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ZNOWU JESTEŚMY RAZEM
Z radością wznawiamy wydawanie naszego Biuletynu po niespodziewanej przerwie spowodowanej stanem epidemii. Podobnie jak w całej Polsce i świecie, również w naszej parafii
musieliśmy w połowie marca z bólem serca stanąć do walki
z zagrożeniem koronawirusem. Trudne decyzje trzeba było
podejmować natychmiast, gdy sytuacja była dramatyczna,
nowa i nie do przewidzenia. Od początku dbaliśmy o wprowadzanie zasad, które ogłaszał rząd, by zahamować rozprzestrzenianie się epidemii. Patrząc na tragiczne statystyki w wielu
innych krajach, polska strategia okazuje się na razie bardzo
odpowiedzialna i skuteczna. Ocaliła życie i zdrowie wielu ludzi.

Bóg nie tylko nas stworzył, nie tylko przyszedł do nas, stając
się Emmanuelem, czyli ‘Bogiem z nami’, ale nadto chce być
w nas. Dlatego tchnął na nas Ducha Świętego. Bóg chce
uczestniczyć w całej pełni w naszym życiu, dlatego daje nam
swego Ducha. To prowadzi z kolei do naszego pełnego uczestnictwa w życiu Boga. To wszystko może się stać pod warunkiem, że weźmiemy Ducha Świętego. A z tym mamy często
problem. Zamiast Ducha Świętego bierzemy innego ducha –
ducha tego świata. Zapamiętajmy sobie jednak, że owoce Ducha Świętego są wspaniałe: radość, pokój, miłość itd. Owoce
ducha tego świata są zupełnie inne. Jeśli nawet dają nam radość, to jest ona ulotna i krucha.
Jeśli chcemy być naprawdę szczęśliwi, weźmy Ducha Świętego! Kto bierze Ducha Świętego, bierze specyficzny rodzaj życia, bo Duch Święty to Życie – Życie pełne w obfitości.
Mieczysław Łusiak SJ
Za: deon.pl

W czasie przerwy 25 kwietnia Ksiądz Proboszcz
obchodził imieniny. Tydzień temu, 22 maja, minęła
32. rocznica jego święceń kapłańskich. A tak niedawno
obchodził 25-lecie! Życzymy mu wszelkich łask Bożych
i nieustannej opieki Matki Najświętszej, aby był
gorliwym kapłanem dążącym do świętości.

Choć ograniczenia liczby osób w kościele i inne obostrzenia
bolały nas wszystkich, to rozumieliśmy, że chwilowo są niezbędne. Skrupulatne podejście do tych zasad w naszym kościele
było jedyną słuszną drogą. Pojawiły się od razu aktualne
informacje na drzwiach kościoła i w internecie, a także plakaty
na terenie parafii. Dozowniki z płynem dezynfekującym przy
wejściach i przy ołtarzu, stworzenie bezpiecznych możliwości
spowiadania się, dyżury księży liczących wiernych w kościele
czy inny sposób załatwiania spraw kancelaryjnych to tylko niektóre z naszych wysiłków, by przestrzegać obowiązków wprowadzanych przez władze państwowe i kościelne.
Szybko pojawiły się także nowe, pozytywne inicjatywy: pomoc
dla osób samotnych prowadzona przez młodzież ze wspólnoty
„Chrystus na Krowodrzy”, podwójne nabożeństwa majowe,
dodatkowe równoległe Msze święte w kaplicy w niedziele, nowa organizacja I Komunii Świętych w małych grupach czy dyżury spowiedników w dolnej kaplicy przed Świętami. Gdy ogłoszono dyspensę od udziału w niedzielnej Mszy świętej, bardzo
szybko ruszyła stała transmisja w internecie z naszej świątyni,
z której korzystały i nadal korzystają tysiące ludzi.
Przy całym bólu i lęku, który towarzyszył wielu z nas w ostatnich tygodniach, pojawiły się także głębokie odczucia głodu
i tęsknoty za tym, co święte. Wielu zaczęło bardziej doceniać
sprawy, które zawsze wydawały się tak naturalne, że aż zwyczajne. Na nowo musieliśmy odczuć, że pełna dostępność niedzielnej Eucharystii, spowiedzi, wspólnota w kościele na
Mszach i adoracjach to wielkie codzienne dobro. Bogu dziś
dziękujemy, że znowu poszerzają się możliwości korzystania
z tego dobra i to bardziej świadomie.
Dzisiaj limity ilościowe uczestników liturgii w kościele zostały
zniesione. Ostrożnie ale konsekwentnie wracamy do normalności. Ufamy, że na stałe. Jestem przekonany, że sytuacja się
poprawia przede wszystkim dzięki Bogu i naszej wierze w Jego
Opatrzność. Na drugim miejscu doceniam jednak także konkretną troskę o parafian. Odpowiedzialne podejście w naszym kościele do wszelkich wymagań epidemicznych wynika z ewangelicznego przykazania miłości. Dziękuję wszystkim, którzy
w ogromnej większości z wdzięcznością i zrozumieniem przyjmują nasze roztropne podejście i wysiłek. Cieszymy się, że widzimy Was znowu w ławce ukochanego kościoła św. Jadwigi,
bo stęskniliśmy się za sobą. Niech także nasz Biuletyn będzie
promykiem nadziei, że życie wraca na normalne tory. Święta
Jadwigo i święty Janie Pawle, dziękujemy Wam za opiekę.
ks. Proboszcz Marek Hajdyła
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PONIEDZIAŁEK 1.06
06:30 + Janina Świąder – pierwsza msza gregoriańska
07:00 + Krzysztof Fugiel – pierwsza msza gregoriańska
08:00 + Małgorzata Skiba – 6. rocznica śmierci
09:00 + Elżbieta Śliwa (od Renaty i Ewy)
17:00 + Aniela Młynarczyk – msza gregoriańska
18:30 + Stefania Tondyra (od męża i syna)
18:30 + Stefan Kochana – msza gregoriańska
18:30 + Władysława Klimowska (od chrześnicy Gosi z Rudnika)
WTOREK 2.06
06:30 + Krzysztof Fugiel – msza gregoriańska
07:00 + Edward, Zdzisław Galon
07:00 + Janina Świąder – msza gregoriańska
08:00 + Stefan Kochana – msza gregoriańska
18:30 W intencji dzieci Pierwszokomunijnych z SP św. Jadwigi
oraz ich rodziców, o Boże błogosławieństwo
18:30 + Aniela Młynarczyk – msza gregoriańska
ŚRODA 3.06
06:30 + Janina Świąder – msza gregoriańska
06:30 + Irena Siwek
07:00 + Stefan Kochana – msza gregoriańska
07:00 + Krzysztof Fugiel – msza gregoriańska
08:00 + Aniela Młynarczyk – msza gregoriańska
18:30 Zbiorowa w intencjach Nowenny do MBNP
CZWARTEK 4.06
06:30 + Aniela Młynarczyk – msza gregoriańska
07:00 + Janina Świąder – msza gregoriańska
08:00 + Krzysztof Fugiel – msza gregoriańska
18:30 + Izabela Pierścionek (od rodziny Filipczaków z córką
i zięciem)
18:30 + Stefan Kochana – msza gregoriańska
PIĄTEK 5.06
06:30 + Krzysztof Fugiel – msza gregoriańska
06:30 + Józef Góra (od syna Jacka z rodziną)
07:00 + Janina Świąder – msza gregoriańska
08:00 + Stefan Kochana – msza gregoriańska
17:00 + Józefa i Michał Polewka
18:30 + Helena i Czesław Motyka
18:30 + Aniela Młynarczyk – msza gregoriańska
20:00 + Monika Procak (od Barbary i Zdzisława Bławackich
i od Gosi Tynor)
SOBOTA 6.06
06:30 + Krzysztof Fugiel – msza gregoriańska
07:00 O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla ks. Stanisława
Molendysa w rocznicę święceń (od Margaretek)
07:00 + Stefan Kochana – msza gregoriańska
08:00 + Stefania, Władysław Rybka
08:00 + Aniela Młynarczyk – msza gregoriańska
08:00 + Janina Świąder – msza gregoriańska
18:30 + Antoni Kuc, + Marek Płonka
NIEDZIELA 7.06
06:30 + Janina Świąder – msza gregoriańska
08:00 + Róża Książek – 1. rocznica śmierci, rodzice Jan
i Maria, Wojciech i Zofia, Irena (od Zdzisława i Renaty
z rodziną)
09:30 Dziękczynna w 5. rocznicę ślubu Joanny i Artura Wajda
z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo (od babci
i chrzestnej)
10:00 + Wanda i Jan
11:00 + Krzysztof Fugiel – msza gregoriańska
12:30 + Stefan Kochana – msza gregoriańska
12:30 + Genowefa Kasperkiewicz w 2. rocznicę śmierci
17:00 + Bronisława, Stanisław, Irena, Stanisław Pałka
18:30 + Helena Jurkin – 31. rocznica śmierci
20:30 + Aniela Młynarczyk – msza gregoriańska

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia życzymy łask
Bożych i opieki Matki Najświętszej.

 Dziś

o godz. 18:00 odprawimy akatyst do Ducha Świętego. Zapraszamy do modlitewnego udziału i uczczenia śpiewem Trzeciej Osoby Boskiej.
 Jutrzejsze Święto Matki Kościoła, czyli Drugi Dzień Zielonych Świąt, rozpoczyna Okres Zwykły. Msze święte w naszym
kościele odprawimy jutro o godz. 6:30, 7:00, 8:00, 9:00,
17:00 i 18:30.
 W niedzielę za tydzień, w Uroczystość Trójcy Świętej, zakończy się w naszej archidiecezji czas spowiedzi i Komunii
świętej wielkanocnej.
 W tym tygodniu przypada I czwartek, piątek i I sobota
miesiąca. W czwartek po Mszy św. wieczornej zapraszamy
na adorację Najświętszego Sakramentu prowadzoną przez
młodzież akademicką i pracującą „Chrystus na Krowodrzy”.
W piątek spowiedź od godz. 16:30, a o 17:00 Msza święta dla
dzieci. W sobotę o godz. 11:00 Msza święta dla chorych i starszych w kaplicy Matki Bożej, ale nie będzie jeszcze spotkania
w sali pod plebanią. O godz. 17:15 w sobotę odprawimy różaniec fatimski.
 Informujemy, że zgodnie z najnowszymi przepisami ogłoszonymi w tym tygodniu, od dzisiaj został zniesiony limit ilości
osób mogących uczestniczyć w Mszach świętych i nabożeństwach w kościele. Cieszymy się z tego kolejnego znaku normalizacji naszego życia, również w sferze religijnej. Jednocześnie przypominamy, że nadal obowiązuje roztropność i przestrzeganie zasad dotyczących zachowywania odległości między osobami w ławkach i używania maseczek w kościele,
a także dezynfekowania rąk. Jednocześnie dziękujemy za wiele serdecznych słów wsparcia oraz za wpłaty na bieżące utrzymanie kościoła przelewane na konto parafialne. Bóg zapłać.
 Od jutra zapraszamy na nabożeństwa czerwcowe do Najświętszego Serca Pana Jezusa, które odprawiać będziemy
codziennie o godz. 18:00. W ten sposób wracamy do jednego
nabożeństwa dziennie, co oznacza, że nie będzie dodatkowej
„czerwcówki” o 17:00.
 Także od poniedziałku wracamy do normalnego funkcjonowania kancelarii parafialnej. Godziny jej otwarcia są takie
same, jak przed epidemią.
 W poniedziałek za tydzień, czyli 8 czerwca, obchodzić będziemy odpust parafialny ku czci św. Jadwigi Królowej. Szczegółowe informacje podamy za tydzień.
 Więcej ogłoszeń znajdziemy w najnowszym numerze Biuletynu parafialnego, który dzisiaj powraca po kilkutygodniowej przerwie spowodowanej ograniczeniami epidemicznymi.
Powrót biuletynu jest kolejnym znakiem, że życie parafii stopniowo wraca na zwyczajne tory. Zachęcamy, żeby Biuletyn
zabierać nie tylko dla siebie, ale również dla osób, które z różnych przyczyn nie mogą przyjść do kościoła.
 Inne ważne informacje umieszczone są na stronie internetowej parafii. Zachęcamy nadal do korzystania z transmisji na
żywo z kościoła, jak również do obejrzenia zamieszczonych
tam filmów, w tym zapisu wizyty św. Jana Pawła II w naszym
kościele w 1997 roku i wielu archiwalnych fotografii.
 Prośmy o Miłosierdzie Boże dla naszych parafianek, które
w ostatnim czasie odeszły do wieczności. Są to śp.: Zofia
Sikora (l. 85) z ul. Krowoderskich Zuchów 7, Anna Malina
(l. 88) z ul. Krowoderskich Zuchów 13, Władysława LuzarSzwajda (l. 84) z ul. Palacha 11 oraz Alicja Korzeniowska
(l. 67) z ul. Łokietka 6a.

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie.

I znów jubileusz
Miesiąc temu nasz Biuletyn skończył 6 lat. Jednocześnie minęły 3 lata, odkąd ja zajmuję się jego przygotowywaniem. Na ogół jest dobrze odbierany, a nawet
chwalony. Czasem jednak ktoś wbije szpilę – raz
słusznie, a raz niekoniecznie. To zapewne dla higieny,
aby nie wpaść w pychę.

patronki, a po ściągnięciu go otrzymałam e-mail od jednej
z autorek, że nie może teraz napisać tekstu o św. Jadwidze
właśnie, bo jest chora. Niektórzy nazywają to przypadkiem,
a tymczasem to jest Opatrzność Boża.
Czasem ktoś przynosi mi jakieś czasopismo z prośbą, aby
przedrukować artykuł, który mu się podoba. Nie możemy
tego zrobić, jeżeli nie ma na to zgody autora czy też tego
czasopisma. Obowiązują nas prawa autorskie, a my działamy
legalnie i uczciwie. Nie wszyscy czytelnicy o tym wiedzą.
Czasem – na szczęście rzadko – odnosimy wrażenie, że diabeł macha przy Biuletynie ogonem. To poniekąd dobrze;
świadczy bowiem, że mu się to nie podoba i tak ma być.
Rzecz znamienna, dzieje się tak zwłaszcza wtedy, gdy piszemy o różańcu. Na przykład tekst nie da się umieścić na dysku
redakcyjnym w całości, zapisuje się tylko 1. zdanie albo akapit, i to z różnych komputerów, nie tylko z jednego. Ostatnio
kalendarz liturgiczny obejmujący również Uroczystość Niepokalanego Poczęcia wypadającą w niedzielę umieścił się na
dysku tylko do piątku, 1. sobota i Uroczystość NP nie chciała
przejść.

Jak wygląda praca? W zespole redakcyjnym jest 12 osób,
w tym 9 piszących oraz ksiądz proboszcz czuwający nad całością i przysyłający co tydzień ogłoszenia, a czasem też piszący słowo do parafian. Teksty należy przysyłać do piątku
przed niedzielą poprzedzającą ukazanie się danego numeru
(z wyjątkiem ogłoszeń), czyli 8–9 dni wcześniej. W czwartek
wieczorem gotowy numer jest wysyłany do drukarni,
a w piątek drukowany. Czasem teksty przysyłane są wcześniej i to jest sposób doskonały, bo w razie awarii mam czym
ratować sytuację. Czasem przysyłane są w ostatniej chwili
lub później i wtedy pozostaje nadzieja, że wszystko będzie
dobrze. Bywają takie sytuacje, kiedy w ostatnim momencie
dowiaduję się, że tekstu nie będzie, bo… Powód ważny lub
mniej ważny – rezultat taki sam, tekstu nie ma. A bywa też
i tak, na szczęście rzadko, że tekstu po prostu nie ma i uprzedzenia też nie. Wtedy sytuacja staje się dramatyczna.
Zapytała mnie kiedyś znajoma nasza parafianka: Krysiu, czy
ty tak bardzo lubisz pisać, że nikt nie może się dopchać? Ręce mi opadły. Owszem, lubię pisać, całe życie to robiłam, ale
przecież nie co tydzień! Niechby się autorzy pchali łokciami
i zasypywali nas tekstami, ja im ustąpię. Ale życie jest, jakie
jest. A może znajdzie się ktoś chętny, kto lubi pisać i zechce
z nami współpracować? Oczywiście bezinteresownie.
Mimo tych trudności stale odczuwam opiekę Bożą, więc się
nie martwię i nie załamuję nawet wtedy, gdy w ostatniej
chwili dowiaduję się, że obu tekstów wiodących nie będzie.
Nie tylko wierzę, ale wiem to z całą pewnością, nauczona
doświadczeniem, że Pan Bóg temu zaradzi. I tak na przykład
w listopadzie, gdy nie miałam co dać, otrzymałam pocztą
internetową recenzję filmu Nieplanowane, który wchodził
wtedy na ekrany i trzeba go było polecić. Niedługo potem
znalazłam w zaległej poczcie aktualny tekst dotyczący naszej

BIULETYN DUSZPASTERSKI
bezpłatny tygodnik parafialny
REDAKCJA BIULETYNU
Ks. M. Hajdyła, K. Herej-Szymańska,
A. Gorczyca, M. Kot-Panek,
M. Szymańska
teksty: D. Glonek, P. Kędziora,
I. Korohoda, D. Kotas, Ł. Kwiecień,
J. Łuszpińska, M. Michalska, B. i J. Wojtas
dział reklam: D. Kotas
Parafia nie odpowiada za treść
publikowanych reklam

Piszę to nie po to, aby się skarżyć. Piszę to świadectwo dla
tych, którzy mają wątpliwości w wierze. Bóg istnieje, kochający i opiekuńczy jak matka, ale też wymagający jak ojciec.
Nie raz w życiu oberwałam solidnego klapsa na otrzeźwienie.
Czy Bóg działa sam osobiście, czy też posyła do pomocy
aniołów – to nie jest ważne. Ważne jest poczucie bezpieczeństwa. Psalmista pisze: Choćby mnie opuścili ojciec mój i matka, to jednak Pan mnie przygarnie (Ps 27,10). Ale nie każdy
to rozumie. W Księdze Ozeasza Bóg skarży się: A przecież Ja

uczyłem chodzić Efraima, na swe ramiona ich brałem; oni zaś
nie rozumieli, że troszczyłem się o nich (Oz 11,3). To nie
chodzi tylko o lud Izraela. To dotyczy nas wszystkich.

Dziś wracamy do wydawania Biuletynu po przeszło dwumiesięcznej przerwie. Kontakty z parafianami mam ostatnio bardzo ograniczone, ale i tak już kilka osób pytało, czy go wznowimy. Zatem jesteśmy potrzebni i to cieszy.
Życzę nam wszystkim przymnożenia wiary, abyśmy zawsze
umieli kierować się nią w podejmowaniu roztropnych i rozsądnych postanowień. I życzę, abyśmy nie tylko wierzyli
w Boga, ale też wierzyli Bogu. Że On nigdy nie dopuszcza
takiego zła, którego by na dobro nie obrócił.
K.H.-Sz.

Dobre słowo
Bóg nas kocha nie dlatego, że jesteśmy tak
wartościowi, lecz jesteśmy tak wartościowi
dlatego, że On nas kocha.
Helmut Thielicke

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 1702 0086 1682
e-mail: swietajadwiga@diecezja.pl
www.swietajadwiga.diecezja.pl
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

DUSZPASTERZE
proboszcz: ks. Marek Hajdyła
wikariusze: ks. Grzegorz Kurzec,
ks. Jacek Kuczmier, ks. Dariusz Burda
rezydenci: ks. Prałat Jan Dziasek,
ks. Dariusz Oko, ks. Stanisław Moledndys,
ks. Mirosław Czapla, ks. Włodzimierz Sywak
KANCELARIA PARAFIALNA
pon.-sob.: 10:00-11:00
pn., wt., czw.: 16:00-18:00
nd. i święta: kancelaria nieczynna

Stulecie urodzin papieża Jana Pawła II
W ubiegłym tygodniu
obchodziliśmy Dzień Matki.
Życzymy wszystkim mamom,
aby radość z posiadania
dzieci przewyższała
wszelkie troski i kłopoty.

Dwa tygodnie temu obchodziliśmy setną rocznicę urodzin
Karola Wojtyły, późniejszego papieża Jana Pawła II. Z tej
okazji na stronie internetowej naszej parafii umieszczony
został 8-minutowy film z wizyty papieża w naszym kościele
9 czerwca 1997 r., przepleciony archiwalnymi zdjęciami i ujęciami filmowymi. Zachęcamy, aby wrócić do tych chwil, obejrzeć swoje lica sprzed 23 lat. Byliśmy ewidentnie młodsi, co
ogląda się z przyjemnością. Młodzi niech zobaczą, że ich rodzice też byli kiedyś młodzi. Ponadto obejrzeć można 39minutową prezentację dla starszych oraz 15-minutową prezentację dla młodszych dzieci o Janie Pawle II.
Tutaj zamieszczamy wspomnienie naszej redakcyjnej koleżanki z wizyty u Ojca Świętego, które pokazuje jego niezwykłe widzenie człowieka.
K.H.-Sz.
Wizyta w Watykanie, w której miałam szczęście uczestniczyć,
została zorganizowana w 1992 roku przez zaprzyjaźnionego
ojca franciszkanina, dyrektora młodzieżowego czasopisma,
w redakcji którego wówczas pracowałam wraz z koleżanką ze
studiów. Byliśmy małą grupą, liczącą zaledwie 10 osób, staliśmy w ogromnej sali jako jedna z wielu takich grup uczestniczących w audiencji zbiorowej. Oczywiście wszyscy byliśmy
bardzo przejęci, tego dnia nie planowaliśmy żadnego zwiedzania – centralnym wydarzeniem było spotkanie z Ojcem
Świętym. Do końca nie mieliśmy pewności, czy będziemy
mogli zobaczyć go z bliska. A jednak podszedł do nas, zamienił kilka słów z towarzyszącymi nam franciszkanami, a następnie podszedł do mojej koleżanki, która klęczała obok
mnie i położył jej na krótką chwilę dłonie na głowie. Trochę
jej nawet zazdrościliśmy tego wyróżnienia, każdy chciałby
być na jej miejscu… Nie wiedzieliśmy jeszcze wówczas,
a pewnie i ona sama jeszcze nie wiedziała, że zostanie klaryską, a wkrótce potem będzie dźwigać ciężki krzyż nieuleczalnej choroby…
I.K.

Modlitwa o ustanie pandemii
Ojcze nasz, pełni ufności prosimy Ciebie,
aby koronawirus z Wuhan nie siał więcej zniszczeń
i aby udało się jak najszybciej opanować epidemię.
Prosimy, abyś przywrócił zdrowie zakażonym
i pokój miejscom, do których koronawirus już dotarł.

Wszystkim dzieciom
życzymy szczęśliwego,
beztroskiego dzieciństwa,
kochających rodziców
i wiernego trwania
przy Bogu.

KALENDARZ LITURGICZNY TYGODNIA:
PONIEDZIAŁEK 1.06
Święto NMP Matki
Kościoła
Rdz 3,9–15.20; Ps 87; J 2,1–11
WTOREK 2.06
2 P 3,12–15a.17–18;
Ps 90; Mk 12,13–17
ŚRODA 3.06
św. męczenników Karola
Lwangi i Towarzyszy
2 Tm 1,1–3.6–12; Ps 123;
Mk 12,18–27

Hbr 10,4–10; Ps 40;
Mt 26,36–42
PIĄTEK 5.06
św. Bonifacego, biskupa
i męczennika
2 Tm 3,10–17; Ps 119;
Mk 12,35–37
SOBOTA 6.06
2 Tm 4,1–8; Ps 71;
Mk 12,38–44
NIEDZIELA 7.06
Uroczystość Najświętszej
Trójcy
Wj 34,4b–6.8–9; Dn 3;
2 Kor 13,11–13;
J 3,16–18

Przyjmij tych, którzy zmarli na skutek tej choroby,
pociesz ich rodziny.

CZWARTEK 4.06
Święto Jezusa Chrystusa
Najwyższego i Wiecznego
Kapłana

Wspieraj i chroń personel medyczny zwalczający
wirus, inspiruj i błogosław tym, którzy starają się
opanować sytuację.

REKLAMA na pokrycie kosztów druku

Panie Jezu, lekarzu naszych dusz i ciał.
czujemy się bezradni w tej sytuacji
ogólnoświatowego zagrożenia,
ale ufamy Tobie,
udziel nam pokoju i zdrowia.
Matko Boża, chroń nas i opiekuj się nami,
prowadź nas w miłości do Twojego Syna, Jezusa.
Amen.
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