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Refleksja ewangeliczna na niedzielę
/Mt 21,33—43/
Winnica u proroków bywa często obrazem ludu Bożego. Ja
zasadziłem ciebie jako szlachetną latorośl winną – skarży się
Bóg w Księdze Jeremiasza – dlaczego więc zmieniłaś się
w dziczkę, w latorośl zwyrodniałą? (2,21). Obraz ten szczytową
swoją formę uzyskuje w ustach Pana Jezusa, kiedy przedstawia samego siebie w alegorii krzewu winnego, nas zaś
w postaci latorośli złączonych z tym krzewem: Ja jestem krzewem winnym, wy – latoroślami. Kto trwa we Mnie, a ja w nim,

ten przynosi owoc obfity. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie – jeśli nie trwa w winnym krzewie –
tak i wy, jeśli we Mnie trwać nie będziecie (J 15,5.4).
W dzisiejszej Ewangelii obraz winnicy ma trochę inne znaczenie. Winnicą są tu raczej różnorodne dary, jakimi Bóg obdarzył swój lud. Jest to dar przymierza i szczególnej opieki nad
swoim ludem, dar wiary oraz dar słowa Bożego, które rozjaśnia ludziom drogi życiowe i ma moc przybliżenia do Boga,
dar szczególnej obecności Boga wśród swego ludu i zapewne
szereg innych darów, którymi Bóg chce obdarzać swoich wybranych.
Te dary dał Bóg swojemu ludowi niejako w dzierżawę. Niestety, dzierżawcy nie zamierzają oddać właścicielowi winnicy
jego należności, a kolejnych wysłańców właściciela – czyli
proroków – znieważali lub nawet zabijali. Wreszcie właściciel
winnicy wysłał własnego syna, ale nawet i jego dzierżawcy
wyrzucili z winnicy i zabili. Mówił to Pan Jezus, rzecz jasna,
o samym sobie i swojej przyszłej śmierci.
Bezpośrednio więc przypowieść ta dotyczy tego odrzucenia,
które się dokonało na dziedzińcu Poncjusza Piłata i zostało
dopełnione ukrzyżowaniem na Golgocie. Jednak wszystko, co
jest napisane w Ewangeliach, bardzo realnie dotyczy również
nas wszystkich. Przecież również my zostaliśmy i nieustannie
jesteśmy obdarzani darami Bożymi. I my również często jesteśmy nierzetelnymi dzierżawcami, którzy nie chcą oddawać
właścicielowi winnicy tego, co mu się należy. Co więcej,
grzech odrzucenia Syna Bożego i Jego ukrzyżowanie dokonuje się również w naszym pokoleniu. W Liście do Hebrajczyków znajduje się przejmujące twierdzenie, że ludzie
ochrzczeni, którzy porzucają wiarę w Chrystusa, krzyżują
w sobie Syna Bożego i wystawiają Go na pośmiewisko (6,6).
Zaprawdę warto się nad tym zastanowić. Nad tajemnicą
krzyżowania Syna Bożego i wystawienia Go na pośmiewisko
również w czasach dzisiejszych, nieraz na naszych oczach.
o. Jacek Salij OP

Dobre słowo
Modlić się to napełniać krwią żyły.
Papież Benedykt XVI

Niedzielna chwila Mnicha Teofila
Od marca tego roku Mnich Teofil co niedzielę spotyka
się on-line z dziećmi, by porozmawiać z nimi o niedzielnej ewangelii i przybliżyć im z pomocą Małgorzatki Słowo Boże. I ma coraz więcej słuchaczy i przyjaciół!
Czy wiecie, że Mnich Teofil mieszka w naszej parafii?
Z ks. Dariuszem Burdą, który zna go najlepiej, rozmawiała Iwona Korohoda.

– Kiedy i dlaczego Teofil wpadł na pomysł coniedzielnych
spotkań z najmłodszymi?
Mnich Teofil od kilku lat towarzyszył mi w czasie lekcji z najmłodszymi. Dzieciaki były zachwycone, kiedy tylko mój przyjaciel pojawiał się na katechezie. Dzięki niemu wiele lekcji zapadło w pamięć oraz pomogło przyswoić dzieciom materiał.
Kiedy ogłoszono stan pandemii, a ze względów bezpieczeństwa kościoły pozostały
zamknięte dla wiernych, pomyślałem, że warto byłoby
stworzyć coś autorskiego dla
naszych najmłodszych parafian. Nie ukrywam, że od
dawna nosiłem się z zamiarem stworzenia takich spotkań. Po nagraniu pierwszego odcinka przedstawiłem
pomysł księdzu Proboszczowi, który z wielką aprobatą
wyraził zgodę, aby nagrywać kolejne odsłony spotkań
z Mnichem Teofilem. I tak
zaczęła się nasza przygoda, która nosi tytuł: „Niedzielna
chwila Mnicha Teofila”.

– Ksiądz jest nie tylko autorem scenariusza tych spotkań, ale
i nagrań. Ile czasu zajmuje przygotowanie każdego odcinka?
Powstanie odcinka to kilkugodzinna praca, która daje mi wiele
satysfakcji. Na samym początku powstaje pomysł, który przelewam na papier tworząc dialogi dla Mnicha Teofila
i Małgorzatki. Kolejnym krokiem są nagrania. Zanim powstanie
całość, nagrywana jest część tytułowa, która zapowiada dany
odcinek, następnie powstaje część główna. Kiedy cały materiał
jest gotowy, łączę go w jeden odcinek. I tak z kilku godzin
tworzenia powstaje kilkuminutowy filmik dla najmłodszych.

– W okresie znacznych restrykcji związanych z pandemią
dzieci odpowiadały na pytania sympatycznego mnicha pocztą
mailową. Czy teraz, w nowym roku szkolnym formuła pozostanie taka sama?
Wraz z nowym rokiem katechetycznym podjęliśmy decyzję,
aby dzieci odpowiedzi na pytania Mnicha Teofila przynosiły
do kościoła na Mszę św. o godz. 11.00. Spośród wszystkich
zebranych odpowiedzi będziemy losować te, których autorów
nagrodzimy niewielkim upominkiem.
dokończenie na str. 4

I N T E N C J E

M S Z A L N E

PONIEDZIAŁEK 5.10
06:30 + Ewa Drabik (od Ryszarda Felgel z dziećmi)
06:30 + Mieczysław Malinowski – msza gregoriańska
07:00 Za Parafian
08:00 + Irena Siwek
18:30 + Marek Dąbrowa (od chrześnika Antka z rodziną)
18:30 + Jadwiga Kościelniak (od Marii i Bogusława z dziećmi
z Trzemeśni)
18:30 + Zofia Kirsz – 11. rocznica śmierci, Jakub, Agnieszka,
Urszula, Tadeusz, Stefania i Józef
WTOREK 6.10
06:30 W intencji Bogu wiadomej
06:30 + Zbigniew Ulatowski (od kolegów z firmy FRAPOL)
07:00 + Kazimiera Bodziony (od Stanisława z rodziną)
07:00 + Anna Łachtaj w 1. rocznicę śmierci (od syna Krzysztofa)
08:00 + Józef Góra (od Eugeniusza Michalik)
18:30 + Mieczysław Malinowski – msza gregoriańska
18:30 + Janina Koścień i zmarli z jej rodziny
18:30 + Jerzy Czopek
ŚRODA 7.10
06:30 + Janina Skwarczyńska (od rodziny Wójtowiczów)
06:30 + Maria w rocznicę śmierci, + Edward, + Grażyna
Olech, + Józef, + Bronisława Jakubek
07:00 + Mieczysław Malinowski – msza gregoriańska
07:00 + Zbigniew Ulatowski (od kolegów z firmy FRAPOL)
08:00 Rezerwacja
18:30 Zbiorowa w intencjach Nowenny do MBNP
CZWARTEK 8.10
06:30 + Kazimiera Bodziony (od Marty i Władysława Kołodziej
z rodziną z Janowic)
07:00 + Marian Ibek (od Roberta Romaniaka z rodziną i firmy
POLER)
08:00 + Jadwiga Kościelniak (od koleżanek i kolegów
z „plastyka”, z klasy prof. Zielińskiego)
18:30 + Mieczysław Malinowski – msza gregoriańska
18:30 + Maria Firczyk (od przyjaciół i opiekunów)
PIĄTEK 9.10
06:30 + Jan
06:30 + Zbigniew Ulatowski (od sąsiada Tadeusza z siostrami)
07:00 + Mieczysław Malinowski – msza gregoriańska
08:00 + Krystyna Guzik – 1. rocznica śmierci
18:30 Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo,
zdrowie w 1. rocznicę urodzin Antoniny i opiekę MB
dla rodziców
18:30 + Edward Jasiński (od kolegi Wiktora Maślaka z rodziną)
18:30 + Paweł Sieciński (od wychowawczyni, kolegów i koleżanek z klasy Pawła)
18:30 + Agata Uznańska-Kurkiewicz – 15. rocznica śmierci
SOBOTA 10.10
06:30 + Kazimiera Bodziony (od Karoliny Bodziony z rodziną
z Sanoka)
06:30 + Anna Krzywda (od sąsiadów z klatki)
07:00 W intencji Bogu wiadomej
08:00 Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo dla
Jadwigi i Franciszka w 54. rocznicę ślubu, o opiekę MB
08:00 + Czesław Klima (od brata Jana z rodziną)
08:00 + Irena Góralczyk (od brata Idziego z rodziną)
08:00 + Piotr Kapusta (od rodziny Jadwigi i Jerzego Depo)
18:30 + Mieczysław Malinowski – msza gregoriańska
NIEDZIELA 11.10
06:30 + Wojciech – 25. rocznica śmierci i zmarli z rodziny

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia życzymy
zdrowia i wszelkich łask.
 Dzisiaj

na Mszach świętych o godz. 9:30, 11:00 i 12:30
dzieci z klas III ze wszystkich szkół naszej parafii przygotowujące się do I komunii świętej otrzymują poświęcone
różańce.

 Stypendyści

krakowskiej wspólnoty Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia zapraszają wszystkich parafian do
udziału w obchodach XX Dnia Papieskiego, który przypada w przyszłą niedzielę. Tradycyjnie po wszystkich
Mszach świętych odbędzie się tego dnia zbiórka do puszek
na Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.

 Uczniów

klas VIII prosimy o zapisywanie się od poniedziałku 5 października na spotkania przygotowujące do
sakramentu bierzmowania. Prosimy o wybranie dnia spotkania zgodnie z harmonogramem, który jest wywieszony
przy wyjściach z kościoła. Uczniów klas VII zapraszamy na
spotkanie przed bierzmowaniem we wtorek 6 października
w kaplicy Matki Bożej o godz. 17:00. Spotkania dla klas VI
rozpoczną się w II semestrze.

 Świetlica

środowiskowa Przystań działająca przy naszej
parafii zaprasza dzieci od poniedziałku do piątku w godzinach od 16:00 do 19:00 na bezpłatne zajęcia pozalekcyjne.
Zajęcia prowadzone są w szkole katolickiej w sali nr 9.
Chętnych wolontariuszy, którzy mieliby czas i serce do pracy z dziećmi w naszej świetlicy prosimy o kontakt z ks.
Grzegorzem.

 Zapraszamy

najmłodszych parafian na spotkania z Mnichem Teofilem. Niedzielna chwila Mnicha Teofila to
nasza nowa propozycja dla dzieci, które mogą wraz z Mnichem Teofilem i Małgorzatką przyswoić sobie treść niedzielnej Ewangelii. Poszczególne odcinki na każdą niedzielę
można oglądać na stronie internetowej naszej parafii
w zakładce: „Dla Najmłodszych”. Gorąco zachęcamy, aby
dzieci odpowiadały na pytania Teofila i karteczki z odpowiedziami przynosiły w następną niedzielę na Mszę św.
o godz.11:00. Wśród prawidłowych odpowiedzi wylosujemy nagrody. Mamy nadzieję, że „Niedzielna chwila Mnicha
Teofila” na dobre zagości w naszej wspólnocie parafialnej
i naszych domach.

 Prośmy

o Miłosierdzie Boże dla naszych parafian, którzy
w ostatnim czasie odeszli do wieczności. Są to śp.: Alicja
Buczek (l.83) z ul. Stachiewicza 47, Genowefa Kiełkowicz
(l. 95) z ul. Rusznikarskiej 11, Halina Wołowiec (l. 83) z ul.
Krowoderskich Zuchów 26.

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

08:00 Rezerwacja
09:30 Rezerwacja
10:00 Dziękczynna w 10. rocznicę ślubu Moniki i Jacka,
z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę MB
11:00 + Józef Pluta – 16. rocznica śmierci
12:30 Dziękczynna w 50. rocznicę ślubu Barbary i Ryszarda
z prośbą o dalsze błogosławieństwo i opiekę MB
12:30 O Boże błogosławieństwo, opiekę MB i potrzebne
dary dla Danuty i Zygfryda Gębala w 50. rocznicę
ślubu oraz Magdaleny i Grzegorza Paczyńskich
w 10. rocznicę ślubu (od Wiktorii i Agnieszki)
17:00 + Maria Kubińska – 16. rocznica śmierci i zmarli rodzice
18:30 + Wiktoria Mikłosz – 20. rocznica śmierci
20:30 + Mieczysław Malinowski – msza gregoriańska

Krakowskimi śladami św. Faustyny
O św. Faustynie Kowalskiej można pisać grube tomy
i niejeden już powstał, nie licząc jej kilkusetstronicowego Dzienniczka. Na skromnych łamach naszego
Biuletynu nie zamierzamy i nie bylibyśmy w stanie
przedstawić jej – wielu Czytelnikom zresztą znanej –
sylwetki ani tym bardziej duchowości, natomiast przy
okazji przypadającego jutro wspomnienia spróbujemy przejść po jej krakowskich śladach.
Urodzona w Głogowcu w pobliżu Łęczycy, Helena Kowalska
wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia
w Warszawie. W klasztorze krakowskim najpierw odbyła nowicjat w latach 1926–28, tu też złożyła pierwsze śluby zakonne, a w 5 lat później profesję wieczystą. W międzyczasie jednak przebywała w klasztorach w różnych częściach Polski,
m.in. w Płocku, gdzie miała pierwszą wizję Jezusa Miłosiernego i otrzymała polecenie namalowania obrazu. Jeszcze raz
przyjechała z Wilna do Łagiewnik na 8-dniowe rekolekcje
w 1935 r., aby wiosną w rok później przybyć tu już na stałe,
to znaczy do końca swego krótkiego życia.

mieszkały w celach zbiorowych). To odosobnienie powinno
było sprzyjać modlitewnemu skupieniu, pojawiły się jednak
pewne przeszkody zewnętrzne… nie mogę się w tym miejscu
powstrzymać od zacytowania Dzienniczka: Separatka moja

Życie to już wtedy upływało pod znakiem groźnej i często
wówczas nieuleczalnej choroby, toteż zaledwie w 4 miesiące
po przybyciu do klasztoru krakowskiego rozpoczęły się kontakty s. Faustyny ze szpitalem na Prądniku. Można więc powiedzieć, że przebywała na terenie naszej (dzisiejszej) parafii, która, jak starsi parafianie pamiętają, przed erygowaniem
parafii św. Karola Boromeusza sięgała do ul. Prądnickiej,
obejmując również obszar szpitala dr Anki, dziś Jana Pawła
II. Przed wojną jednak instytucja ta zwała się Miejskimi Zakładami Sanitarnymi i była miejscem leczenia chorych na
gruźlicę i szkarlatynę. A dlaczego właśnie tu? Albowiem, drogi Czytelniku, Biały Prądnik miał w latach międzywojennych
klimat na poziomie Rabki czy Zakopanego, dlatego to tutaj
zlokalizowano lecznicę dla ludzi chorych na płuca, wymagającą dobrego powietrza. Później zaś powstała kardiochirurgia,
„choć dla serca nieszczególne tu powietrze”, jak śpiewa Sikorowski...

Przed drugą kuracją na Prądniku Faustyna spędziła cały rok
w łagiewnickim klasztorze. W tym czasie odwiedziła też Kraków, gdzie przy ul. Szewskiej 22 mieściło się Wydawnictwo
Książek do Nabożeństwa i Skład Dewocjonalii Józefa Cybulskiego. Tam właśnie wydrukowano pierwsze obrazki Jezusa
Miłosiernego z koronką do Miłosierdzia Bożego i małe modlitewniki, zatytułowane „Chrystus, Król miłosierdzia”, opracowane na podstawie objawień s. Faustyny przez jej wileńskiego kierownika duchowego ks. Michała Sopoćkę. Poszła je
więc obejrzeć wraz ze swą przełożoną, a potem obie siostry
udały się na mszę do Bazyliki Mariackiej.

Pierwsza kuracja szpitalna Apostołki Miłosierdzia trwała od
grudnia 1936 do marca 1937, z przerwą na święta Bożego
Narodzenia spędzone w klasztorze. Trzeba sobie uświadomić,
że podróż z Łagiewnik na Prądnik to nie był, jak dziś, przejazd tramwajem z jednego krańca miasta na drugi. Jakkolwiek w latach 30. doprowadzono do Łagiewnik linię tramwaju
miejskiego, była to jeszcze wówczas wieś podkrakowska, co
prawda bardzo rozwinięta przemysłowo i licząca ok. 6 tys.
mieszkańców, ale dopiero w 1941 r. włączona do Krakowa,
podobnie zresztą jak leżący po przeciwnej stronie miasta
Prądnik Biały.
S. Faustyna odbywała te wyprawy bryczką. Na miejscu została umieszczona w baraku gruźliczym, w separatce, co ją ucieszyło – zupełnie podobna jestem do karmelitanki, zapisała
w Dzienniczku (w jej macierzystym zgromadzeniu siostry

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, Ł. Kwiecień, M. Michalska,
B. i J. Wojtas
dział reklam: D. Kotas
Parafia nie odpowiada za treść
publikowanych reklam

jest obok sali mężczyzn; nie wiedziałam, że mężczyźni są
takimi gadułami, od rana do późnej nocy rozmowy na różne
tematy, o wiele jest ciszej na sali kobiet (803). Za to barak

położony był dość blisko kaplicy, co ułatwiało mocno już
osłabionej i cierpiącej pacjentce nawiedzanie Najświętszego
Sakramentu oraz – w miarę zezwolenia lekarza, zależnego od
stanu jej zdrowia i pogody – udział we Mszy św.

Stan chorej zakonnicy pogarsza się; wedle słów lekarza Zdro-

wia już się nie da nowego wstawić. Można jeszcze coś podleczyć, ale o zupełnym zdrowiu nie ma mowy (Dzienniczek
1634), toteż w kwietniu 1938 r. Faustyna znów wyjeżdża na
Prądnik. Do cierpień fizycznych dołączają się duchowe, kiedy
zdrowie i polecenia personelu medycznego nie zezwalają jej
na przyjmowanie sakramentów. Boski Oblubieniec zaradzi
temu, zjawiając się u niej w postaci kierownika duchowego,
jezuity o. Andrasza, by wysłuchać spowiedzi, a innym razem
przysyłając jej Komunię św. przez Serafina. Do klasztoru chora powraca we wrześniu, na trzy tygodnie przed śmiercią.
Baraki dawnego prądnickiego sanatorium nie istnieją już od
dawna (wyburzone podczas wojny), ich miejsce zajęły nowoczesne budynki z lądowiskiem dla helikoptera na dachu
(o, właśnie przed chwilą przyleciał).
dokończenie na str. 4

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

Niedzielna chwila Mnicha Teofila
dokończenie ze str. 1

– Najnowszy odcinek można zobaczyć na stronie parafii.
Gdzie można znaleźć poprzednie odcinki?
„Niedzielna chwila Mnicha Teofila” rusza już od pierwszej
niedzieli października (4 października). Nagranie aktualnego odcinka umieszczone jest na stronie internetowej naszej parafii w zakładce: „Dla Najmłodszych!”. Starsze odcinki można znaleźć na stronie Youtube wpisując:
„Niedzielna chwila Mnicha Teofila”.
Wszystkich bardzo gorąco zapraszam i zachęcam
do śledzenia przygód Mnicha Teofila i Małgorzatki.
Na pewno każdy najmłodszy znajdzie tam wiele
ciekawych, a czasami i zabawnych historii, które
pomogą mu głębiej przeżywać spotkania z Panem
Jezusem na Mszy świętej.

Dokończenie ogłoszeń parafialnych:
 Po

wielomiesięcznej przerwie powracają cotygodniowe
spotkania Kręgu biblijnego. Najbliższe odbędzie się
w środę 7 października po wieczornej Mszy św. w sali nr 4.

 Powraca

również możliwość uzyskania bezpłatnych porad
prawnych. Z powodów ograniczeń sanitarnych porady
będą do odwołania udzielane telefonicznie w każdy wtorek
między 16:00 a 18:00. Numer telefonu do prawnika można
znaleźć na drzwiach kancelarii oraz na naszej stronie internetowej.

 Nabożeństwa

o godz. 18:00.

różańcowe odprawiane są codziennie

 Wypominki

dokończenie ze str. 3
Zachowała się jedynie kaplica Najświętszego Serca Pana Jezusa, którą w 2007 r. gruntownie odnowiono, przywracając
jej wystrój z lat przedwojennych. Niewątpliwie nowym elementem w tym wystroju są jednak obrazy świętych po bokach głównego ołtarza – Faustyny i Jana Pawła II. Te same
dwie postacie, tak bardzo ze sobą – i też z naszą dzielnicą –
związane możemy zobaczyć na muralu umieszczonym na
bocznej ścianie budynku od strony ul. Fieldorfa-Nila.
Którędy jechała bryczka wioząca siostry z Łagiewnik na Prądnik Biały? Na pewno przez miasto, gdzie drogi były lepsze niż
gdzieś bokami przez okoliczne wsie. Wiemy, że raz trasa wiodła przez Podgórze, aby wysadzić przygodną współpasażerkę
przy kościele św. Józefa (w którym dziś jest proboszczem
nasz dawny wikary, ks. Antoni Bednarz). Wisłę trzeba było
przebyć mostem Dębnickim, potem pewnie prosto Alejami
Trzech Wieszczów i następna przeszkoda ograniczająca możliwości przejazdu w postaci istniejącej już wtedy linii kolejowej. Pod którym z wiaduktów ją przekraczano? Może ich kamienie widziały świętą siostrę, ale już ich nie ma po niedawnej przebudowie. I wreszcie ostatni odcinek; czy Faustyna
siedziała na bryczce zatopiona w modlitwie, czy też jej wzrok
błądził po prądnickich i krowoderskich polach? Może spoczął
właśnie na tych miejscach, gdzie dziś stoją nasze bloki i kościół św. Jadwigi?

Centrum Aktywności Seniora „Uskrzydleni Wiekiem”, działające na terenie
naszej parafii zawiadamia, że
po przerwie spowodowanej
pandemią wznawia zajęcia
zarówno w lokalu (z zastosowaniem ogólnych obostrzeń,
tzn. zasłaniania ust i nosa,
zachowania odległości, ograniczonej liczby uczestników), jak i na zewnątrz oraz on-line.
Szczegółowy program wywieszony jest na drzwiach lokalu –
ul. Rusznikarska 14/16 (obok placu zabaw w kącie). Informacje można również uzyskać pod nr. tel. 798 139 099.
Zapraszamy nowych uczestników.
Seniorze, nie siedź w domu! Wyjdź do ludzi!
Wybierz sobie ciekawe zajęcia!

to znana od wieków forma modlitwy Kościoła
za zmarłych. Polega na „wypominaniu”, czyli odczytywaniu
imion zmarłych i modlitwie w ich intencji. W naszym kościele przyjmujemy tradycyjnie na wypominki roczne
i jednorazowe. Już dziś przy wyjściach z kościoła można
zabierać do domu przygotowane kartki, na których prosimy
wpisywać osoby zmarłe. Za tydzień kartki będą wydrukowane także w naszym biuletynie. Można je oddawać przez
cały październik w zakrystii lub w kancelarii.

 Zespół

Charytatywny zbiera dzisiaj do puszek dobrowolne datki na działalność kuchni św. Jadwigi dla ubogich.
Bóg zapłać za każdy dar serca.

KALENDARZ LITURGICZNY TYGODNIA:
PONIEDZIAŁEK 5.10
św. Faustyny
Kowalskiej, dziewicy
Ga 1,6–12; Ps 111;
Łk 10,25–37

PIĄTEK 9.10
Święto bł. Wincentego
Kadłubka, biskupa
Syr 39,1–3.4c–11;
Ps 34; Mt 25,14–23

WTOREK 6.10
Ga 1,13–24; Ps 139;
Łk 10,38–42

SOBOTA 10.10
Ga 3,22–29;
Ps 105;
Łk 11,27–28

ŚRODA 7.10
NMP Różańcowej
Ga 2,1–2.7–14; Ps 117;
Łk 11,1–4
CZWARTEK 8.10
Ga 3,1–5; Łk 1; Łk 11,5–13

NIEDZIELA 11.10
Iz 25,6–10a;
Ps 23;
Flp 4,12–14.19–20;
Mt 22,1–14

REKLAMA na pokrycie kosztów druku
Informacje w sprawie reklamy pod nr. tel. 603 083 755

