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Refleksja ewangeliczna /Mt 10,37—42/
Żaden filozof ani mędrzec nie
oczekiwał tego, żeby uczniowie
kochali go więcej niż ojca
i matkę, i więcej niż syna i córkę. Czasem domagali się tego
tyrani, jeśli – opętani pychą –
stawiali siebie w miejsce Boga.
I nieszczęśni to ludzie, którzy
poddawali się tym uzurpatorskim żądaniom tyrana i kochali
swojego Stalina czy Hitlera więcej niż swoich najbliższych. Bo
kochać swojego Stalina ponad wszystko znaczyło ochoczo
poddać się odczłowieczeniu, jakie z tego niegodziwego zawierzenia wynikało.
Jeden tylko Bóg może prawowicie zażądać od człowieka miłości ponad wszystko. Bo On jest miłością i tylko On jest miłością. Bóg nie tylko prawdziwie kocha nas wszystkich
i każdego z nas odrębnie, ale kocha nas bardziej niż ktokolwiek, więcej niż najbardziej kochająca matka czy ojciec, więcej niż najbardziej oddany mąż czy żona, syn czy córka.
Co więcej, to z Boga, z Jego do nas miłości, płynie nasza
zdolność do miłości wzajemnej. Gdyby Bóg pierwszy nie
ogarnął nas swoją miłością, nie mogłaby zaistnieć miłość
między rodzicami i dziećmi ani jakakolwiek inna miłość. Bóg,
który jest miłością, jest zarazem początkiem wszelkiej prawdziwej miłości w nas.
Współczesna psychologia wiele uwagi poświęca wytropieniu
różnych, najczęściej bezwiednych manipulacji, interesowności oraz innych wypaczeń, którym ulega miłość rodziców do
dziecka i które nieraz odtwarzane są w następnych pokoleniach. Jedna tylko miłość Boga do nas jest krystalicznie bezinteresowna i niepokalanie autentyczna. Dlatego tylko Bogu
wolno oczekiwać od człowieka miłości z całego serca i z całej
duszy, ze wszystkich sił i ze wszystkich myśli. Nie jest tak,
żeby nasza miłość coś Bogu dodawała albo w czymś Go
wzbogacała. Jest odwrotnie: Dopiero wtedy, kiedy Boga kochamy na pierwszym miejscu, możemy osiągnąć doskonałość
naszego człowieczeństwa. Dopiero kochając Boga na pierwszym miejscu, możemy prawdziwie kochać wszystkich innych, począwszy od swoich najbliższych.
Zauważmy: Pan Jezus z całą jednoznacznością oczekuje od
nas, że będziemy Go kochać na pierwszym miejscu: Kto miłuje

INFORMACJA DOTYCZĄCA
SKŁADKI INWESTYCYJNEJ
(za I półrocze 2020)

W ustach jednego tylko Boga takie słowa są prawdziwe. Ale
też jeśli na te słowa Pana Jezusa otworzymy się w wierze,
usłyszymy w nich nie tylko prawdę o Jego Boskości.
Usłyszymy ponadto, że dopiero wsłuchując się całym sercem
w Ewangelię i w zawartą w niej naukę, dopiero żyjąc według
Ewangelii, będziemy prawdziwie kochali się wzajemnie.
Dopiero wtedy naprawdę autentyczna będzie moja miłość do
ojca i matki, do męża czy żony, i do rodzonego dziecka.

Kończący się czerwiec jest ostatnim miesiącem
pierwszego półrocza składki inwestycyjnej, którą
wspólnie z Parafialną Radą Duszpasterską i Radą
Ekonomiczno-Gospodarczą wprowadziliśmy od początku 2020 r.
Bardzo wielu parafian odpowiedziało z życzliwością na tę
inicjatywę. Tak jak zaproponowaliśmy, forma wpłat oraz ich
wysokość jest różna, zgodna z indywidualnymi możliwościami i wolą każdego uczestnika składki. Niektórzy włączyli się
w nią od razu, inni dołączali do niej w kolejnych miesiącach.
Wiele osób uczestniczy poprzez podpisane koperty składane
na tacę. Rośnie także liczba osób, które korzystają z przelewów bankowych na konto parafii. Wszystkie imienne wpłaty,
zarówno kopertowe, jak bankowe, są skrupulatnie ewidencjonowane przez osoby z Rady. Na dzień dzisiejszy łącznie
mamy w bazie danych 358 adresów imiennych ofiarodawców. Warto jednocześnie dodać, że bardzo wielu parafian
uczestniczy w składce w sposób bezimienny, wrzucając na
tacę w trzecie niedziele miesiąca większe kwoty niż zwykle,
ale bez podpisanych kopert.
Wszystkie wymienione wyżej formy uczestnictwa w składce
inwestycyjnej sprawiły, że łącznie przez te sześć miesięcy
udało się zebrać 162 314 zł.
Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy mogli włączyć się w składkę inwestycyjną. Dziękujemy tym bardziej,
że jednocześnie przyszło nam wszystkim przeżywać trudny
czas epidemii. Gdyby nie ograniczenia uczestnictwa we Mszy
świętej w marcu i kwietniu, tych środków byłoby z pewnością jeszcze więcej.
Przypominamy, że głównym celem składki jest uzbieranie na
wkład własny, jeśli otrzymamy dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na termomodernizację kościoła.
Procedura w Warszawie nadal się toczy. Otrzymaliśmy niedawno wiadomość, że z powodu epidemii rozpatrywanie
wniosków przebiega wolniej, ale ciągle trwa.
Drugim celem składki są wydatki związane z umieszczeniem
w naszym kościele rzeźby św. Jana Pawła II, jego relikwii
oraz obrazu Jezusa Miłosiernego. Prace te uległy opóźnieniu
z powodu pandemii, ale część z nich chcemy zrealizować
jeszcze w tym roku, aby Ksiądz Arcybiskup mógł w grudniu
poświęcić relikwie i wizerunek naszego Ojca Świętego.
W związku z tym ponieśliśmy następujące wydatki:
• zaliczka na prace kamieniarskie – 15 000 zł.
• zaliczka dla rzeźbiarza – 10 000 zł.
• zaliczka na odlew rzeźby – 25 000 zł.
• zaliczka na wykonanie relikwiarza – 5 000 zł.
W sumie wydaliśmy na cele inwestycyjne 55 000 zł, co oznacza, że pozostaje na koncie Funduszu Inwestycyjnego 107
314 zł. Jest to stan na dzień 23 czerwca 2020 r.

O. Jacek Salij OP

dokończenie na str. 3

ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. I kto
miłuje syna lub córkę więcej niż Mnie, nie jest Mnie godzien.
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OGŁOSZENIA PARAFIALNE

PONIEDZIAŁEK 29.06
06:30 O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Pawła i jego
rodziny
07:00 + Krzysztof Fugiel – msza gregoriańska
07:00 + Henryk Franczak w 27. rocznicę śmierci oraz żona
Stefania w 39. rocznicę śmierci
08:00 + Janina Świąder – msza gregoriańska
18:30 Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Małgorzaty i jej rodziny

Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia życzymy
wszelkich łask Bożych i opieki Matko Bożej.


Wczoraj zakończyliśmy w naszej parafii czerwcowe Pierwsze Komunie święte, które w tym roku z powodu pandemii odprawialiśmy w soboty dla mniejszych grup dzieci.
Podobnie, w ostatni poniedziałek, zorganizowaliśmy udzielenie sakramentu bierzmowania w naszym kościele.
Cieszymy się, że udało się bezpiecznie przeprowadzić te
ważne wydarzenia duchowe, mimo niepokoju i ograniczeń.
Pozostała jeszcze grupa dzieci komunijnych, których rodzice zdecydowali się na przełożenie uroczystości na jesień.
Mamy nadzieję, że także wtedy wszystko odbędzie się godnie i bezpiecznie, o co również będziemy się modlić.



Do wtorku zapraszamy na nabożeństwa czerwcowe,
które odprawiamy o godz. 18:00.



W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek
i pierwsza sobota miesiąca. W piątek okazja do spowiedzi od 16:30. O godz. 17:00 dodatkowa Msza święta, a po
niej wystawienie Najświętszego Sakramentu, adoracja
i nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa.
W sobotę o 17:45 różaniec fatimski.



Od przyszłej niedzieli do końca sierpnia w naszym kościele
w niedziele i święta nie będzie Mszy świętej o godz. 10:00
w dolnej kaplicy. Godziny Mszy św. w głównym kościele
pozostają bez zmian.



Prosimy o zabieranie naszego bezpłatnego biuletynu,
który wyłożony jest na stojakach przy wyjściach z kościoła.
Dzisiejszy numer jest ostatnim przed wakacjami, a znajdziemy w nim między innymi podsumowanie pierwszego
półrocza składki inwestycyjnej w naszej parafii. W wakacje
biuletyn nie będzie się ukazywał, a powróci od początku
września.



Wszystkim rozpoczynającym wakacje i urlopy życzymy
zdrowia i dobrej pogody oraz bezpiecznego i owocnego
wypoczynku. Niech czas wakacji będzie okazją do oddechu
duchowego po trudnym czasie ostatnich miesięcy pandemii. Pamiętajmy o ostrożności i roztropności. Niech modlitwa i niedzielna Eucharystia wzmacniają nas w tym czasie
odpoczynku, podobnie jak to było podczas przeżywania
epidemii.

WTOREK 30.06
06:30
07:00
08:00
18:30

+ Janina Świąder – ostatnia msza gregoriańska
+ Krzysztof Fugiel – ostatnia msza gregoriańska
+ Emilia Dasman w dniu imienin
O zdrowie i opiekę MB oraz dary Ducha Św. dla Iwony
Węgrzyniak-Doniec

ŚRODA 1.07
06:30
07:00
08:00
18:30

Za Parafian
+ Józef Góra (od Teresy i Stanisława Górka z rodziną)
+ Mieczysław Nosek – pierwsza msza gregoriańska
Zbiorowa w intencjach Nowenny do MBNP

CZWARTEK 2.07
06:30
07:00
08:00
18:30

+ Mieczysław Nosek – msza gregoriańska
+ Irena Siwek
+ Maria Kacperczyk w dniu imienin
Rezerwacja

PIĄTEK 3.07
06:30
07:00
08:00
17:00
18:30

+ Władysława Skoczylas
+ Jadwiga Wiekierak
+ Józef Góra (od Barbary i Piotra Górka z rodziną)
+ Mieczysław Nosek – msza gregoriańska
+ Helena Przęczek (od Bożeny i Zbigniewa Mazurów
z rodziną)

SOBOTA 4.07
06:30 + Stanisław Stanek, dusze w czyśćcu cierpiące, + Ludwik Grzesik
07:00 + Stanisław Hęclik
08:00 + Mieczysław Nosek – msza gregoriańska
18:30 + Andrzej Pruta
NIEDZIELA 5.07
06:30
08:00
09:30
11:00
12:30
17:00
18:30

+ Edward, Marek, Bogusław
+ Otylia Pacek – 21. rocznica śmierci i rodzice
+ Zofia, Aleksander i Zofia
+ Stanisław Topolski – 19. rocznica śmierci
W intencji dzieci przyjmujących chrzest
+ Leon Natanek – 8. rocznica śmierci
+ Zofia – 33. rocznica śmierci, + Jakub – 21. rocznica
śmierci oraz + Antoni, + Magdalena
20:30 + Mieczysław Nosek – msza gregoriańska

Dobre słowo
Jeśli czujesz się samotny, postaraj się odwiedzić
kogoś, kto jest jeszcze bardziej samotny.
św. Jan Paweł II

KALENDARZ LITURGICZNY TYGODNIA:
PONIEDZIAŁEK 29.06
Uroczystość św. Apostołów
Piotra i Pawła
Dz 12,1–11; Ps 34;
2 Tm 4,6–9.17–18;
Mt 16,13–19
WTOREK 30.06
Wspomnienie Świętych
Pierwszych Męczenników
św. Kościoła Rzymskiego
Am 3,1–18; 4,11–12; Ps 5;
Mt 8,23–27
ŚRODA 1.07
Am 5,14–15.21–24; Ps 50;
Mt 8,28–34

CZWARTEK 2.07
Am 7,10–17; Ps 19; Mt 9,1–8
PIĄTEK 3.07
Święto św. Tomasza,
apostoła
Ef 2,19–22; Ps 117; J 20,24–29
SOBOTA 4.07
Am 9,11–15;
Ps 85;
Mt 9,14–17
NIEDZIELA 5.07
Za 9,9–10; Ps 145;
Rz 8,9.11–13;
Mt 11,25–30
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Mamy nadzieję, że ten kapitał będzie z każdym miesiącem się
powiększał i pozwoli nam w kolejnych miesiącach zrealizować
plany związane z uczczeniem św. Jana Pawła II, a także
z ociepleniem kościoła i wymianą wszystkich okien i świetlików.
Przy tej okazji pragniemy również podziękować za wiele dodatkowych wpłat na konto w marcu i kwietniu, poza funduszem inwestycyjnym. Parafia przez sześć tygodni nie miała
żadnych wpływów, gdyż z powodu bardzo małej liczby osób
nie było składki w niedziele i Święta Wielkanocne. Wiele osób
spontanicznie wpłacało różne kwoty na konto parafii, dzięki
czemu mogliśmy pokrywać na bieżąco wszystkie koszty stałe,
czyli rachunki za media oraz podatki. Dziękujemy za tak konkretny wyraz poczucia, że jesteśmy wspólnotą.
Z wdzięcznością za każde dobro oraz z życzeniami opieki
Bożej i zdrowia na czas wakacji.
ks. Proboszcz
z Radą Parafialną
i Radą Ekonomiczno-Gospodarczą

KRAKOWSCY

BISKUPI
KARDYNAŁ ZBIGNIEW
Z OLEŚNICY
Pierwszym biskupem, który dostąpił godności kardynalskiej był Zbigniew z Oleśnicy. Historycy w swych opiniach są zgodni, biskup był postacią kontrowersyjną, ale
niewątpliwie wybitną i jak określił go znawca dziejów,
Jarosław Nikodem „postacią, która swą wielkością niemal przyćmiła piętnastowieczną historię Polski”.
Urodził się 5 grudnia 1389 r. w Siennie. Rodzice, Jan z Oleśnicy i Dobrochna z Rożnowa zadbali o dobre wykształcenie
syna, posyłając go do szkoły kolegiackiej w Sandomierzu,
a następnie na studia na Uniwersytet Krakowski. Dzięki pomocy i zabiegom rodziny Zbigniew dostąpił dużego zaszczytu,
rozpoczynając pracę w kancelarii królewskiej.
Sytuacją, która niewątpliwie zaważyła na dalszym życiu przyszłego biskupa… była bitwa pod Grunwaldem, w której
uczestniczył młody Zbigniew i jak twierdzą biografowie, zaskarbił sobie wdzięczność samego Władysława Jagiełły. Według kroniki Jana Długosza Oleśnicki miał w trakcie bitwy
uratować króla przed jednym z niemieckich rycerzy, który go
zaatakował. Zbigniew okazał się zdolnym urzędnikiem, awansując ze stanowiska notariusza na sekretarza i wchodząc
w świat prawdziwej polityki. A ponieważ w tych czasach poli-

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

tyka świecka i kościelna łączyła się w sposób naturalny, Oleśnicki w 1423 r. został namaszczony na urząd biskupa krakowskiego. Co ciekawe, Zbigniew dopiero dzień przed przyjęciem sakry biskupiej otrzymał święcenia kapłańskie, a stało
się to 19 grudnia 1423 roku.
Okres rządów Zbigniewa z Oleśnicy na tronie biskupim, jak
się okazało, należał do jednych z najdłuższych w historii
i trwał około 30 lat. Jego działalność była bogata i różnorodna. Opowiadał się za uporządkowaniem funkcjonowania biskupstwa, jak ujednoliceniem liturgii, umacnianiem dyscypliny kleru, podporządkowaniem zakonów władzy biskupów
i rozwojem kultu świętych. Z jego to inicjatywy w 1436 r.
ogłoszono świętych Wacława, Wojciecha, Stanisława i Floriana patronami Polski, a Stanisława i Floriana dodatkowo patronami biskupstwa krakowskiego. Ufundował kościoły
w Bodzentynie i Piotrowinie, Wojcieszkowie, Jastrzębiu czy
św. Piotra w Bieczu, a dodatkowo erygował kapitułę kolegiacką pod wezwaniem św. Małgorzaty w Nowym Sączu. Głęboko
popierał rozwój bractw religijnych i wspierał je także finansowo, by wspomnieć choćby o ufundowaniu kościoła i klasztoru
bernardynów w Krakowie u stóp Wawelu.
Ciekawostką jest fakt, iż to z jego inicjatywy został sprowadzony do katedry wawelskiej dzwon „Urban”, który ufundowany przez Kazimierza Wielkiego zawieszony był w kościele
w Niepołomicach.
W 1439 r. jako pierwszy Polak został nominowany kardynałem (tytułu Sanctae Priscae) przez Eugeniusza IV, a rok później ponownie przez Feliksa V, ale faktycznie godność tę
przyjął dopiero w 449 r. W oczach mu współczesnych taka
nominacja nie miała większego znaczenia i nabrała ona rangi
dopiero po śmierci kardynała.
Biskup Zbigniew był człowiekiem bardzo czynnie zaangażowanym w sprawy polityczne Królestwa. Po śmierci Jagiełły
doprowadził do szybkiej koronacji małoletniego Władysława.
W wyborze młodego króla miał biskup krakowski swój cel –
przejęcie rządów w państwie w zastępstwie młodocianego
władcy. Cel swój osiągnął i w okresie poprzedzającym wstąpienie na tron Kazimierza IV Jagiellończyka to właśnie biskup
wytyczał główne kierunki polityki wewnętrznej i zewnętrznej
Królestwa Polskiego. Wkrótce po wstąpieniu Władysława III
na tron biskup zakończył wojnę z Zakonem Krzyżackim pokojem w Brześciu Kujawskim. Doprowadził do obsadzenia na
tronie węgierskim Władysława Warneńczyka jednocześnie
rezygnując z objęcia przez króla tronu Czech z uwagi na konieczność współpracy z czeskimi husytami. W polityce wewnętrznej państwa był zwolennikiem budowy polskiego mocarstwa – z ideą inkorporacji Litwy do Polski, tak głębokiej,
że pozbawiającej Litwę statusu osobnej państwowości.
Po wstąpieniu na tron Kazimierza IV Jagiellończyka status
Zbigniewa zdecydowanie zmalał i zakończył się odsunięciem
biskupa od dworu królewskiego.
Kardynał zmarł nieoczekiwanie 1 kwietnia 1455 r. podczas
pobytu w Sandomierzu po krótkiej chorobie przeziębieniowej.
Pochowany został, jak na jednego z najwybitniejszych synów
polskiej ziemi przystało, w Katedrze na Wawelu. Do końca
życia cechowała go hojność i dbałość o rozwój kraju, czego
dowodem był zapis testamentowy, w którym przeznaczył
znaczne sumy dla Akademii Krakowskiej.
D.K.

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

Najczęstszą przyczyną śmierci w czasie
pandemii koronawirusa jest... aborcja!
Atak koronawirusa spowodował wielkie spustoszenia w wielu
krajach. Wiele osób, zwłaszcza pracujących w służbie zdrowia, opiece społecznej czy w duszpasterstwie dokonywało
heroicznych poświęceń, aby uratować jak najwięcej ludzi.
Zostaliśmy zmuszeni do zamknięcia się w swoich domach.
Firmy, kościoły i szkoły zostały zamknięte. Wielu donorów
przekazało spore sumy na walkę z pandemią i leczenie ciężko
chorych ludzi. Wiele szpitali pracowało w zmienionej formule,
większość planowanych zabiegów była odwoływana, aby nie
ryzykować zakażenia kolejnych osób i w ten sposób chronić
ich życie. Rządy poszczególnych krajów codziennie publikowały komunikaty o liczbie osób zakażonych i zmarłych danego dnia.
W czwartek 18 maja Centrum Kontroli Chorób w Stanach
Zjednoczonych ogłosiło, że liczba Amerykanów zmarłych
z powodu koronawirusa przekroczyła 100 000. The Worldometer oszacował, że ogólna liczba zgonów z powodu koronawirusa w dniu 19 maja br. wynosiła ok. 364 600 osób, a 31
maja podawano liczbę 367 tys. zmarłych.
Tymczasem liczba dzieci w wielu prenatalnym, które w tym
samym czasie zginęły z powodu aborcji jest znacznie wyższa.
The Worldometer na podstawie podawanych statystyk szacował, że w skali całego świata w czasie poprzedzającym rok
2020 wynosiła ona średnio 3 484 800 aborcji miesięcznie.
Oznacza to, że w okresie pomiędzy marcem a majem na skutek aborcji zginęło ok. 10,5 miliona poczętych dzieci. Według
szacunków Guttmacher Institute w Stanach Zjednoczonych
w tym samym czasie liczba aborcji wynosiła 215 600.
Co prawda niektóre placówki aborcyjne z powodu pandemii
zostały zamknięte lub pracowały w ograniczonym zakresie.
Jednak promocja ze strony Światowej Organizacji Zdrowia
i rządów wielu krajów zalecająca traktowanie aborcji jako
elementarnej pomocy medycznej oraz dopuszczająca stosowanie pigułki aborcyjnej bez opieki lekarskiej samotnie
w domu przyczyniła się do wyjątkowej pandemii skierowanej
przeciwko poczętemu dziecku.
Tabletki aborcyjne najczęściej upowszechniano przez Internet i przekazywano drogą wysyłki pocztowej. Liczby te umykają statystykom. Wiadomo jednak, że właśnie w czasie pandemii jest to przyczyna, że ginie bardzo dużo dzieci.
Wydaje się, że zagrożenie życia na skutek pandemii powinno
spowodować zwiększoną ochronę życia. Wielu ludzi ratuje
chorych z olbrzymim poświęceniem i narażeniem własnego
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zdrowia i życia. Współczesny świat jednak nadal zabija poczęte dzieci. Porównanie cyfr jest szokujące, jest to różnica
o rząd wielkości!
Najwięcej ludzi, tych najmniejszych i bezbronnych, w czasie
pandemii koronawirusa ginie w łonach matek na skutek świadomego wyboru aborcji! W przeciwnym wypadku urodziłoby
się znacznie więcej dzieci niż wystąpiło zgonów spowodowanych koronawirusem. Bill Gates i eksperci ONZ nieustannie
mówią, że trzeba zredukować liczbę ludności świata co najmniej o połowę. To nie koronawirus przyczynia się do realizacji ich zamierzeń, ale przede wszystkim aborcja. Nic więc
dziwnego, że usilnie i wszystkimi sposobami, również pod
pretekstem pomocy humanitarnej i pandemii ją promują.
Za: HLI-Polska, Biuletyn nr 257 (29 maja – 4 czerwca 2020 r.)
Ledwie wróciliśmy po przeszło dwumiesięcznej przerwie, już nadszedł czas na kolejne dwa miesiące przerwy wakacyjnej (oby tylko tyle). Życzymy wszystkim
zasłużonego wypoczynku, najlepiej na łonie natury,
odzyskania sił do nowych wyzwań, optymizmu i wierności Bogu. Niech ten czas wakacji będzie czasem nawiązania z Nim bliższych kontaktów.
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