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Refleksja ewangeliczna na niedzielę
/J 3,16–18/

U ŹRÓDEŁ I SZCZYTU HISTORII
ZBAWIENIA

Tajemnica Trójcy jest jedną
z tych tajemnic, których nie
ogarniamy ludzkim rozumem.
Przyszła spoza nas – została objawiona jak gwiazdy na niebie,
jak Ziemia obracająca się wokół
Słońca, jak czas, który mija.

1. „Trójco ponadistotna, nieskończenie Boska i dobra, strażniczko Bożej mądrości chrześcijan, zaprowadź nas ponad
wszelką światłość i ponad to wszystko, co nieznane, na najwyższy szczyt mistycznych Pism, tam gdzie proste, absolutne
i niezniszczalne tajemnice teologii jawią się w świetlistym cieniu milczenia”. Tym wezwaniem Dionizego Areopagity, teologa
Wschodu (Teologia mistyczna, I, 1), rozpoczynamy niełatwą,
ale fascynującą drogę kontemplacji tajemnicy Boga. W ostatnich latach, po rozważaniach poświęconych każdej z trzech
Osób Boskich – Synowi, Duchowi oraz Ojcu, w Roku Jubileuszowym zamierzamy ogarnąć jednym spojrzeniem wspólną
chwałę Trzech, będących jednym Bogiem „nie przez jedność
osoby, lecz przez to, że Trójca ma jedną naturę” (Prefacja na
uroczystość Najświętszej Trójcy). Wybór ten zgodny jest ze
wskazaniami zawartymi w liście apostolskim Tertio millennio
adveniente, ukazującym, że w fazie celebracji celem Wielkiego Jubileuszu będzie „uwielbienie Trójcy Świętej, od której
wszystko pochodzi i ku której wszystko w świecie i w dziejach
jest skierowane” (n. 55).

Bóg jest ponad ludzkimi pojęciami, takimi jak trójca, osoby, liczba. Tajemnica Boga chrześcijańskiego odpowiada na pytanie,
czym jest miłość prawdziwa.
Mówi o wzajemnej miłości Ojca
do Syna i Syna do Ojca. Nigdy
nie zrozumiemy istoty Boga,
ale Bóg zaprasza nas, żebyśmy
próbowali żyć Jego życiem.

Ikona Trójcy Świętej według
Rublowa
ks. Jan Twardowski

Jan Paweł II – z przemówienia do
świata akademickiego 8 czerwca 1997 r.
w kolegiacie św. Anny w Krakowie
W czasie naszej jubileuszowej
uroczystości kierujemy naszą
wdzięczną myśl ku postaci św.
Jadwigi, Pani Wawelskiej, fundatorki Uniwersytetu Jagiellońskiego i Wydziału Teologicznego. Przedziwnym zrządzeniem
Bożej Opatrzności obchody
600-lecia zbiegły się dzisiaj z jej
kanonizacją, na którą Polska,
a zwłaszcza Kraków i jego środowisko akademickie tak długo
czekały. Wszyscy bardzo pragnęliśmy tej kanonizacji. Senaty
Uniwersytetu Jagiellońskiego,
Papieskiej Akademii Teologicznej dały temu wyraz w skierowanych do mnie pismach.

2. Czerpiąc inspirację z obrazu zawartego w Księdze Apokalipsy (por. 22,1), możemy porównać naszą drogę do wyprawy
pielgrzyma wzdłuż brzegów Bożej rzeki, to znaczy dziejów Jego
obecności i Jego objawienia w dziejach ludzkich.
Dzisiaj, dokonując idealnej syntezy tej drogi, zatrzymamy się
w dwóch krańcowych punktach tej rzeki: u jej źródeł i u jej ujścia, obejmując je jednym spojrzeniem. Boska Trójca znajduje
się bowiem u początków bytu oraz dziejów i jest obecna u ich
ostatecznego celu. Stanowi początek i cel historii zbawienia. Pomiędzy dwoma krańcowymi punktami, ogrodem w Eden (por.
Rdz 2) a drzewem życia w niebiańskim Jeruzalem (por. Ap 22),
zawiera się długa historia, wypełniona mrokiem i światłem,
grzechem i łaską. Grzech oddalił nas od blasku Bożego raju;
odkupienie prowadzi nas z powrotem do chwały nowego nieba
i ziemi nowej, gdzie „(...) śmierci już odtąd nie będzie. Ani żałoby, ni krzyku, ni trudu już [odtąd] nie będzie” (Ap 21,4).

3. Pierwszym spojrzeniem w kierunku tego horyzontu jest początek Pisma Świętego, ukazujący moment, w którym stwórcza
moc Boża wyprowadza świat z nicości: „Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię” (Rdz 1,1). Spojrzenie pogłębia się w Nowym
Testamencie, docierając aż do serca życia Bożego, kiedy na początku swej Ewangelii św. Jan ogłasza: „Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo” (J 1,1). Jeszcze
Święta fundatorka uniwersytetu – Jadwiga, w mądrości właściprzed stworzeniem i jako jego fundament objawienie pozwala
wej świętym, wiedziała, iż uniwersytet, jako wspólnota ludzi ponam kontemplować tajemnicę jedynego Boga w Trójcy Osób:
szukujących prawdy, jest niezbędny dla życia narodu i dla życia
Ojca i Jego Syna, złączonych w Duchu.
Kościoła. Dlatego wytrwale dążyła do tego, aby odrodzić Akademię Krakowską fundacji Kazimierzowskiej i ubogacić ją o Wydział Biblijny autor, który spisał kartę o stworzeniu, nie mógł doTeologiczny. Akt niezmiernie doniosły, gdyż wedle ówczesnych myślać się głębi tej tajemnicy. Tym bardziej nie był zdolny do
kryteriów dopiero fundacja wydziału teologicznego dawała czystej refleksji filozoficznej, jako że Trójca Święta przerasta
uczelni pełne prawo obywatelstwa i rodzaj nobilitacji w ówcze- możliwości naszego rozumu i można Ją poznać tylko dzięki
snym świecie akademickim.
objawieniu.
dokończenie na str. 3

dokończenie na str. 4

I N T E N C J E

M S Z A L N E

PONIEDZIAŁEK 08.06
06:30 +Julia, Antoni (rodzice), + Stanisława, Józef, Władysław,
Antoni (rodzeństwo), ks. Antoni i zmarli z rodziny Kądziołka
07:00 + Aniela Młynarczyk – msza gregoriańska
07:00 +Janina Świąder – msza gregoriańska
07:00 +Jadwiga Kmiecik
08:00 O zdrowie i szczęśliwy przebieg operacji dla Jadwigi
i opiekę MB
08:00 + Stefan Kochana – msza gregoriańska
18:30 + Krzysztof Fugiel – msza gregoriańska
WTOREK 09.06
06:30 + Władysława Skoczylas
07:00 +Janina Świąder – msza gregoriańska
07:00 + Krzysztof Fugiel – msza gregoriańska
08:00 + Aniela Młynarczyk – ostatnia msza gregoriańska
18:30 + Małgorzata i Wojciech Gawryluk
18:30 + Stefan Kochana – ostatnia msza gregoriańska
ŚRODA 10.06
06:30 Dziękczynna z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo
dla Moniki i Roberta w 20. rocznicę ślubu oraz opiekę MB
dla całej rodziny
06:30 Dziękczynna z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo
i opiekę MB dla Agaty i Witolda z okazji 20. rocznicy ślubu
07:00 + Andrzej Nalepa i zmarli z rodziny
07:00 +Janina Świąder – msza gregoriańska
07:00 + Krzysztof Fugiel – msza gregoriańska
08:00 O szczęśliwą operację i zdrowie dla Kamili Kocjan
08:00 + Leszek Gierucki – 3. rocznica śmierci oraz zmarli z rodziny
18:30 Zbiorowa w intencjach Nowenny do MBNP
CZWARTEK 11.06
06:30 + Alicja i Józef Przybycień
08:00 +Jan Wojtal – 15. rocznica śmierci
09:30 + Aleksander Jastrząb
09:30 +Janina Świąder – msza gregoriańska
10:00 O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Roberta Filipczyk
i Moniki Pryk z okazji imienin
11:00 O błogosławieństwo Boże dla Jadwigi i Edmunda Federczak w 37. rocznicę ślubu
12:30 + Krzysztof Fugiel – msza gregoriańska
12:30 + Marek Hudaszek – 2. rocznica śmierci
16:00 + Zmarli z rodziny Mączków, Ogarków, Walczyków
18:30 + Henryk Bubula, + Zofia i + Jan Bubulowie
20:30 + Aleksander, Stanisława Ziębińscy oraz + Magdalena,
Franciszek Stawowscy
PIĄTEK 12.06
06:30 Za Parafian
06:30 + W intencji ks. Tomasza Grzesiaka w 25. rocznicę święceń
(od Margaretek)
07:00 + Marek Banaszak (od koleżanek i kolegów z Towarzystwa
Sportowego WISŁA)
08:00 W intencji Gabrysi z okazji 20. rocznicy urodzin i Natalii
z okazji 12. rocznicy urodzin, o Boże błogosławieństwo
oraz opiekę MB
08:00 + Alojzy Tekieli i zmarli z rodziny
18:30 +Janina Świąder – msza gregoriańska
18:30 + Krzysztof Fugiel – msza gregoriańska
18:30 + Władysława Klimowska (od wnuka Grzegorza Wilka
z rodziną)
18:30 + Leon Pitala – 3. rocznica śmierci oraz + Maria Pitala
SOBOTA 13.06
06:30 +Józef Góra (od syna Krzysztofa z rodziną)
07:00 + Antonina Tajak (imieninowa)

OG ŁOSZENIA PAR AFIALNE
▪ Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia życzymy potrzebnych łask Bożych.

▪ W poniedziałek, czyli jutro, obchodzić będziemy odpust parafialny ku czci św. Jadwigi Królowej. O godz. 17:45 zapraszamy do modlitewnego śpiewu akatystu ku czci św. Jadwigi oraz odmówienia litanii do Najświętszego Serca Pana
Jezusa. Natomiast sumę odpustową o godz. 18:30 odprawi
i kazanie wygłosi ks. dr Wojciech Węgrzyniak. Serdecznie
zapraszamy wszystkich parafian i gości do wspólnej modlitwy i refleksji w dniu naszej Patronki.
▪ Tegoroczny odpust, z racji 100-lecia urodzin św. Jana Pawła
II, miał mieć wyjątkowo bogaty program. Do przewodnictwa
sumie zaproszony był ks. arcybiskup Marek Jędraszewski, który
miał również wprowadzić do naszego kościoła relikwie św. Jana
Pawła II. Planowana była także okolicznościowa sesja naukowa
pod patronatem kardynała Stanisława Dziwisza, liczne kiermasze i konkursy oraz dwa koncerty. Niestety, z powodu ograniczeń
epidemicznych, które zostały złagodzone dopiero w ostatnich
dniach, wszystkie wydarzenia zostały już wcześniej przesunięte
na jesień, a Msza św. pod przewodnictwem ks. arcybiskupa została, za jego aprobatą, przełożona na Boże Narodzenie. Wtedy
też wprowadzimy relikwie św. Jana Pawła II i zostanie poświęcona w kościele rzeźba Ojca Świętego, na zakończenie roku
jego setnych urodzin. Ufamy, że sytuacja jesienią i zimą będzie
na tyle stabilna, że nic już nie zakłóci planów uczczenia papieża
Polaka, który 23 lata temu odwiedził nasz kościół.
▪ We wtorek 9 czerwca zapraszamy do Sanktuarium św. Jana
Pawła II „Nie lękajcie się” w Łagiewnikach. Jak co miesiąc
będzie tam odprawiona Msza św. ku czci św. Jadwigi Królowej.
Tym razem, z racji odpustu naszej Patronki, Msza św. będzie
odprawiona bezpośrednio w kaplicy św. Jadwigi o godz. 18:00.
▪ Dzisiejsza Uroczystość Trójcy Świętej kończy w naszej
archidiecezji czas spowiedzi i Komunii św. wielkanocnej.
dokończenie na str. 4
07:00 + Krzysztof Fugiel – msza gregoriańska
08:00 Antoni Nowak w dniu imienin
08:00 +Janina Świąder – msza gregoriańska
08:00 + Antonina i Józef Lisowie
08:00 + Anna, Maria, Jan Malina
18:30 + Zdzisław Mitka – 5. rocznica śmierci oraz zmarli z rodziny Mitków i Siutków
NIEDZIELA 14.06
06:30 + Zbigniew – 17. rocznica śmierci
06:30 Dziękczynna z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo dla
Karoliny i Andrzeja w 1. rocznicę ślubu, Agnieszki i Łukasza
w 13. rocznicę ślubu oraz za + Stefanię i Mieczysława
08:00 + Krzysztof Fugiel
09:30 +Janina Świąder – msza gregoriańska
09:30 + Maria, Eleonora, Franciszek Mazurek oraz zmarli z rodziny Mazurków i Czajków, + Józefa
10:00 O zdrowie, Boże błogosławieństwo, opiekę MB dla Janiny
i Piotra z okazji 45. rocznicy ślubu
11:00 + Irena Federczak – 1. rocznica śmierci oraz + Marian
12:30 Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie
i potrzebne łaski dla Józefy, Anny i Zofii oraz ich rodzin
12:30 Jolanta Panek – 14. rocznica śmierci (od córki Moniki
z rodziną)
17:00 + Cecylia Ams – 17. rocznica śmierci
18:30 +Joanna i Franciszek oraz ich dzieci: Feliks, Stanisław
i Krystyna
20:30 O błogosławieństwo Boże i opiekę MB dla Pauliny z okazji
urodzin (od męża z córkami)

Jan Paweł II – z przemówienia do
świata akademickiego 8 czerwca 1997 r.
w kolegiacie św. Anny w Krakowie
dokończenie ze str. 1

Dla przypomnienia
16 października 1384 r., w dniu
swoich imienin, młodziutka królewna Jadwiga Andegaweńska
została koronowana w Krakowie na króla Polski. Niespełna
6 wieków później, tegoż 16 października, krakowski kardynał
Karol Wojtyła został wybrany
na papieża. Był wielkim czcicielem królowej Jadwigi, czego dowodem było uczynienie
jej patronką nowopowstającej
parafii, zanim jeszcze została
beatyfikowana. Kanonizował ją
sam w 600 lat po śmierci, choć
kultem świętości otoczona była
od pierwszych chwil po odejściu.

Jadwiga zabiegała więc o to wytrwale u papieża Bonifacego IX,
który w roku 1397, a więc dokładnie sześć wieków temu, przychylił się do jej próśb, erygując Wydział Teologiczny na uniwersytecie krakowskim uroczystą bullą Eximiae devotionis affectus.
Wtedy dopiero uniwersytet krakowski w pełni zaistniał na mapie
uniwersytetów europejskich, a państwo jagiellońskie znalazło
się na poziomie analogicznym do krajów zachodnich. Uniwersytet krakowski rozwijał się bardzo szybko. W ciągu wieku XV
osiągnął poziom największych i najznakomitszych uniwersytetów ówczesnej Europy. Stawiano go obok paryskiej Sorbony, czy
też obok starszych od niego uniwersytetów włoskich w Bolonii
i Padwie, nie zapominając o sąsiadujących z Krakowem uniwersytetach w Pradze, Wiedniu i w Pécsu na Węgrzech. Ten złoty
okres w dziejach uniwersytetu zaowocował licznymi postaciami
wybitnych profesorów i studentów. Ograniczę się do wymienie- Królowa Jadwiga była patronką tego pontyfikatu.
nia tylko dwóch nazwisk: Pawła Włodkowica i Mikołaja Kopernika.
Dzieło Jadwigi owocowało także w innym wymiarze. Wiek XV bowiem to w historii Krakowa wiek świętych, i to świętych związanych ściśle z uniwersytetem. Wtedy na uniwersytecie kształcił się,
a potem nauczał św. Jan z Kęt, którego szczątki doczesne znajdują się w tej właśnie akademickiej kolegiacie św. Anny. A obok
niego szereg innych, jak błogosławiony Stanisław Kazimierczyk,
Szymon z Lipnicy, Ładysław z Gielniowa, czy też cieszący się
opinią świętości Michał Giedroyć, Izaak Boner, Michał z Krakowa
i Mateusz z Krakowa. To tylko niektórzy spośród całej rzeszy tych,
którzy na drodze szukania prawdy doszli zarazem do szczytów
świętości i tworzą duchowe piękno naszego uniwersytetu. Myślę,
iż w czasie tej jubileuszowej uroczystości również i tego wymiaru
nie można pomijać.
Za: WPIS 10 (108)

KALENDARZ LITURGICZNY TYGODNIA:
PONIEDZIAŁEK 08.06
Uroczystość św. Jadwigi
Królowej
Mdr 9,13–18b; Ps 112;
1 J 3,14–18; Mt 28,16–20

PIĄTEK 12.06
1 Krl 19,9a.11–16;
Ps 27; Mt 5,27–32

ŚRODA 10.06
1 Krl 18,20–39; Ps 16; Mt 5,17–19

SOBOTA 13.06
św. Antoniego
z Padwy, prezbitera
i doktora Kościoła
1 Krl 19,19–21; Ps 16;
Mt 5,33–37

CZWARTEK 11.06
Uroczystość Najświętszego
Ciała i Krwi Chrystusa
Pwt 8,2–3.14b–16a; Ps 147B;
1 Kor 10,16–17; J 6,51–58

NIEDZIELA 14.06
Wj 19,1–6a; Ps 100;
Rz 5,6–11;
Mt 9,36–10,8

WTOREK 09.06
1 Krl 17,7–16; Ps 4; Mt 5,13–16

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

K.H.-Sz.

Z Akatystu do królowej Jadwigi
Kondakion 1 hymn
O, Dostojna Królowo,
radosną wdzięczności pieśń
zachwytem ogarnięci poddani Twoi
niesiemy Ci, Święta Pani Wawelska.
Ty, która byłaś zawsze wierna Bogu,
od wszelkiej biedy ustrzeż nas,
którzy do Ciebie z pozdrowieniem wołamy:
Witaj, Patronko nasza, Królowo Jadwigo.
Ikos 1
Andegaweńskiego rodu córko,
zostałaś Polski królową.
Jako dziesięcioletnia dziewczynka
okazałaś się dzielna i podjęłaś ciężar korony,
przeto, chwało Krakowa, wołamy do Ciebie:
Witaj, Jedyna kobieto koronowana na króla Polski,
Witaj, Dzieląca radości i smutki narodu polskiego,
Witaj, Apostołko pojednania i miłości,
Witaj, Chwało królewskiego stanu.
Witaj, Patronko nasza , Królowo Jadwigo!

Dobre słowo
Miłować czynem i prawdą. Święta Jadwiga Królowa
uczy nas tak właśnie korzystać z daru wolności.
św. Jan Paweł II

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

DUSZPASTERZE
proboszcz: ks. Marek Hajdyła
wikariusze: ks. Grzegorz Kurzec,
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. Mirosław Czapla, ks. Włodzimierz
Sywak

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

U ŹRÓDEŁ I SZCZYTU HISTORII
ZBAWIENIA

wielkim światłem (...). Chociaż
pozostaje ona niedotykalna
i niewidoczna, napełnia wspaniałym blaskiem rozum tych,
którzy potrafią zamknąć oczy”
(Teologia mistyczna, I, 1).

dokończenie ze str. 1

Jednakże tajemnica ta, przerastająca nas w sposób nieskończony, jest również rzeczywistością bardzo nam bliską, ponieważ znajduje się u źródeł naszego bytu. W Bogu bowiem „żyjemy, poruszamy się i jesteśmy” (Dz 17,28) i do wszystkich trzech
Boskich Osób odnosi się to, co św. Augustyn mówi o Bogu: jest
On intimior intimo meo (Conf. 3, 6, 11). W głębiach naszego jestestwa, gdzie nie dociera nawet nasze spojrzenie, dzięki łasce
jest obecny Ojciec, Syn i Duch Święty, jeden Bóg w trzech Osobach. Tajemnica Trójcy, w żadnym wypadku nie będąca suchą
prawdą przekazaną naszemu rozumowi, jest życiem mieszkającym w nas i nas wspierającym.
4. W obecnym Roku Jubileuszowym nasza kontemplacja nawiązuje w pierwszym rzędzie do tego życia trynitarnego, poprzedzającego stworzenie i będącego jego fundamentem. Jako tajemnica początków, z której wszystko pochodzi, Bóg ukazuje się
nam jako Ten, który jest pełnią istnienia i przekazuje istnienie,
jako światłość, która „oświeca każdego człowieka” (J 1,9), jako
Żyjący i dający życie. Jawi nam się przede wszystkim jako Miłość, zgodnie z pięknym określeniem Pierwszego Listu św. Jana
(por. 1 J 4,8). Jest On miłością w swym życiu wewnętrznym,
gdzie dynamizm trynitarny jest właśnie wyrazem odwiecznej
miłości, dzięki której Ojciec rodzi Syna i obydwaj dają się sobie
w Duchu Świętym. Jest to miłość w stosunku do świata, ponieważ wolna decyzja wyprowadzenia go z nicości jest owocem
nieskończonej miłości, która promieniuje w sferze stworzenia.
Jeśli oświecone objawieniem spojrzenie naszego serca jest wystarczająco czyste i przenikliwe, staje się zdolne do spotkania
w wierze z tą tajemnicą, w której wszystko, co istnieje, ma swój
korzeń i fundament.
5. Jak powiedzieliśmy na początku, tajemnica Trójcy Świętej
staje również przed nami jako cel, do którego zmierza historia,
jako ojczyzna, do której tęsknimy. Poprzez różne rozdziały stworzenia i dziejów nasza refleksja trynitarna będzie skierowana ku
temu celowi, który Księga Apokalipsy ukazuje bardzo obrazowo
jako pieczęć dziejów.
Jest to druga i ostatnia część Bożej rzeki, o której była mowa
wcześniej. W niebiańskim Jeruzalem spotykają się początek i koniec. Ukazuje się bowiem Bóg Ojciec, który zasiada na tronie
i mówi: „Oto czynię wszystko nowe” (Ap 21,5). Obok Niego występuje Baranek, to znaczy Chrystus, na swoim tronie, ze swym
światłem, z księgą życia zawierającą imiona odkupionych (por.
Ap 21,23.27; 22,1.3). A na końcu, w serdecznym i żywym dialogu
Duch modli się w nas i wraz z Kościołem, Oblubienicą Baranka,
mówi: „Przyjdź, Panie Jezu!” (por. Ap 22,17.20).
Kończąc ten pierwszy szkic naszej długiej wędrówki poprzez tajemnicę Boga, powracamy do modlitwy Dionizego Areopagity,
przypominającego nam o konieczności kontemplacji: „W milczeniu bowiem uczymy się tajemnic tej ciemności (...) olśniewającej
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OG ŁOSZENIA PAR AFIALNE
dokończenie ze str. 1

▪ W czwartek Uroczystość Bożego Ciała. W Krakowie odbędzie się centralna procesja, która rozpocznie się Mszą świętą
o godz. 9:00 na Wawelu. Następnie traktem królewskim uda
się na Rynek i zakończy przy czwartym ołtarzu, przed Kościołem Mariackim. Ksiądz Arcybiskup Metropolita Krakowski
zaprasza serdecznie wszystkich do udziału w tej procesji.

▪ Boże Ciało to Święto, które przede wszystkim skłania do głę-

bokiej refleksji nad prawdziwą obecnością Jezusa Chrystusa w Sakramencie Eucharystii. Msze święte w naszym
kościele odprawimy tego dnia w porządku niedzielnym z wyjątkiem popołudnia, kiedy nie będzie Mszy o 17:00. Natomiast
o godz. 16:00 odprawiona będzie Msza święta z procesją. Dodatkowo zapraszamy również do indywidualnego nawiedzenia
kościoła, w którym będzie trwało wystawienie Najświętszego Sakramentu. Rozpocznie się ono po Mszy świętej o godz.
12:30 i potrwa do 16:00. Po procesji będą jeszcze Msze o godz.
18:30 i 20:30.

▪ Po konsultacji z kurią, Urzędem Miasta i policją oraz z para-

fiami naszego dekanatu, w tym roku procesja Bożego Ciała
będzie prowadzić wokół kościoła, na terenie parafialnym.
Będzie miała skromniejszą oprawę, podobnie jak wszystkie
nasze świąteczne obchody w ostatnich tygodniach. Musimy
zachować wymagania dotyczące maseczek oraz odległości
pomiędzy uczestnikami uroczystości, co będzie przy tej okazji skrupulatnie sprawdzane, także z powodu braku limitów
ilościowych. Zapraszamy do udziału parafian, w tym osoby
dorosłe niosące chorągwie, feretrony i baldachim. Natomiast
udział dzieci pozostawiamy roztropnej decyzji i woli rodziców.

▪ Po Bożym Ciele zapraszamy na codzienną procesję o godz. 18:00
przed Mszą wieczorną w ramach Oktawy tej Uroczystości.

▪ Zapraszamy na nabożeństwa czerwcowe, które odprawiamy codziennie o godz. 18:00.

▪ Prośmy o Miłosierdzie Boże dla naszych parafian, którzy w osta
tnim czasie odeszli do wieczności. Są to śp.: Anna Krzywda
(l. 79) z ul. Stachiewicza 29 oraz Irena Góralczyk (l. 89)
z ul. Krowoderskich Zuchów 11.
Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie.

informacje w sprawie reklamy pod nr tel. 603 083 755

miejsce na Twoją reklamę

