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Refleksja ewangeliczna na niedzielę
/Łk 17,5–10/
Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście
tej morwie: „Wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze”,
a byłaby wam posłuszna (Łk 17,6).

KRAKOWSCY

BISKUPI

Nie lękajmy się wiary, która MISTRZ
w dzisiejszym świecie może się Wincenty Kadłubek
tylko pozornie wydawać mała,
słaba, bezsilna, bezbronna. Ta Dziś będzie o Mistrzu, mistrzu przez duże M, które jest w pełni
pozornie bezsilna wiara jest zasłużone i zasadne, bo bohater mojego artykułu to postać
wiarą heroiczną, początkiem niezwykła i nietuzinkowa. Jak wypowiedział się o nim inny autorytet – Jerzy Wyrozumski, to jedna z najwybitniejszych postaci
cudu.
polskiego średniowiecza. Pisarz o szczególnym, wysublimowaWiara dlatego jest potężna, że stoi na straży ukrytego życia członym smaku, intelektualista o formacji umysłowej całkiem niewieka, tego, co dzieje się wewnątrz nas, tego, co decyduje o wzroprzeciętnej, kronikarz i moralista o nieporównywalnym wpływie
ście i bez czego świat głupieje – bez refleksji, bez modlitwy, bez
na współczesnych i potomnych, mąż stanu i dostojnik kościelny
sam na sam z Bogiem i z samym sobą.
[…]. Wyrastał ponad swój czas w kraju, w którym przyszedł na
świat, w którym żył i działał.
Jak wielka jest wiara, która nie liczy na ludzką wdzięczność.
Wincenty zwany Kadłubkiem
urodził się około połowy XII w.
w Kargowie pod Stobnicą (lub
Ileż mądrości zawiera się w słowach „Panie Boże wielki zapłać”.
Karwowie koło Opatowa) w nieJeden Bóg jest wypłacalny – On wszystko nam odda, jeszcze wię- zbyt zamożnej rodzinie rycercej niż my dajemy. Jeśli trzymamy i niczego nie dajemy – możemy skiej. Trudne do określenia miejsce jego narodzin czy konkretna
wszystko stracić.
data to nie jedyna niepewność
Jeśli daję za Bóg zapłać, kocham za „Bóg zapłać”, to znaczy, że
biograficzna. Imię, jakie otrzykocham i nie patrzę na to, czy mnie kochają. Jeśli służę za „Bóg
mał przyszły biskup pochodziło
zapłać”, to znaczy wierzę, że Bóg to wszystko wynagrodzi.
od łacińskiego czasownika vinJeśli z wiarą mówię „Bóg zapłać” – wtedy dostaję najwięcej, bo cere – zwyciężać. Oryginalność
jego imienia szła w parze z przypłaci sam Bóg.
ks. Jan Twardowski domkiem, albowiem Kadłubek
oznacza „syn Kadłuba”. Samo
zaś słowo „kadłub” oznaczało…
Wstańcie, chodźmy
wydrążony pień drzewa.
Nieraz uśmiechamy się, gdy słyszymy: „Bóg zapłać”, a płaczemy
i jęczymy, gdy nam płaci rząd.

Portret Wincentego Kadłubka –
grafika Aleksandra Lessera

Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” została powołana przez O młodości Wincentego niestety niewiele zachowało się inforKonferencję Episkopatu Polski w 2000 r. jako wyraz wdzięczności macji. Pierwsze kroki w zdobyciu wykształcenia prawdopodobdla Ojca Św. Jana Pawła II za jego posługę na rzecz Kościoła nie stawiał w krakowskiej szkole katedralnej.
i ojczyzny. Program stypendialny Fundacji wyrównuje szanse
Pobyt w Krakowie miał duży wpływ na rozwój intelektualny i duedukacyjne zdolnej młodzieży
chowy Wincentego, szczególnie w zakresie jego późniejszych
pochodzącej z niezamożnych
historycznych i pisarskich fascynacji. Biografowie wskazują na
rodzin. Dotychczas objęła
trzy osoby, których prawdopodobnie osobista znajomość umożopieką kilka tysięcy młodych
liwiła mu udział w najważniejszych wydarzeniach politycznych
ludzi zgodnie z wezwaniem
i kościelnych Krakowa i kraju. Mowa o biskupach krakowskich
Ojca Świętego do „nowej wy– Mateuszu, Janie i Gedkim, co do których sam Wincenty odnosi
obraźni miłosierdzia”. Około
się ze szczególną atencją na kartach swojej Kroniki polskiej.
2000 stypendystów niemalże
Prawdopodobnie to ostatni z wymienionych był inicjatorem dalz każdego zakątka Polski twoszego kształcenia się Wincentego za granicami Polski. Po uzyrzy niezwykły żywy pomnik,
skaniu tytułu naukowego mistrza (magistra) Wincenty powrócił
budowany przez Polaków św.
do kraju, by objąć prowadzenie szkoły katedralnej na Wawelu
Janowi Pawłowi II.
i stał się jedną z najbliższych osób w otoczeniu Kazimierza SpraZ ks. Jackiem Ozdobą, krakowskim duszpasterzem FDNT,
wiedliwego.
rozmawiała Iwona Korohoda.
dokończenie na str. 4

dokończenie na str. 3

I N T E N C J E

M S Z A L N E

PONIEDZIAŁEK 07.10
06:30 O łaskę zdrowia dla Karoliny i Boże błogosławieństwo dla
całej jej rodziny
07:00 + Kazimiera Klima (od koleżanek z pracy)
07:00 + Maria w rocznicę śmierci, + Edward, + Grażyna Olech,
+ Franciszek, + Bronisława, + Józef Jakubek
08:00 + Stanisław Wnęk – msza gregoriańska
18:30 W intencji Renaty i Andrzeja z okazji 30. rocznicy ślubu,
o Bożą łaskę i błogosławieństwo oraz opiekę MB i świętych
patronów
18:30 + Czesław Kaczor – 24. rocznica śmierci
18:30 + Marianna Dubińska (od rodziny Pulchnych)
18:30 Za wszystkie Róże Różańcowe w naszej parafii, Boże błogosławieństwo i opiekę MB dla księdza Jacka
WTOREK 08.10
06:30 +Jadwiga Piwowarczyk (od koleżanek i kolegów z pracy
z Urzędu Skarbowego)
07:00 W intencji Aleksandry i Diogo, o Boże błogosławieństwo
na drogę małżeńskiego życia (od Ani i Janka Adamek i rodziny Wójtowiczów i Duchów)
07:00 + Kazimiera Klima (od rodziny Klimów)
08:00 + Agata Uznańska-Kurkiewicz – 14. rocznica śmierci
18:30 + Stanisław Wnęk – msza gregoriańska
18:30 + Anna i Tadeusz Sobocińscy oraz Tomasz Noga
ŚRODA 09.10
06:30 + Kazimiera Klima (od rodziny Klimów)
06:30 + Iwona Zawadzka
07:00 + Stanisław Wnęk – msza gregoriańska
07:00 + Maria, + Marian, + Stanisław – o spokój duszy
08:00 Dziękczynna za 53 lata małżeństwa Jadwigi i Franciszka,
z prośbą o dalszą Bożą opiekę
18:30 Zbiorowa w intencjach Nowenny do MBNP
CZWARTEK 10.10
06:30 + Kazimiera Klima (od rodziny Klimów)
07:00 + Iwona Zawadzka
08:00 + Stanisław Wnęk – msza gregoriańska
18:30 Za babcię Stanisławę w 90. rocznicę urodzin oraz Alinę, Paulinkę, Annę, Roberta, Marysię, Stasię, Agnieszkę i Mariankę,
o zdrowie, światło Ducha Świętego, opiekę MBNP i Boże
błogosławieństwo
18:30 O Boże błogosławieństwo, dary Ducha Św., opiekę MB i łaskę zdrowia dla Krystyny Deka i jej rodziny
18:30 Za wszystkie zmarłe Róże Różańcowe w naszej parafii
PIĄTEK 11.10
06:30 O Boże błogosławieństwo i opiekę MB dla szafarzy: Sławomira Podgórskiego oraz Zenona Wiekieraka i ich rodzin (od
Marii Pasyk z rodziną)
06:30 + Kazimiera Klima (od rodziny Klimów)
07:00 Msza św. przełożona
08:00 + Maria Żak (od Dyrektora i Zarządu Szpitala Narutowicza)
18:30 Dziękczynno-błagalna w 1. rocznicę ślubu Joanny i Kamila
18:30 + Stanisław Wnęk – msza gregoriańska
18:30 + Małgorzata
18:30 + Aniela Młynarczyk (od Haliny Oleksy)
SOBOTA 12.10
06:30 + Kazimiera Klima (od rodziny Klimów)
07:00 + Stanisław Wnęk – msza gregoriańska
07:00 O zdrowie, Boże błogosławieństwo, opiekę MB dla rodzeństwa Barbary i Michała w 39. rocznicę urodzin oraz dla ich
bliskich (intencja od rodziców)
08:00 + Aniela Młynarczyk (od Małgorzaty i Pawła Oleksych
z dziećmi)
08:00 +Julian, Józefa – 4. rocznica śmierci
08:00 + Bronisława Korpal (od rodziny Kadłuczków)
08:00 + Agata Włoch w 33. rocznicę śmierci
18:30 + Maria – 15. rocznica śmierci i zmarli rodzice

OG ŁOSZENIA PAR AFIALNE
▪▪Solenizantom

i Jubilatom tego tygodnia życzymy zdrowia
i wszelkich łask.

▪▪W przyszłą niedzielę obchodzić będziemy XIX Dzień Papieski.

Stypendyści krakowskiej wspólnoty Fundacji Dzieło Nowego
Tysiąclecia zapraszają wszystkich parafian do udziału w obchodach Dnia Papieskiego. Tegoroczne święto stypendystów
będziemy przeżywać pod hasłem: „Wstańcie, chodźmy”. Podopieczni Fundacji chcą podzielić się entuzjazmem płynącym
z wiary, a także podziękować za nadzieje w nich pokładane
i chociaż symbolicznie odwdzięczyć się za każdy otrzymany
odruch serca i dobrej woli. Obchody będą trzydniowe, w piątek, sobotę i w niedzielę. Zapraszamy zwłaszcza na niedzielne
Miasteczko Rodzinne, które będzie zorganizowane w godzinach
od 8:00 do 14:00 przy naszym kościele. Tradycyjnie także po
wszystkich Mszach św. odbędzie się zbiórka do puszek na Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Dokładny program możemy
znaleźć na plakatach. Serdecznie zapraszamy.

▪▪W środę o godz. 17:00 zostanie odprawiona comiesięczna Msza

św. ku czci św. Jadwigi Królowej w sanktuarium św. Jana
Pawła II „Nie lękajcie się”.

▪▪Nabożeństwa różańcowe
18:00.

odprawiamy codziennie o godz.

▪▪Uczniów klas VIII prosimy o zapisywanie się od poniedziałku

7 października na spotkania w wybrany dzień, przygotowujące do sakramentu bierzmowania. Harmonogram spotkań
jest wywieszony przy wyjściach z kościoła. Uczniów klas VII
zapraszamy na spotkanie przed bierzmowaniem we wtorek
8 października w kaplicy Matki Bożej o godz. 17:00. Natomiast
spotkania dla klas VI rozpoczną się w drugim semestrze.

▪▪Wypominki to znana od wieków forma modlitwy Kościoła za

zmarłych. Polega na „wypominaniu”, czyli odczytywaniu imion
zmarłych i modlitwie w ich intencji. W ten sposób, przez regularne przypominanie osób zmarłych oraz zachętę do modlitwy
za nich, podtrzymujemy stałą łączność z Kościołem cierpiącym
w czyśćcu. To jedna z najbardziej tradycyjnych form realizacji
tajemnicy „świętych obcowania”. W naszym Kościele przyjmujemy 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.
Modlitwa za zmarłych to jedna z najstarszych praktyk Kościoła,
a wypominki obok ofiary Mszy św. i modlitwy Anioł Pański są
piękną formą naszej modlitewnej pamięci o tych, którzy odeszli.

▪▪Zespół Charytatywny zbiera dzisiaj do puszek dobrowolne

datki na działalność kuchni św. Jadwigi dla ubogich. Bóg zapłać za każdy dar serca.

▪▪Prośmy o Miłosierdzie Boże dla naszych parafian, którzy w osta

tnim czasie odeszli do wieczności. Są to śp.: Antonina Rajtar
(l. 94) z ul. Stachiewicza 13, Wiesława Żuk (l. 86) z ul. Stachiewicza 17, Stefan Gil (l. 82) z ul. Krowoderskich Zuchów
19 i Zofia Święchowicz (l. 93) z ul. Stachiewicza 17.
Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie.
NIEDZIELA 13.10
06:30 + Zmarli z rodzin Guzik i Potyrała
08:00 Rezerwacja
09:30 +Józef Pluta – 15. rocznica śmierci
10:00 +Józef Pacer – 40. rocznica śmierci oraz rodzice
11:00 + Zygmunt Nowicki i + żona Helena
12:30 + Stanisław Mazurek w 3. rocznicę śmierci
17:00 + Wiktoria Mikłasz – 19. rocznica śmierci
18:30 + Stanisław Wnęk – msza gregoriańska
20:30 Za Parafian

Za jego „panowania” ukończona została budowa kościoła kolegiackiego św. Floriana w Krakowie (1212 r.). Przeprowadził reformę kolegium kanoniczego w Kielcach, przyjął fundację klaszMISTRZ Wincenty Kadłubek
toru benedyktynek w Staniątkach, rozwinął kult Stanisława ze
Szczepanowa. Był pierwszym polskim uczestnikiem Soboru Podokończenie ze str. 1
wszechnego (Laterańskiego) w 1215 r. Angażował się w synody
Wydarzenia polityczne, jakich był świadkiem zrodziły w Wincen- reformatorskie metropolity Henryka Kietlicza i zjazdy biskupie
tym chęć opisania rzeczywistości i sprawiły, że dla następnych w Gnieźnie i Sieradzu.
pokoleń stał się postacią, której kultura chrześcijańska w PolPomimo skupienia swojej uwagi na sprawach kościelnych i rasce zawdzięcza bardzo wiele u samych swoich początków (Karol
czej biernej postawie w kwestiach politycznych, nie brakowało
Wojtyła, List pasterski, 1964). Prace nad Chronica Polonorum
krytyków czy wręcz wrogów biskupa. Musiały to być dość ostre
rozpoczął w czasie pobytu w Sandomierzu, do którego wyjechał
i trudne do zniesienia działania oponentów, skoro w 1218 r. Winpo śmierci księcia Kazimierza. Nie była jednak Wincentemu przecenty ustąpił ze stanowiska, by osiąść jako mnich w opactwie
znaczona tylko rola kronikarza.
cysterskim w Jędrzejowie. Poświęcił się dokończeniu swojego
Śmierć biskupa krakowskiego
dzieła – K roniki polskiej, w której zawarł całe bogactwo wiePełka (11.09.1207 r.) otworzydzy historycznej, obyczajowej i kulturalnej czasów mu współła mu drogę do objęcia tego
czesnych. Wzbudza ona zainteresowanie i nieukrywany zachwyt
urzędu. Sprzyjała temu sytuacja
pokoleń badaczy z wielu dziedzin nauki i inspiruje kolejne. Kropolityczna, bowiem na książęnika bogata jest w złote myśli, które nawet dla ludzi XXI wieku
cym dworze krakowskim pano
mają wymiar aktualny. Boli nas mienia utrata lecz bardziej strawał Leszek Biały, który dla
cone lata. Stratom zapobiec można, lecz nie przeminionym lawzmocnienia swojej pozycji
tom; Wielką niegodziwością jest łajać w nieszczęściu tego, kogo
szukał poparcia Stolicy Aposzanowałeś, gdy dobrze mu się wiodło, bo powodzenie kojarzy
stolskiej, zgodził się na wybór
przyjaciół, niedola wystawia ich na próbę; Męża silnego nie tyle
nowego biskupa przez kapitułę
zaleca siła cielesna, ile nieskazitelność ducha; Niektórzy ludzie,
krakowską. Wincenty, zgodnie
nie mogąc wyrobić dzielności w sobie, prześladują ją w innych –
z kanonami wybrany (canonibrzmią niezwykle współcześnie.
ce electus), przez papieża Innocentego zatwierdzony, zaś
Wincenty Kadłubek zmarł po ledwie pięcioletnim pobycie w opacprzez arcybiskupa Henryka kon
twie jędrzejowskim, w Środę Popielcową (8 marca) 1223 r. i zosekrowany został – zapisano
stał pochowany w tamtejszym kościele klasztornym. Kult biskupa
w 1208 r. w Roczniku kapituły Wizerunek Kadłubka na pieczęci niemal natychmiast zyskał wymiar powszechny, ale do uzyskania
biskupiej z 1210 r. oficjalnej ważności upłynęło prawie 500 lat. Wincenty Kadłubek
krakowskiej.
dopiero 18 lutego 1764 r. ogłoszony został przez papieża KleWyniesienie do godności biskupiej było z perspektywy czasu
mensa XIII błogosławionym.
decyzją bardzo trafną, albowiem w krótkim co prawda czasie
tej posługi, bogata ona była w wiele działań i reform instytucji W świadomości Polaków pozostaje „Ojcem kultury polskiej”.
kościelnych.
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D.K.

Dobre słowo
Gdzie Bóg jest na pierwszym miejscu, tam
wszystko jest na swoim miejscu.
św. Augustyn

Uśmiechnij się
Kilka lat po wojnie dziennikarz komunistyczny w ramach walki
z religią pojechał w góry z cyklem odczytów. Na jednej z prelekcji mówi:

– Nie wierzę w Boga, bo Go w ogóle nie ma. Gdyby był, to ukaChrystus na Krowodrzy zaprasza studen- rałby mnie za ten odczyt.
tów i młodzież pracującą na spotkania, które odbywają się
Słysząc to jeden z górali wstaje, zdejmuje kożuch, zawija rękawy
w każdy poniedziałek o godz. 19:15 w salce pod plebanią.
i mówi:
▪▪W poniedziałek 7 października zapraszamy wszystkich chęt- – Wybacz Panie Boże, że Cię zastępuję...
nych mężczyzn na pierwsze po wakacjach spotkanie wspólnoty
Bractwo św. Jadwigi. Zapraszamy do sali pod plebanią jutro Świadkowie tej sceny opowiadali, że dziennikarz otrzymał takie
o godz. 19:30.
lanie, że przerwał swe odczyty i wrócił do domu.

▪▪Wspólnota

▪▪Spotkanie Kręgu biblijnego odbędzie się w środę 9 października po wieczornej Mszy św. w sali nr 4.

BIULETYN DUSZPASTERSKI
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REDAKCJA BIULETYNU
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proboszcz: ks. Marek Hajdyła
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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

Wstańcie, chodźmy

— Dzień Papieski w każdym roku ma swoje hasło wskazujące na istotny obszar papieskiego nauczania. Tegodokończenie ze str. 1
roczny, XIX już Dzień Papieski odbędzie się 13.10.2019
— Każdego roku, w niedzielę poprzedzającą wybór Ka- r. pod hasłem „Wstańcie, chodźmy!”. To hasło nasuwa
rola Wojtyły na Stolicę Piotrową obchodzimy Dzień skojarzenia z wezwaniem papieża Franciszka do poPapieski, podczas którego zagłębiamy się w naucza- wstania z kanapy…
nie św. Jana Pawła II, ale także wspieramy finansowo
Najlepiej hasło to objaśnia tegoroczny bardzo bogaty program
działalność FDNT. Co obejmuje prowadzony przez nią
XIX Dnia Papieskiego, który zachęca do wyjścia z domu i zroprogram stypendialny?
bienia czegoś pożytecznego.
Program stypendialny Fundacji
Piątek 11.10.2019
„Dzieło Nowego Tysiąclecia” zapewnia wsparcie rozwoju du- ▪▪ III Bieg Papieski w CJPII – godz. 17.00
chowego oraz edukacyjnego
Sobota 12.10.2019
osób nim objętych. Poprzez
pomoc materialną stypendyści ▪▪ Taniec belgijski (belgijka) na Rynku Głównym – godz. 17.00
otrzymują możliwość zakupienia
▪▪ Msza św. i po niej adoracja w kościele św. Floriana – godz.
pomocy naukowych oraz roz18.30
wijania swoich zainteresowań.
Jednak najistotniejszym aspek- Niedziela 13.10.2019
tem programu stypendialnego
▪▪ Miasteczko Rodzinne z następującymi stanowiskami: słodki
jest wsparcie rozwoju duchokącik, malowanie twarzy, losowanie fantów, kącik fryzur, bańki
wego poprzez formację, modlimydlane, balonowe ZOO, kącik rysunkowy, porady medyczne,
twę oraz wspólne rekolekcje.
wata cukrowa, stanowisko informacyjne, fotobudka – godz.
Fundacja wspiera również integrację stypendystów poprzez orod 8.00 do 14.00 w parafii św. Jadwigi
ganizację wspólnych obozów wakacyjno-formacyjnych. Wszystkie te aspekty są w najwyższym stopniu widoczne u stypendy- ▪▪ Kwesta przy krakowskich parafiach
stów-studentów, którzy w większych miastach akademickich
▪▪ Msza św. w CJPII – godz. 10.00
tworzą fundacyjne wspólnoty.
▪▪ Przedstawienie/występ typu talent show w kinie Kijów – 18.15
— Czy stypendyści spotykają się także podczas roku
szkolnego?
▪▪ Koncert Matheo w kinie Kijów – godz. 19.00
W wielu miastach akademickich funkcjonują wspólnoty akademickie, które skupiają stypendystów-studentów studiujących
na różnych uczelniach. Celem takiej wspólnoty jest promocja
nauczania św. Jana Pawła II, rozwijanie swoich umiejętności,
wsparcie bliźniego oraz integracja. Szczególny nacisk wspólnoty kładą na formację oraz wolontariat. Większość stypendystów
podejmuje całoroczne akcje wolontariackie, w czasie których
odwiedzają domy spokojnej starości, domy dziecka, świetlice
środowiskowe oraz punkty wspierające bezdomnych i ubogich.
Wspólnotowe akcje poprzedza wspólna modlitwa, która scala
członków wspólnoty podczas wspólnych rozważań.
— Czy każdy może zostać stypendystą Fundacji?
Aby zostać stypendystą, należy spełnić następujące wymagania:
▪▪ trzeba ukończyć I semestr kl. 7 szkoły podstawowej lub być
uczniem szkoły średniej,
▪▪ średnia ocen nie może być niższa niż 4,8 w szkole podstawowej
i 4,5 w szkole średniej,
▪▪ dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 0,7 najniższego
wynagrodzenia brutto; obecnie jest to kwota 1575 zł,
▪▪ wiejskie lub małomiasteczkowe pochodzenie (miasto do 20 tys.
mieszkańców),
▪▪ pozytywne opinie ks. proboszcza, katechety, wychowawcy,
▪▪ szczególne osiągnięcia w nauce, sporcie, wolontariacie.
REKLAMA na pokrycie kosztów druku

Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” gromadzi i uruchamia
potencjał młodych ludzi, którzy dzięki otrzymanemu wsparciu
będą tworzyli przyszłość Polski. Tysiące utalentowanych i wykształconych osób, które na początku życiowej drogi otrzymały
wsparcie od fundacji, dają nie tylko nadzieję na jak najdłuższe
celebrowanie pamięci o św. Janie Pawle II, ale także na lepszą
Polskę.

KALENDARZ LITURGICZNY TYGODNIA:
PONIEDZIAŁEK 07.10
NMP Różańcowej
Jon 1,1–2,11; Jon 2;
Łk 10,25–37
WTOREK 08.10
Jon 3,1–10; Ps 130;
Łk 10,38–42
ŚRODA 09.10
Święto bł. Wincentego
Kadłubka, biskupa
Syr 39,1–3.4c–11; Ps 34;
Mt 25,14–23

CZWARTEK 10.10
Ml 3,13–20a; Ps 1;
Łk 11,5–13
PIĄTEK 11.10
Jl 1,13–15; 2,1–2; Ps 9;
Łk 11,15–26
SOBOTA 12.10
Jl 4,12–21; Ps 97;
Łk 11,27–28
NIEDZIELA 13.10
2 Krl 5,14–17; Ps 98;
2 Tm 2,8–13; Łk 17,11–19

informacje w sprawie reklamy pod nr tel. 603 083 755

miejsce na Twoją reklamę

