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Moje Camino

Prawdziwym bogactwem człowieka jest nie to, co posiada, ale
to, co dał innym. Bóg daje nam życie i mnóstwo innych rzeczy,
nadto swoją Miłość, po to, abyśmy to dawali innym i w ten sposób stawali się naprawdę bogaci. My jednak często o tym zapominamy i staramy się jak najwięcej zachować dla siebie. A to
jest równoznaczne z okradaniem siebie. Kto nie ma miłości, temu będzie zabrane to,
co ma, bo w człowieku tylko
miłość jest wieczna i niezniszczalna. Inne rzeczy rozpadają
się i giną.

Pogoda nas nie rozpieszcza, z każdym dniem jest coraz chłodniej i zima jest tuż za pasem. I choć wakacje już dawno minęły,
ja wciąż żyję tym, co mi się na nich wydarzyło...

Mieczysław Łusiak SJ
Za: deon.pl

Do tej pory szedłem trzykrotnie w Krakowskiej Pieszej Pielgrzymce na Jasną Górę. Z pewnością wiele osób może pochwalić
się większym doświadczeniem ode mnie, ale wchodząc po raz
trzeci na Jasną Górę czułem, że nie było to dla mnie wielkim wyzwaniem i przyszło bardzo prosto: wyszedłem z domu, wsiadłem
w tramwaj linii 18, pojechałem na Wawel, a po 6 dniach wędrówki wróciłem pociągiem. Odczuwałem spory niedosyt, dlatego
właśnie wtedy postanowiłem wybrać się na pieszą pielgrzymkę
do Santiago de Compostela w Hiszpanii, gdzie znajduje się grób
mojego patrona, św. Jakuba Apostoła.

Popularny w średniowieczu szlak
św. Jakuba – po wielu wiekach
zapomnienia – od czasu ponownego jego „odkrycia” przez papieża
Za portalem diecezja.pl publikujemy fragmenty rozmowy
Jana Pawła II podczas pielgrzymz s. Teresą Pawlak, albertynką. Jej lektura przypomniała mi
ki w 1982 r. przeżywa odrodzenie
pewne spotkanie – ubogo wyglądający mężczyzna, być może
i ciągły rozkwit. W 2016 roku do
bezdomny, zwrócił się do mnie na ulicy mówiąc, że nie chce
Santiago dotarło blisko 300 tys.
pieniędzy ani nic, tylko żeby mu podać rękę. I tak staliśmy
pielgrzymów z całego świata
parę minut, trzymał mnie za rękę i rozmawialiśmy…
i z każdym rokiem ta liczba rośnie.
Po 2 latach zbierania oszczędnoKim jest ubogi?
ści również i ja 29 sierpnia spakoI tu zaczynają się schody, po- wałem najpotrzebniejsze rzeczy, wziąłem spory plik kartek z innieważ ubóstwo bardzo trud- tencjami od mojej rodziny i przyjaciół, przypiąłem białą muszlę
no jest definiować. Często jak św. Jakuba do mojego plecaka i wyruszyłem na Camino (z hiszp.
słyszymy słowo „ubogi”, to droga). Na początek mojej przygody wybrałem oddalone od
kojarzy się nam albo ewange- Santiago o 240 km portugalskie Porto, do którego dostałem się
licznie – z ubogim sercem, lub samolotem.
z biedakiem. Tymczasem ubóCamino to nie jest zwykła
stwo niekoniecznie musi być
droga!
związane z jakąś biedą materialną, choć bardzo często Często słyszałem takie okrejest ono powiązane. Ubóstwo ślenia. Wyruszając nie wiedziato przestrzeń, gdzie człowiek łem jeszcze dlaczego, ale padoświadcza jakiegoś ograni- trząc na rozpromienioną twarz
czenia. (…)
chłopaka wracającego po piel
grzymce do Polski, którego
O co właściwe chodzi w pomocy ubogim?
spotkałem w Porto, już wtedy
Dla mnie bardzo istotne jest spotkanie się człowieka z człowie- przeczuwałem, że czeka mnie
kiem. W pomaganiu trzeba najpierw odkryć potrzebę danego coś niesamowitego. I tak rzeczłowieka, a nie jego oczekiwania. Nawet nie to, co nam się wy- czywiście było!
daje, że druga osoba potrzebuje, ale jego prawdziwą, głęboką
Camino to dziesiątki rozmów, opowiedzianych historii
potrzebę – jego głód. Brat Albert mówił o tym, że trzeba dać
i spotkanych ludzi.
się połamać jak chleb, żeby ktoś mógł się nakarmić. Ale w tym
fizycznym dawaniu chleba i szeroko rozumianym spełnianiu po- Już pierwszego dnia pielgrzymki zwróciła moją uwagę niesatrzeb i nakarmieniu jakiegoś głodu chodzi najpierw o to, żeby mowita otwartość i życzliwość, bez względu na barierę języsię spotkać z człowiekiem. I to się dzieje tylko w przestrzeni kową, zarówno innych pielgrzymów, jak i tamtejszych mieszmiłości.
kańców spotykanych na drodze.

I Światowy Dzień Ubogich

dokończenie na str. 3

dokończenie na str. 4

I N T E N C J E M S Z A L N E
PONIEDZIAŁEK 20.11
06:30 Za Parafian
07:00 + Krystyna Chochorowska – msza gregoriańska
07:00 + Anna Okoń – msza gregoriańska
08:00 + Elżbieta Tałach (od cioci Danusi i córki)
18:30 + Zofia Zając
18:30 + Edward Dziadosz (od koleżanek i kolegów z chóru Cantate
Domino)
WTOREK 21.11
06:30 + Krystyna Chochorowska – msza gregoriańska
07:00 + Anna Okoń – msza gregoriańska
07:00 + Krystyna Romankiewicz (od rodziny Wojtyłów z Rabki)
08:00 + Krzysztof Juszczak (od Zakładu Pogrzebowego Gabriel)
18:30 + Stefania Franczak – 36. rocznica śmierci oraz + Stefan
Rosiek – 2. rocznica śmierci
18:30 + Celina Bodziony
18:30 + Stanisława Pierzchalska – 4. rocznica śmierci oraz zmarli
z rodziny Makarskich, Zygmuntowiczów, ks. Jerzy
ŚRODA 22.11
06:30 +Jan Cichoń oraz + Bronisława i + Władysław
06:30 + Krystyna Wąsik
07:00 + Elżbieta Tałach (od Genowefy Oleksa z Osielca)
07:00 + Anna Okoń – msza gregoriańska
07:00 + Grażyna Cholewa
08:00 + Krystyna Chochorowska – msza gregoriańska
18:30 W intencjach Nowenny do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
CZWARTEK 23.11
06:30 + Krystyna Chochorowska – msza gregoriańska
07:00 + Krystyna Romankiewicz (od Zarządu Kolejowego
Towarzystwa Kultury i pracowników Domu Kultury
Kolejarza w Krakowie)
08:00 +Jan Tytoń – 1. rocznica śmierci (od żony i najbliższej
rodziny)
18:30 + Anna Okoń – msza gregoriańska
18:30 + Marianna Kowalska w 30. rocznicę śmierci
PIĄTEK 24.11
06:30 Podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o dalsze potrzebne łaski i błogosławieństwo Boże dla rodziny Sojków
06:30 + Antoni Kita
07:00 +Janina i Janusz Kowalewscy, + Edward, Hubert
08:00 +Janusz Żuraw oraz Magdalena i Karol Grochot (od córki
Zofii)
18:30 Z Maryją Królową Polski módlmy się o Polskę wierną Bogu,
Krzyżowi i Ewangelii i wypełnienie Ślubów Jasnogórskich
Narodu
18:30 + Krystyna Chochorowska – msza gregoriańska
18:30 +Janusz – 2. rocznica śmierci oraz Wojciech – 20. rocznica
śmierci
18:30 + Anna Okoń – msza gregoriańska
SOBOTA25.11
06:30 + Elżbieta Tałach (od Bogdana Gierat z rodziną)
07:00 + Genowefa, Jakub, Teresa, Jerzy
08:00 O Boże błogosł., opiekę MB i wszelkie potrzebne łaski na
dalsze życie dla Heleny i Aleksandra w 60. rocznicę ślubu
08:00 O zdrowie, błogosł. Boże i opiekę MB dla Katarzyny
08:00 + Anna Okoń – msza gregoriańska
08:00 + Krystyna Chochorowska – msza gregoriańska
08:00 + Katarzyna i Franciszek Noga oraz + Stanisław Kocwa
18:30 + Cecylia Cebula i + mąż Stanisław
NIEDZIELA 26.11
06:30 Za Parafian
08:00 + Krystyna Chochorowska – msza gregoriańska
09:30 + Andrzej, syn Andrzej oraz rodzice Wiktoria i Teodor
10:00 + Mieczysław Siedliński – 8. rocznica śmierci, zmarli rodzice
i siostra Stanisława

OG ŁOSZENIA PAR AFIALNE
▪▪Solenizantom

i Jubilatom tego tygodnia życzymy wszelkich
potrzebnych łask Bożych.
▪▪Dzisiaj przy naszym kościele kwestują przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem. Jest to organizacja pozarządowa, mieszcząca się w Krakowie przy ul. Dunajewskiego 5. Osoby w niej zrzeszone są w podeszłym wieku,
niepełnosprawne, często wykluczone z życia społecznego
przez niskie renty i emerytury. Nie prowadzi działalności gospodarczej i obecnie stara się o utrzymanie lokalu do prowadzenia bieżącej działalności. Kwestujący będą wdzięczni za
każdy dar serca na ten cel.
▪▪PKS Jadwiga zaprasza na Mszę świętą klubową w czwartek
23 listopada o godz. 17.00 w kaplicy Matki Bożej. Zapraszamy
również na zajęcia w gabinecie rehabilitacyjnym, oferujemy
zajęcia wzmacniające, odchudzające oraz korekcyjne. Szczegóły na ulotkach oraz na stronie internetowej.
▪▪Od jutra rozpoczynamy zapisy na paczki świąteczne
w sali pod plebanią u s. Joanny podczas dyżurów i w kancelarii parafialnej.
▪▪Świetlica Środowiskowa Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Chatka Puchatka zaprasza rodziców wraz z dziećmi na warsztaty
przedświąteczne w piątek 24 listopada o godz. 16:00 przy ul. Elsnera 3. Bliższe informacje są podane przy wyjściu z kościoła.
▪▪Zapraszamy na różaniec za zmarłych z wypominkami,
który odmawiamy codziennie w kościele o godz. 18:00.
▪▪Prośmy o Miłosierdzie Boże dla naszych parafian, którzy w osta
tnim czasie odeszli do wieczności. Są to śp.: Halina Jaskowska (l. 82) z ul. Krowoderskich Zuchów 26, Karol Sznajder
(l. 79) z ul. Kluczborskiej 5 oraz Bogdan Pietroń (l. 47)
z ul. Batalionu Skała AK 10. Dobry Jezu, a nasz Panie, daj
im wieczne spoczywanie.

Kalendarz liturgiczny tygodnia:
PONIEDZIAŁEK 20.11
św. Rafała
Kalinowskiego,
prezbitera
1 Mch 1,10–15.41–43.54–
57.62–64; Ps 119;
Łk 18,35–43
WTOREK 21.11
Ofiarowanie
Najświętszej
Maryi Panny
Mdr 2,23–3,9; Ps 34;
Łk 17,7–10
ŚRODA 22.11
św. Cecylii, dziewicy
i męczennicy
2 Mch 7,1.20–31; Ps 17;
Łk 19,11–28

CZWARTEK 23.11
1 Mch 2,15–29; Ps 50;
Łk 19,41–44
PIĄTEK 24.11
św. męczenników
Andrzeja Dung-Lac,
prezbitera, i Towarzyszy
1 Mch 4,36–37.52–59;
1 Krn 29; Łk 19,45–48
SOBOTA 25.11
1 Mch 6,1–13; Ps 9;
Łk 20,27–40
NIEDZIELA 26.11
Uroczystość Jezusa
Chrystusa Króla
Wszechświata
Ez 34,11–12.15–17; Ps 23;
1 Kor 15,20–26.28; Mt 25,31–46

11:00 + Zdzisław Szczeszek
12:30 W 50. rocznicę ślubu Zdzisławy i Stanisława Florek
z podziękowaniem za łaski, z prośbą o dalsze Boże
błogosławieństwo
12:30 + Mieczysław Kucharski – 50. rocznica śmierci i Christian
Piotrowski – 7. rocznica śmierci i zmarli z ich rodzin
17:00 + Zdzisława, Stanisława, Jan, Włodzimierz Skalscy
18:30 + Andrzej First – 21. rocznica śmierci oraz Stanisław First
20:30 + Anna Okoń – msza gregoriańska

I Światowy Dzień Ubogich
dokończenie ze str. 1

Jak uniknąć sytuacji, by osoba, której pomagamy, nie
poczuła się gorsza, upokorzona?
Jeżeli będziemy nawet dobre
gesty wykonywać z nastawieniem, że jestem kimś lepszym
i chcę pomóc komuś gorszemu, to już na początku sytuacja jest spalona. Trudno jest
pomagać w taki sposób, żeby
ktoś nie poczuł się gorzej przy
nas. Ale jeżeli nie pomagam
masie bezdomnych, tylko pomagam konkretnemu panu Jankowi i robi to konkretna osoba, ja – siostra Teresa, to wtedy ta
pomoc bywa przyjęta, bo tworzy się jakaś relacja.
Relacja jest więc lekarstwem na ubóstwo.
Myślę, że w ubóstwie, w biedzie, w bezdomności – bo jakoś
z bezdomnością jest mi najbliżej – największym problemem nie
jest fizyczny brak jedzenia, miejsca, ubrania, bo to można zapewnić. Problemem jest głód drugiego człowieka, głód relacji.
Relacji i miłości. Więc żeby mądrze pomagać, trzeba się najpierw z tym człowiekiem spotkać w prawdzie. A to jest bardzo
trudne, bo to wymaga stanięcia w prawdzie z samym sobą: kim
jestem i dlaczego chcę akurat temu człowiekowi jakąś pomoc
ofiarować czy w jakiś sposób się nim zająć. (…)

Ja nie daję pieniędzy, ale wiem,
gdzie odesłać taką osobę,
gdzie może zjeść coś ciepłego.
Można powiedzieć „nie” w taki
sposób, że to nikogo nie upokorzy. Nie chodzi o to, by powiedzieć: „nie, bo jesteś głupi,
nie dam ci pieniędzy, bo chcesz
mnie tutaj wykorzystać”, ale
chodzi o to, by powiedzieć
„nie” i spotkać się z tym człowiekiem. Powiedzieć: „nie, bo
mi na tobie zależy i wiem, gdzie możesz iść”. Myślę, że taką
pierwszą ważną rzeczą jest zainteresować się, gdzie są takie
miejsca, gdzie udzielana jest pomoc ubogim. Bo takich kuchni
jest naprawdę wiele i działają one nawet w niedzielę. Po prostu
odesłać z konkretnym adresem, o konkretnej godzinie. Reakcja
może być różna, bo można się spotkać z agresją, ale trzeba się
na to też przygotować. Pomagać zawsze trzeba mądrze.
Całość rozmowy można przeczytać na:
http://www.diecezja.pl/archidiecezja/aktualnosci/
i-swiatowy-dzienubogich.html
Dzisiaj obchodzony jest 1. Światowy Dzień Ubogich,
który po raz pierwszy w tym roku ogłosił papież Franciszek. Zapraszamy do Kościoła Mariackiego oraz na Mały
Rynek. Są tam organizowane różne spotkania i warsztaty.
Szczegóły na plakacie.

A co z formą pomocy, jaką jest modlitwa?
To jest pomoc, która jest zawsze dostępna i myślę, że jest najważniejsza. Bo ona tworzy w nas wrażliwość. Dla mnie modlitwa poszerza horyzont. Tak bym to nazwała. Jak wszystkie
trudne sytuacje oswoimy na modlitwie w relacji z Panem Bo- W czasach PRL przyjechał do wiejskiej szkoły komisarz ludowy,
giem, to On dokonuje cudów. I poprowadzi nas do konkretnego który był odpowiedzialny za edukację zgodną z materialistycznym światopoglądem. Po wejściu do jednej z klas zapytał:
człowieka. Może w najmniej oczekiwanej sytuacji.

Uśmiechnij się

Wiele osób nie chce przyjąć pomocy.
Najgorsza jest bezradność. Nie można komuś pomóc na siłę.
I w takiej posłudze dla osób szeroko potrzebujących trzeba się
zgodzić z tym, że pomoc może być odrzucona. I bardzo często
sprawia to trudność w wolontariatach, ponieważ z góry nastawiamy się na to, że ktoś nas przyjmie z otwartymi ramionami.
Oczywiście, tak też się dzieje, to nie jest tak, że zawsze ta pomoc
jest odrzucona. Ale w pewnym momencie przychodzi mur. Każdy
człowiek ma swoją wolność. (…) Dla mnie to jest taka tajemnica
człowieka, że jest w stanie siebie doprowadzić do takiego stanu,
kiedy sam siebie już nie uszanuje. I my musimy się na to zgodzić. Można i trzeba zrobić wszystko, żeby z tym człowiekiem być,
żeby mu pokazywać, że to nie są idealne jego warunki życia, ale
nie można zatrzymać go na siłę. I to nie tylko fizycznie na siłę,
ale też w żaden inny sposób. Chociaż to będzie boleć, bo każde
rozstanie i każda nieprzyjęta dobroć kosztuje i nas boli.

— Widzicie drogie dzieci tę tablicę?
— Widzimy.
— Zatem tablica istnieje. A widzicie drogie dzieci ten kwiatek
na oknie ?
— Widzimy.
— A zatem kwiatek istnieje. A widzicie drogie dzieci ten las za
oknem?
— Widzimy.
— Zatem las istnieje. A widzicie drogie dzieci Boga?
— Nie widzimy.
— Z tego prosty wniosek, że Bóg nie istnieje.
Nauczyciel, który do tej pory spokojnie przysłuchiwał się rozmowie, zapytał:

—
—
—
Wiele osób doświadczyło sytuacji, kiedy ktoś na ulicy —
—
prosił o pieniądze na jedzenie. Dać czy nie dać?
BIULETYN DUSZPASTERSKI
bezpłatny tygodnik parafialny
REDAKCJA BIULETYNU
Ks. M. Hajdyła, K. Herej-Szymańska,
A. Gorczyca, M. Kot-Panek,
M. Szymańska
teksty: D. Glonek, I. Korohoda, D. Kotas,
P. Kundera, Ł. Kwiecień, M. Michalska,
E. Wilk, P. Nogieć, B. i J. Wojtas.
dział reklam: E. Zbadyńska
Parafia nie odpowiada za treść
publikowanych reklam

A widzicie drogie dzieci pana komisarza?
Widzimy.
A widzicie drogie dzieci rozum pana komisarza?
Nie widzimy.
Z tego prosty wniosek...

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA
pw. Św. Jadwigi Królowej
ul. Łokietka 60, 31-334 Kraków
tel.: +48 12 637 14 15
fax: 638 71 52
konto: 49 1020 2906 0000 0086 1682

DUSZPASTERZE
proboszcz: ks. Marek Hajdyła
wikariusze: ks. Grzegorz Kurzec,
ks. Piotr Stopka, ks. Jacek Kuczmier,
ks. Dariusz Burda

e-mail: swietajadwiga@diecezja.pl
www.swietajadwiga.diecezja.pl

rezydenci: ks. Prałat Jan Dziasek,
ks. Dariusz Oko, ks. Stanisław Molendys,
ks. Andrzej Piekaniec

PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH
dni zwykłe: 6:30, 7:00, 8:00, 18:30
nd. i święta: 6:30, 8:00, 9:30, 10:00,
11:00, 12:30, 17:00, 18:30, 20:30

KANCELARIA PARAFIALNA
pn.-sob.: 10:00-11.00
pn., wt., czw.: 16:00-18:00
nd. i święta: kancelaria nieczynna

Moje Camino

WARTO OBEJRZEĆ

dokończenie ze str. 1

Zobacz filmy, które zmieniają życie!
Rozpoczął się właśnie Festiwal Filmów Chrześcijańskich ARKA
2017. Pokazy filmów odbywają się w ośmiu miastach Polski: Krakowie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, Nowym Sączu, Rzeszowie, Siedlcach i Warszawie w kolejne weekendy listopada.
W programie tegorocznej edycji Festiwalu znalazło się osiem
filmów, które nie były pokazywane polskiej widowni; w większości są to filmy dokumentalne (jak znakomity Gurgacz, Ziemia
bezdomnych czy Cisza), ale też dwa szczególnie oczekiwane filmy fabularne: Sprawa Chrystusa oraz Loyola.
Sprawa Chrystusa (w reż. Jona Gunna) – film, którego projekcja odbyła się 8 listopada br. w krakowskim kinie Kijów (a który
miałam przyjemność zobaczyć), powstał na podstawie prawdziwej historii dziennikarza śledczego Chicago Tribune (laureata Nagrody Pulitzera) Lee Strobela, zagorzałego racjonalisty i ateisty,
autora książki pod tym samym tytułem, na której oparto scenariusz jego niezwykłej drogi do nawrócenia. Tak to już jest, że
gdy jesteśmy u szczytu powodzenia i mamy „wszystko”: zawodową pozycję, sławę, kochającą rodzinę i czujemy się nieomylni
w swych wyborach, wtedy często przychodzi moment krytyczny,
który odwraca porządek rzeczy i zmusza do przewartościowania
naszego dotychczasowego życia. Tak było z bohaterem owej historii – Lee, dla którego nieporozumienia rodzinne, spowodowane nawróceniem się jego żony
(przedtem również ateistki)
spowodowały, że zainteresował
się on największą tajemnicą
chrześcijaństwa – zmartwychwstaniem Jezusa. Film jest drobiazgowym zapisem dziennikarskiego śledztwa w tej sprawie,
które przynosi nieoczekiwane
rezultaty, a zebrane „dowody”
wskazują bohaterowi drogę
do… nawrócenia.

Proste słowa Buen Camino
(hiszp. Dobrej drogi) i szczery
uśmiech napotykanych przechodniów napełniał radością
i siłami na cały dzień wędrówki. A każda spotkana osoba to
inna historia życia. Chyba tylko
na tej drodze możemy spotkać
wędrującego amerykańskiego
milionera, szukającego sensu życia, bo pieniądze mu nie
wystarczają. To właśnie tam
możemy spotkać pana Henryka, prostego emeryta, który
pielgrzymuje 116. dzień, idąc
pieszo z Częstochowy do Fatimy, czy rumuńskich narzeczonych,
którzy idą swoje trzecie Camino, aby pobrać się w katedrze
w Santiago, bo właśnie na tej drodze zrodziła się ich miłość.
Camino to niespodziewane wydarzenia i proste gesty.
Podczas Camino człowiek potrafi cieszyć się z prostych rzeczy.
Taką z pewnością był niespodziewanie napotkany wystawiony
przez gospodarza dozownik z zimną wodą w szczerym polu czy
ofiarowane przez starszą panią o kulach świeże owoce z jej
ogródka.
Camino to także czasem ból i cierpienie.
Nawet mając końskie zdrowie, gdy idziemy przez 10 dni z rzędu po 20-30 km, mogą nam się przytrafić kontuzje, ale wtedy
trzeba zacisnąć zęby i iść dalej mimo odcisków, pęcherzy czy
pękniętej pięty.
Camino to także nowe przyjaźnie.
Zaczynałem moją pielgrzymkę sam z koleżanką, ale doszliśmy
w 4 osoby. Wydawać by się mogło, że wspólne wyjście pewnego dnia na mszę ze spotkanymi podczas drogi dziewczynami
z Bydgoszczy to nic znaczącego, ale dzisiaj już wiem, że mogę
nazwać te osoby także moimi przyjaciółmi.

Film, w doskonałej obsadzie głównych ról (Robert Forster,
Faye Dunaway), jest nie tylko niezwykłym świadectwem nawrócenia, lecz także odwołuje się do wartości nadrzędnych,
takich jak wiara i wynikająca z niej miłość, która daje nadzieję…
Serdecznie polecam!

Na temat mojej pielgrzymki mógłbym napisać może nawet książkę, ale Camino tak naprawdę nie da się opowiedzieć słowami, to trzeba po prostu samemu przeżyć.
Ja po przejściu tej drogi mogę powiedzieć jedno: ważniejsza jest droga niż sam cel.

Jak zaznaczają organizatorzy – Festiwal jest adresowany do ludzi poszukujących prawdy i odpowiedzi na najważniejsze pytania.
Proponowane filmy nie są przypadkowe, wyróżniają się profesjonalizmem. W założeniu mają dać okazję do dyskusji o współczesnym świecie, sensie życia i wartościach chrześcijańskich.

J.W.

Zatem – do zobaczenia w kinach!

D.G.

W piątek 17.11 film Sprawa Jezusa wchodzi do
ponad 80 kin w całej Polsce, w tym do wszystkich
dużych sieci (Multikino, Cinema City i Helios).

