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Płynne złoto – nektar życia

Te słowa Pana Jezusa wspaniale skomentował – w roku
mniej więcej 108, a więc prawie 1900 lat temu – święty
Ignacy z Antiochii. Pan nasz powiedział – mówił święty Ignacy – że gdzie dwoje lub troje zgromadzi się w Jego imię, tam
On jest wśród nich. Tak wielka jest moc wspólnej modlitwy!
Zatem pomyślcie, bracia, jak potężna musi być moc tej modlitwy, kiedy już nie dwoje czy troje, ale cały Kościół gromadzi się na Eucharystię!
Trudno sobie wyobrazić coś bardziej intymnego niż wiara, ale
zarazem wiara z natury swojej domaga się wspólnoty. Wiara
jest to oddanie się Bogu, który kocha. Jest to odkrywanie
wciąż na nowo, że jestem dzieckiem Boga. Wtedy człowiek
z konieczności sobie uświadamia, że nie ja jeden jestem
dzieckiem Bożym, że Bóg swoich dzieci ma miliardy.
Jeszcze z innej strony spójrzmy na tę potrzebę wspólnoty
w wierze. Wiele darów otrzymujemy od Boga bezpośrednio,
ale też wiele darów Bóg chce nam dawać w taki sposób, że
my, Jego dzieci, wzajemnie się obdarzamy. Jest tak dlatego,
bo Panu Bogu zależy na tym, żebyśmy my, Jego dzieci, byli
powiązani więzami wzajemnej miłości. Wiara w pojedynkę
jest podobna do iskry, która wypadła z ogniska – jest czymś
raczej pewnym, że zgaśnie. Wspólnota wiary jest nam potrzebna, żebyśmy mogli wzajemnie dzielić się i obdarzać
światłem wiary, pobudzać się wzajemnie do wiary gorliwej,
do wierności Bożym przykazaniom itd.
Ale te słowa: gdzie dwoje lub troje zgromadzą się w moje
imię, tam Ja jestem wśród nich, są szczególnie prawdziwe
w odniesieniu do rodziny chrześcijańskiej. Jak wiadomo, rodzina zbudowana na sakramencie małżeństwa jest małym
Kościołem. Co to znaczy? Kościół to, po pierwsze, miejsce
zbawczej obecności Boga wśród ludzi, miejsce, gdzie szczególnie blisko można się z Bogiem spotkać i otrzymywać od
Niego światło, siłę i łaskę. Moja rodzina jest małym Kościołem, jeżeli wszyscy – a przynajmniej ci, którzy to rozumieją –
troszczymy się o to, żeby modlitwa i wiara realnie opromieniała nasze życie rodzinne.
Po wtóre, Kościół, świątynia, to także miejsce, gdzie składane są miłe Bogu ofiary. Ofiara jest to wierność dobru również
wtedy, kiedy to trudne. Jest to taka wierność dobru, która
podoba się Panu Bogu. Moja rodzina o tyle więcej jest małym Kościołem, o ile więcej dzieje się w niej rzeczy podobających się Bogu.
Po trzecie, Kościół – miejsce szczególnej obecności Boga
wśród ludzi – ma być także miejscem szczególnego świadectwa zarówno dla siebie wzajemnie, jak i dla ludzi z zewnątrz.
Także ten wymiar warto odnieść do rodziny jako małego
Kościoła. Wtedy te słowa Pana Jezusa, że gdzie dwoje lub
troje gromadzą się w Jego imię, tam On jest wśród nich –
będą się bardzo realnie odnosiły również do mojej rodziny.
o. prof. Jacek Salij OP

8 sierpnia obchodziliśmy dzień pszczół. Nikt z nas nie
ma wątpliwości, jak pożyteczne są to owady – zapylają rośliny zapewniając bioróżnorodność, zbierają nektar i produkują zdrowy dla człowieka miód, a także
pyłek kwiatowy – pierzgę, kit pszczeli – propolis oraz
wosk – produkt do budowy plastrów i wyrobu świec.
W Polsce żyje 470 gatunków
pszczół, aż 222 z nich zagrożone jest wyginięciem. Pszczołom brakuje miejsc, gdzie mogłyby bezpiecznie żyć, rozmnażać się i zdobywać pokarm. Największą korzyścią,
jaką pszczoły wyświadczają
środowisku jest efekt zapylania kwiatów w ponad 90%
roślin owadopylnych, decydują
o istnieniu blisko 700 gatunków roślin. Bez pszczół nasz
świat byłby ubogi, smutny,
Logo Związku Pszczelarzy pozbawiony kolorów i smaKrakowskich
ków. Szacuje się, że dzięki ich
pracy powstaje trzy czwarte
światowej produkcji żywności. Zawdzięczamy im aż 4 tys.
odmian warzyw i owoców.
W ostatnich latach naukowcy obserwują niestety wyraźny
spadek liczebności tych owadów zapylających, co ma związek z degradacją środowiska naturalnego, używaniem chemicznych środków ochrony roślin, ociepleniem klimatu, coraz
mniejszym urozmaiceniem kwiatostanu, a także chorobami
dziesiątkującymi pszczele rodziny, jak np. warroza.
Albert Einstein powiedział: Jeśli zginie ostatnia pszczoła,
człowiekowi zostaną najwyżej 4 lata życia.
A przecież i w mieście możemy zadbać o roślinność bogatą
w nektar i pyłek oraz miejsca do gniazdowania. Samorządy
dysponują terenami, z których na co dzień korzystają mieszkańcy, ale które równocześnie mogą być cenne dla pszczół.
Łąki kwietne na niezagospodarowanych do tej pory obszarach, parki, skwery i ulice obsadzone roślinami przyjaznymi
pszczołom – kwitnące i pachnące będą cieszyć wszystkich.
Możemy też na naszych balkonach, działkach i w ogródkach
sadzić rozmaite rośliny miododajne.
dok. na str.3
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PONIEDZIAŁEK 7.09
06:30 W intencji Bogu wiadomej
07:00 + Jadwiga Kościelniak (od rodziny z Trzemeśni)
07:00 + Stefan Mielnicki – 38. rocznica śmierci i Zofia – 34.
rocznica śmierci
08:00 + Stanisław Stanek (od sąsiadów)
18:30 + Stanisław Janczar – msza gregoriańska
18:30 + Władysław Wójtowicz (od córki Elżbiety i żony Władysławy)
18:30 + Czesław Krupa
WTOREK 8.09
06:30 + Władysława Skoczylas
07:00 + Stanisław Janczar – msza gregoriańska
07:00 + Ewa Drabik (od Lucyny i Andrzeja, sąsiadów)
08:00 + Stanisław Stanek (od sąsiadów)
18:30 W intencji Renaty i Janusza w 19. rocznicę ślubu
z podziękowaniem za łaski, z prośbą o dalsze
18:30 + Marian Rupka w 1. rocznicę śmierci (od koleżanek
z pracy córki Anny)
18:30 + Anna Krzywda (od sąsiadów z klatki)
ŚRODA 9.09
06:30 + Stanisław Janczar – msza gregoriańska
06:30 + Jadwiga Kościelniak (od rodziny z Trzemeśni)
07:00 W intencji Bogu wiadomej
07:00 + Bronisława Kojder (od siostry Genowefy)
08:00 + Stanisław Stanek (od sąsiadów)
18:30 Zbiorowa w intencjach Nowenny do MBNP
CZWARTEK 10.09
06:30 + Stanisław Janczar – msza gregoriańska
07:00 + Kazimiera Bodziony (od Izabeli i Mirosława Słomka
z rodziną z Czchowa)
08:00 + Stanisław Knap (od Janiny Żądło)
18:30 O nawrócenie dla Gabrieli i podążanie za zmartwychwstałym Jezusem Chrystusem
18:30 + Jan Martyna, syn Bogusław
18:30 + Józef Góra (od Lucyny Szeląg-Marszałek z rodziną)
PIĄTEK 11.09
06:30 W intencji parafian
06:30 + Wanda Sztorc – 19. rocznica śmierci
07:00 W intencji Bogu wiadomej
08:00 W 82. rocznicę urodzin Emilii z podziękowaniem za
otrzymane łaski i prośbą o Boże błogosławieństwo
na dalsze lata i opiekę Matki Najświętszej
08:00 + Eugenia i Mieczysław Zołoteńscy
18:30 + Stefania i Józef Woźniak, Tadeusz Chlebda
18:30 + Stanisław Janczar – msza gregoriańska
18:30 + Stefania i Władysław Kowalczyk
18:30 + Stefan Wójcik w 7. rocznicę śmierci, żona + Janina
i syn + Zbigniew
SOBOTA 12.09
06:30 + Stanisław Janczar – msza gregoriańska
07:00 + Zbigniew Ulatowski (od Piotra Drabika z rodziną)
07:00 + Kazimiera Bodziony (od Katarzyny i Roberta Słomka
z rodziną z Tęgoborzy)
08:00 + Maria Ulman w 13. rocznicę śmierci, mąż Stanisław
i + Józef Szczupak
08:00 + Jan Heiza (od rodziny Zembroniów)
08:00 + Władysław Wójtowicz (od Anny i Tomasza Tomczyk)
08:00 + Zofia Sikora
18:30 + Maria Pidek w 1. rocznicę śmierci

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia życzymy
opieki Bożej i wszelkiej pomyślności. Szczególne
życzenia kierujemy do s. Wiktorii katechetki, która
w sobotę będzie obchodzić imieniny. Życzymy
Siostrze błogosławieństwa Bożego i opieki Matki
Bożej w pracy katechetycznej i w życiu zakonnym.
W

dzisiejszą niedzielę na każdej Mszy św., szczególnie podczas adoracji Najświętszego Sakramentu, modlimy się
w intencji uczniów, ich rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkół z naszej parafii w związku z rozpoczętym
nowym rokiem szkolnym i katechetycznym.

 Natomiast

po każdej Mszy św. Zespół Charytatywny prowadzi dziś zbiórkę na Kuchnię św. Jadwigi dla ubogich.
Dziękujemy za każdy dar serca. Kuchnia rozpoczęła już po
wakacjach wydawanie posiłków od początku września.

 Od

dzisiaj powróciła po wakacjach niedzielna Msza
święta w dolnym kościele o 10:00 dla osób starszych
i chorych.

 Spotkania

grup i wspólnot parafialnych będziemy
wznawiać stopniowo w kolejnych tygodniach września
i października, w zależności od sytuacji epidemicznej
w naszym mieście. Zaproszenia na te spotkania będziemy
ogłaszać na bieżąco.

 Ogólnopolskie

Duszpasterstwo Kolejarzy zaprasza do
udziału w XVIII Pielgrzymce Kolejarzy do Sanktuarium
Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach w sobotę 12
września. Program wywieszony jest przy wyjściu z kościoła.

 Zapraszamy

do udziału w tegorocznej Pielgrzymce
Rodzin do Kalwarii Zebrzydowskiej, która odbędzie się
w niedzielę za tydzień, czyli 13 września. Rozpocznie się
tradycyjnie Drogą Krzyżową od stacji „u Piłata” o godz.
9:00. Natomiast o 11:30 przy ołtarzu polowym zostanie
odprawiona Msza św. pod przewodnictwem ks. Arcybiskupa Metropolity. Po konsultacjach w tym roku z powodu
pandemii wyjątkowo nie organizujemy wspólnego wyjazdu
autokarem. Zachęcamy natomiast do wyjazdów indywidualnych do Kalwarii.

 Prośmy

o Miłosierdzie Boże dla naszych parafian, którzy
w tym tygodniu odeszli do wieczności. Są to śp.: Janina
Legutko (l. 90) z ul. Batalionu Skała AK 4, Maria Kijania
(l. 76) z ul. Łokietka 55 oraz Józef Strączek (l. 84) z ul.
Łokietka 57A.

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

NIEDZIELA 13.09
06:30 Za Parafian
08:00 + Eugenia Mączka
09:30 O Boże błogosławieństwo i podziękowanie za plony
(od działkowców Rodzinnego Ogrodu Działkowego
im. Lewińskiego)
10:00 Zmarli z rodziny Stankiewicz i Kwarciak
11:00 + Marek Stachurek
12:30 + Marianna i Józef Nazimek oraz + Maria i Antoni
Rajda
12:30 O Boże błogosławieństwo dla Lidii Muniak w 90.
rocznicę urodzin
17:00 Rezerwacja
18:30 + Stanisław Janczar – msza gregoriańska
20:30 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski
dla Igi z okazji urodzin

Płynne złoto – nektar życia
dokończenie ze str. 1
Również samotne pszczoły czy trzmiele, które także żyją
w mieście, np. w dzikich ogrodach lub w specjalnie budowanych dla nich hotelikach, są niezwykle pracowite. Bez zapylenia kwiatów śliwy nie jedlibyśmy śliwek, podobnie jest z jabłoniami, wiśniami, gruszami, a także wieloma warzywami,
np. brokułami, ogórkami, marchwią i cukinią.
Warto wiedzieć, że podczas jednego kursu po nektar pszczoła
odwiedza od 50 do 100 kwiatów. Przeciętny zasięg lotu
pszczół wynosi 3 km, a maksymalny może wynieść nawet
ponad 10 km. Żeby zebrać nektar na 1 kg miodu pszczoły
muszą odwiedzić około 4 mln kwiatów. Pszczoła przez całe
swoje życie wyprodukuje jedną łyżkę miodu. To morderczy
wysiłek, którego najwyraźniej zupełnie nie doceniamy racząc
się tym eliksirem zdrowia, zawierającym potas, magnez,
mnóstwo związków przeciwutleniających (witamina C, karotenoidy, witamina E, flawonoidy, antocyjany itd.) oraz mikroelementy.
Naszym przewodnikiem po fascynującym świecie pszczół jest
pszczelarz i nadzwyczajny szafarz naszej parafii Sławomir
Podgórski.

– Gdzie znajduje się Pana pasieka?
Pasieka zlokalizowana jest w mojej rodzinnej miejscowości
Czaple Wielkie koło Miechowa i liczy 20 rodzin.

– Od jak dawna zajmuje się Pan pszczołami?
Moja przygoda z pszczołami rozpoczęła się, gdy miałem ok.
12 lat. Zawdzięczam to wspaniałemu pszczelarzowi i nauczycielowi wujkowi Edkowi, który nauczył mnie miłości do
pszczół, a teraz wyrozumiałej żonie, która pozwala mi każdy
wolny czas spędzać z pszczółkami oraz córce Beatce, która
w wolnych chwilach zakłada kapelusz i asystuje mi przy pracy
w pasiece.

– Co jest najtrudniejsze w pracy pszczelarza?

Największym zagrożeniem jest nieodpowiednie stosowanie
środków ochrony roślin. Jeśli chodzi o ptaki, najwięcej szkód
czyni dzięcioł przez niszczenie uli zimą.

– Miód można kupić od wielu handlarzy – jak rozpoznać, czy
jest prawdziwy?
To bardzo trudne pytanie. Zwracajmy uwagę na jego wygląd,
zapach i konsystencję zależną od gatunku miodu i czasu, jaki
upłynął od jego pozyskania. Krystalizacja jest naturalną cechą dojrzałych miodów wysokiej jakości. Kupujmy miód
wprost z pasiek i od znajomych pszczelarzy.

Rozmawiała Iwona Korohoda

KONKURS
Pszczelarza

Pan Sławek zaprasza wszystkich czytelników biuletynu do
udziału w konkursie!

PYTANIE KONKURSOWE:
Która ulica z terenu parafii Królowej Jadwigi ma
związek z parafią Czaple Wielkie i jaki to związek?
Odpowiedzi należy przesyłać smsem na numer
605 681 963 od poniedziałku 7.09 do piątku 11.09.
Autorzy pierwszych trzech poprawnych odpowiedzi
otrzymają od organizatora quizu nagrody!

Każdy pszczelarz ma inne problemy. Dla mnie przy pracy
zawodowej najtrudniejsze jest zorganizowanie czasu na pracę w pasiece, a także kaprysy pogody. Dużo czasu poświęcam też pracy społecznej w Zrzeszeniu Pszczelarzy Krakowskich (ZPK) jako członek zarządu.

KALENDARZ LITURGICZNY TYGODNIA:

– Coraz częściej na dachach w miastach pojawiają się ule –
projekt Pasieka Kraków, który ma wspierać miejskie pszczelarstwo, ma już 3 lata, a zrealizowany został właśnie przez
ZPK we współpracy z Urzędem Miasta. Czy miód z pasiek
miejskich jest zdrowy?

WTOREK 8.09
Święto Narodzenia NMP
Mi 5,1–4a; Ps 13;
Mt 1,18–23

Badania dowodzą, że miód z miasta jest tak samo czysty jak
z terenów wiejskich, a czasem nawet lepszy, gdyż wolny od
zanieczyszczeń pestycydami i metalami ciężkimi. Bez obawy
możemy spożywać taki miód. Głównym zadaniem tego typu
projektów jest jednak promocja i ochrona pszczół oraz szerzenie wiedzy na ich temat wśród mieszkańców miast. Więcej
informacji można znaleźć na stronie ZPK:
www.zrzeszeniepszczelarzykrakowskich.pl

– Co jest największym zagrożeniem dla pszczół? Czy ptaki
miejskie żywią się pszczołami?

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

PONIEDZIAŁEK 7.09
1 Kor 5,1–8; Ps 5; Łk 6,6–11

ŚRODA 9.09
bł. Anieli Salawy
1 Kor 7,25–31; Ps 45;
Łk 6,20–26
CZWARTEK 10.09
1 Kor 8,1b–7.10–13; Ps 139;
Łk 6,27–38

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

PIĄTEK 11.09
1 Kor 9,16–19.22–27;
Ps 84;
Łk 6,39–42
SOBOTA 12.09
1 Kor 10,14–22;
Ps 116B;
Łk 6,43–49
NIEDZIELA 13.09
Syr 27,30–28,7;
Ps 103;
Rz 14,7–9;
Mt 18,21–35

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

Komunia święta w czasie pandemii

zywać sobie znaku pokoju przez uścisk ręki.
Należy zaznaczyć, że obie formy przyjmowania Komunii eucharystycznej są równie godne. Istotą jest spotkanie osobowe z Chrystusem uniżonym pod postacią konsekrowanego
Chleba. Warunkiem godziwości nie jest sposób, a łaska
uświęcająca w sercu przyjmującego. Świątecznym strojem
naszej duszy na przyjście Jezusa jest szata łaski. Inaczej grozi nam to, o czym pisał św. Paweł w liście do Koryntian:

Niech przeto człowiek baczy na siebie samego, spożywając
ten chleb i pijąc z tego kielicha. Kto bowiem spożywa i pije
nie zważając na Ciało [Pańskie], wyrok sobie spożywa i pije
(1 Kor 11,28–29).

Od 15 marca w naszej świątyni wszyscy jesteśmy zobowiązani do szczególnej troski o zdrowie z uwagi na pandemię COVID 19. Pamiętamy, że wskutek państwowych obostrzeń do
50 osób, a potem 5 uczestników Eucharystii możliwości
uczestnictwa w nabożeństwach zostały bardzo ograniczone.
Teraz jest znacznie lepiej, gdyż uczestniczyć mogą wszyscy,
jednak zachowując pewne ograniczenia i obostrzenia w gestach liturgicznych.
Jedną z form troski sanitarnej o wiernych jest udzielanie konsekrowanej Hostii na dłoń. Taka możliwość przyjmowania
Komunii świętej podyktowana jest motywami higienicznymi,
by uniknąć mimowolnego przenoszenia śliny przez dłonie
szafarza. By ograniczyć możliwość przenoszenia wirusa przez
oddech szafarz – kapłan, który nie celebruje oraz przyjmujący noszą maseczkę lub szal. Zdejmuje się ją czy uchyla wyłącznie na czas przyjmowania Świętych Postaci.
Komunia eucharystyczna na dłoń jest alternatywną formą dla
tradycyjnej formy przyjmowania do ust. Jest ona zgodna
z prawem Kościoła; w Ogólnym wprowadzeniu do Mszału
rzymskiego, w nr 161 powiedziano: Przystępujący do Komunii

świętej odpowiada: Amen i przyjmuje Najświętszy Sakrament
do ust lub, jeśli jest to dozwolone, na dłoń, według swego
uznania. Przystępujący do Komunii spożywa całą świętą Hostię tuż po jej przyjęciu.

Konferencja Episkopatu Polski określiła we wskazaniach po
ogłoszeniu nowego wydania Ogólnego wprowadzenia do
Mszału rzymskiego (przyjętych na 331. zebraniu plenarnym
KEP w dniu 9 marca 2005 roku), że Komunii świętej udziela
się bezpośrednio do ust, jeśli jednak ktoś uczyni gest wyciągniętych dłoni, należy udzielić mu Komunii świętej na dłoń,
a przyjmujący ma spożyć Ciało Pańskie w obecności szafarza
(por. ks. M. Zachara MIC. Msza Święta: liturgiczne ABC. Warszawa 2018 s. 152).
Ze względów sanitarnych w naszej parafii przyjęliśmy taką
formę Komunii świętej jako podstawową, zapewniając równocześnie możliwość przyjęcia Komunii świętej do ust. Prosimy, by najpierw przystępowały do Komunii osoby pragnące
przyjąć ją na dłoń, w dalszej kolejności osoby przyjmujące do
ust. W praktyce wygląda to również tak, że osoby przyjmujące do ust niejednokrotnie klękają wcześniej na stopniu komunijnym przy balaskach, a kapłan, który zakończy rozdawanie
Komunii świętej na dłoń, podchodzi do nich i udziela Świętych Postaci.
Osoba przyjmująca na dłoń kładzie lewą dłoń obróconą
wierzchem na prawej dłoni; następnie prawą dłonią pobiera
Ciało Pańskie i przyjmuje do ust. Należy uczynić to bezpośrednio przed szafarzem, albo odszedłszy kilka kroków
w bok, ale w obecności szafarza.
Przyjmując na dłoń należy ją zachować czystą. Dlatego prosimy, by wchodząc do świątyni obowiązkowo pobrać z wiszącego w przedsionku pojemnika płyn dezynfekujący i wetrzeć go
w dłonie. Z tego też powodu składka na tacę ma miejsce nie
w czasie – jak dotąd – na ofiarowanie darów po modlitwie
wiernych, ale w trakcie ogłoszeń parafialnych, a nawet już
w czasie suplikacji. Dlatego prosimy również, aby nie przeka-

Ufajmy, że pandemia przeminie, a my wyjdziemy z niej mężniejsi i dojrzalsi.
ks. Mirosław Czapla

Dokończenie ogłoszeń parafialnych:
Klub Sportowy Jadwiga zaprasza dzieci
i młodzież na zajęcia sportowe. W poniedziałki i środy
w małej sali gimnastycznej odbywają się zajęcia taekwondo oraz z tenisa stołowego dla dziewcząt i chłopców, we
wtorki i czwartki zapraszamy dziewczynki w wieku od 5 lat
na zajęcia z gimnastyki sportowej (również w małej sali),
a młodzież na siatkówkę – duża sala gimnastyczna.
Chłopców zapraszamy na piłkę nożną wg harmonogramu
dostępnego na stronie pksjadwiga.com oraz na klubowym fb. Biuro Klubu udziela informacji w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 16:00-18:00. Serdecznie zapraszamy.

 Parafialny

 Centrum

Kultury im. Św. Jadwigi informuje, że trwają
już zapisy na zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży.
Z uwagi na pandemię zachęcamy do zapisów telefonicznie,
mailowo lub za pośrednictwem facebooka. Szczegóły na
plakacie i ulotkach.

 Więcej

informacji o życiu parafii znajdziemy w bezpłatnym
biuletynie, który pojawił się dzisiaj po wakacyjnej przerwie i wyłożony jest przy wyjściach z kościoła. Zapraszamy
osoby, które mogłyby włączyć się w pracę redakcji naszej
gazetki. Chętnych prosimy o zgłaszanie się do ks. Proboszcza. Przypominamy, że biuletyn jest bezpłatny. Natomiast prosimy każdego, kto może i zechce, by czasami wrzucił
dobrowolny datek na utrzymanie biuletynu do skarbonki
przy wyjściu głównym na ścianie kościoła.

Dobre słowo
Życzliwe słowa mogą być krótkie i łatwe do
wymówienia, ale ich echa są naprawdę
nieskończone.
św. Matka Teresa
REKLAMA na pokrycie kosztów druku
Informacje w sprawie reklamy pod nr. tel. 603 083 755

