mszach świętych 


