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Refleksja ewangeliczna na niedzielę
/J 16,12—15/
Jeżeli ktoś chce tylko brać – zawsze jest nieszczęśliwy, urażony,
pełen pretensji. Człowiek musi
dawać i przyjmować. Przyjmować to nie znaczy brać. Brać to
wybierać, co się podoba. Przyjmuje się natomiast wszystko, co
człowieka spotyka, i dobre słowo, i złe, i przykrości, i radości.

Wprawdzie skończyli pierwsi, ale już słońce wynosiło się nad
wieś i coraz więcej turkotało wozów, z drugich wsi jadących.
Jęli się więc śpiesznie szykować do kościoła.
Wł. Reymont, Chłopi
Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (łac. Sollemnitas Sanctissimi Corporis et Sanguinis Christi), czyli Boże Ciało,
została ustanowiona w 1264 r. przez papieża Urbana IV bullą
Transiturus. W Polsce pierwsze obchody Bożego Ciała odbyły się
w 1320 r. w diecezji krakowskiej. Wprowadził je biskup Nanker.

Jezus przyjął od Ojca chwałę,
jak również cierpienie i krzyż.
Największym grzechem przeciwko Bogu ukrytemu w Trójcy
jest postawa zabierania wszystkiego dla siebie. Postawa, która prowadzi do nieszczęścia
i wszystko przewraca do góry
nogami.

A przykładali się do roboty wszyscy zarówno, kromie jednej Jagusi, która wymknąwszy się z chałupy wczesnym rankiem, już
się nie pokazała.

Trójca Święta ze Świerzawy

Nauczmy się dawać i przyjmować, a będzie w nas rosła miłość
wzajemna.
ks. Jan Twardowski

Idziesz przez wieki...
Ów dzień Bożego Ciała przyszedł był, jak i poprzednie, wielce
pogodny, jeno dziwnie duszący i cichy; [...]
Folgował se Pan Jezus i prażył coraz mocniej, ale naród jakby
na to nie baczył, gdyż już od samego świtania rejwach się czynił
na wsi i sroga krętanina: szykowali się do kościoła, a dziewczyny, które miały nosić feretrony i sypać kwiatem przed dobrodziejem na procesji, biegały kiej oparzone jedne do drugich
przymierzać stroiki, a czesać się i cudeńka wygadywać między
sobą, zaś starsi na gwałt stroili ołtarze; stawiali u młynarzów,
przed plebanią, zamiast u wójta, i przed Borynami, że Hanka
wraz z domownikami już od świtu pomagała Rochowi. [...]
I prawdę rzekli: przed gankiem stanęła kieby kapliczka, wypleciona z brzozowych gałęzi a zieleni, wykryli ją całą wełniakami,
że jaże grało w oczach od kolorów, zaś w pośrodku, na podwyższeniu, stanął ołtarz, przykryty bieluśką i cienką płachtą i zastawiony świecami a kwiatami w doinkach. […]
Wielki obraz Matki Boskiej wisiał nad ołtarzem, a pobok zawiesili mniejsze, ile się jeno zmieściło. A całe opłotki od drogi
wysadzone były świerczyną na przemian z brzózkami, żółtym
piaskiem grubo wysypane i zarzucone tatarakiem.
Józka znosiła całe naręcze modraków, ostróżek, wyczki polnej
i przystrajała ściany kapliczki; opięła też nimi obrazy, lichtarze
i co ino było można, że nawet ziemię przed ołtarzem potrząsnęła kwiatami; nie darowała i chałupie, gdyż całe ściany i okna
ginęły pod zielenią, zaś w snopki dachu nawtykała tataraków.

Procesje Bożego Ciała zostały
wprowadzone 200 lat później.
Pierwsze procesje odbywały
się już w XIV w. w Płocku. Polska jest jedynym krajem, gdzie
w każdej parafii odbywają się
procesje od XV w. aż po dzień
dzisiejszy.
Z Bożym Ciałem wiążą się ciekawe wierzenia ludowe. Większość z nich opierała się na
przypisywaniu symbolicznego,
szczególnego znaczenia kwiatom, gałązkom i palemkom,
którymi ozdabia się ołtarze na
trasie procesji.
Najbardziej popularnym zwyczajem tego święta jest zabieranie
gałązek brzózek, które przyozdabiają ołtarze, do domu. W dawnych czasach wierzono, że brzozowa witka skutecznie chroni
od czarownic i przed czarami. Obecnie zabieranie gałązek do
domu stało się tradycją.
Obok zrywania brzozowych gałązek jest też zwyczaj wicia wianków. W kościołach święciło się wianki, które potem zakopywano na czterech rogach pola uprawnego wierząc, że uchroni to
zagony od gradu.
W przeszłości wianki do kościoła zanoszono w dzień Bożego
Ciała i pozostawały one tam przez całą oktawę, aby nabrały
świętej mocy. Dopiero ostatniego dnia zabierano je do domu
i umieszczano za obrazami świętych, nad oknami, a także przy
wejściu do domu. Do sporządzania wianków używało się zazwyczaj ziół: mięty, rozchodnika, macierzanki, kopytnika, grzmotnika, jaśminu. Wianki poświęcone w Boże Ciało lub ostatniego
dnia oktawy miały chronić domowników przed burzą, piorunami, urokami i nieszczęściem. Miały też chronić zwierzęta gospodarcze. Z tego powodu wianki przechowywano w stajni i oborze, aby chronić hodowle przed zarazą. Wierzono również, że
poświęcone wianki uchronią warzywa przed szkodnikami.
dokończenie na str. 4
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M S Z A L N E

PONIEDZIAŁEK 17.06
06:30 +Teresa Zapała
07:00 + Zofia, Edward Ziółko i zięć Adam
07:00 +Teresa Zapała
08:00 + Wincenty i Władysława
18:30 + Marianna Dubińska (od koleżanek syna z pracy)
18:30 + Maria Witkowska – msza gregoriańska
18:30 + Bogumiła Rachwał
18:30 + Danuta i Leszek Borsuk
18:30 + Stefania, Józef Kopacz oraz + Aleksander Trzmiel
WTOREK 18.06
06:30 + Władysław, Magdalena, Aleksandra Szostak
07:00 + Antonina i Józef Lis
07:00 +Teresa Zapała
08:00 + Maria Witkowska – msza gregoriańska
08:00 O zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę MB dla Katarzyny i Krzysztofa Kasprzyckich w 25. rocznicę ślubu
18:30 + Alicja, Zbigniew Łobozińscy oraz + Justyna Kiwała
18:30 + Bogumiła Rachwał
ŚRODA 19.06
06:30 +Teresa Zapała
06:30 + Michał (od koleżanek i kolegów z US Kraków-Krowodrza)
07:00 + Maria Witkowska – msza gregoriańska
07:00 + Henryk Bajorek (od Władysławy i Władysława Mucha)
08:00 + Krzysztof Sitko – 30. rocznica śmierci oraz + Jan Jakubik
18:30 Zbiorowa w intencjach Nowenny do MBNP
CZWARTEK 20.06
06:30 Za Parafian
08:00 +Józef i Alicja Przybycień
09:30 + Maria Witkowska – msza gregoriańska
10:00 + Genowefa, Feliks, Gustaw
11:00 + Krzysztof Siemiński w 1. rocznicę śmierci i + Zbigniew
Siemiński
12:30 Dziękczynno-błagalna w 42. rocznicę ślubu Marii i Jana
12:30 + Lucyna i Adam Cęckiewicz oraz + Daniel Swędzioł
16:00 + Edward Kuciński
18:30 + Stanisław Topolski w 18. rocznicę śmierci
20:30 + Emilia, Jan, Jadwiga, Piotr Ciarach
PIĄTEK 21.06
06:30 + Maria Witkowska – msza gregoriańska
06:30 Anna Kochana – o wiarę, zdrowie, dary Ducha Świętego
i wytrwanie w dobrym
07:00 +Jacek Michalski – 3. rocznica śmierci
07:00 + Zmarli rodzice + Julia, + Jakub
08:00 + Marianna Szpytpa i wnuczek + Łukasz
18:30 O miłosierdzie Boże dla zmarłych wypominanych w naszym Kościele
18:30 + Władysława – w 11. rocznicę śmierci i Jan – w 25. rocznicę
śmierci Czuma
SOBOTA 22.06
06:30 Dziękczynna za rodzinę Szymanków z prośbą o dalsze
Boże błogosławieństwo
07:00 + Maria Witkowska – msza gregoriańska
08:00 W 50. rocznicę ślubu Anny i Wiesława z podziękowaniem
i z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo
08:00 O zdrowie duszy i ciała dla Stefana, Beaty i Przemysława
18:30 + Katarzyna i Szczepan Pardyjak oraz + Rafał

OG ŁOSZENIA PAR AFIALNE
▪▪Solenizantom

i Jubilatom tego tygodnia życzymy wszelkich
łask Bożych.
▪▪W tym tygodniu kończymy rok szkolny i katechetyczny
dzieci i młodzieży. Zachęcamy do spowiedzi z tej okazji codziennie podczas Mszy św. wieczornych. Zapraszamy na Mszę święte
kończące rok dzieci, młodzież, nauczycieli i rodziców do dziękczynienia za miniony rok, za zdobytą wiedzę i wszystkie owoce
pracy. Będziemy także prosić Opatrzność o opiekę na czas wakacji, aby ten zasłużony odpoczynek dla ciała i ducha był udany
i bezpieczny oraz by nie brakło w nim miejsca dla Boga.
▪▪W czwartek Uroczystość Bożego Ciała. Msze święte w porządku niedzielnym z wyjątkiem popołudnia, kiedy nie będzie
Mszy o 17:00. Natomiast o godz. 16:00 odprawiona będzie uroczysta Msza św. z procesją do czterech ołtarzy. Po niej będą
jeszcze Msze św. o 18:30 i 20:30. Zapraszamy serdecznie wszystkich parafian do wzięcia udziału w tym Święcie Eucharystii. Prosimy zwłaszcza osoby do świec i sztandarów, dzieci komunijne
i rocznicowe w białych strojach, dzieci z klas I, II i przedszkolne do sypania kwiatów. Zapraszamy na próbę sypania kwiatów
w poniedziałek o 17:15. Prosimy także, aby udekorować okna
przy trasie procesji, która przejdzie tradycyjną trasą.
▪▪Po Bożym Ciele zapraszamy wszystkich, a szczególnie dzieci,
na codzienną procesję o godz. 18:00 przed Mszą wieczorną
w ramach oktawy tej uroczystości.
▪▪Dzisiaj w archidiecezji krakowskiej kończy się okres spowiedzi
i Komunii świętej wielkanocnej.
▪▪Zapraszamy na nabożeństwa czerwcowe, które odprawiamy codziennie o godz. 18:00.
▪▪W niedzielę za tydzień zaprzyjaźnieni pszczelarze będą przy
kościele rozprowadzać miód.
▪▪Stowarzyszenie Przyjaciół Skały zaprasza na jubileuszowy
XVII Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Wojskowych
i Dętych, który odbędzie się dzisiaj w Skale. Występy orkiestr
dętych z Polski i zagranicy oraz pokazy wojskowe poprzedzi
Msza św. na placu o godz. 15:00.
▪▪Prośmy o Miłosierdzie Boże dla naszych parafian, którzy w osta
tnim czasie odeszli do wieczności. Są to śp.: Dariusz Zaremba
(l. 53) z ul. Opolskiej 65, Waleria Szreniawa (l. 100) z ul.
Rusznikarskiej 5, Bronisław Baran (l. 60) z ul. Stachiewicza
31 oraz Elżbieta Nowak (l. 74) z ul. Krowoderskich Zuchów 24.
Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie.

KALENDARZ LITURGICZNY TYGODNIA:
PONIEDZIAŁEK 17.06
św. brata Alberta
Chmielowskiego, zakonnika
2 Kor 6,1–10; Ps 98; Mt 5,38–42
WTOREK 18.06
2 Kor 8,1–9; Ps 146; Mt 5,43–48
ŚRODA 19.06
2 Kor 9,6–11; Ps 112; Mt 6,1–6.16–18
CZWARTEK 20.06
Uroczystość Najświętszego
Ciała i Krwi Chrystusa
Rdz 14,18–20; Ps 110;
1 Kor 11,23–26; Łk 9,11b–17

PIĄTEK 21.06
św. Alojzego
Gonzagi,
zakonnika
2 Kor 11,18.21b–30;
Ps 34; Mt 6,19–23
SOBOTA 22.06
2 Kor 12,1–10; Ps 34;
Mt 6,24–34
NIEDZIELA 23.06
Za 12,10–11;
Ps 63; Ga 3,26–29;
Łk 9,18–24

NIEDZIELA 23.06
06:30 + Stanisław i Franciszka, Maria Trytek, zmarli z rodziny
Trytek, Dymek, Rychlickich
08:00 +Jan Wojtal
09:30 +Jan Kleszyk
10:00 + Zbigniew Lipski (od dzieci w Dzień Ojca)
11:00 + Irena, Władysław, Bogusław Zaszczudłowicz

12:30 +Janina Tekiela w 27. rocznicę śmierci i + mąż Jan
17:00 +Jan i Władysława Komenda oraz + Jan i Anna Staszel
18:30 + Maria Witkowska – msza gregoriańska
20:30 + Stanisława, Aleksander Ziembińscy oraz + Franciszek
i Magdalena Stawowscy

PIERWSZE PROCESJE W NASZEJ PARAFII
Dom przy ulicy Pod Fortem 33 w Krakowie. Dla wielu nic ten
adres nie mówi. Jednakże tutaj w latach siedemdziesiątych
ubiegłego stulecia powstał punkt katechetyczny dla dzieci ze
szkoły podstawowej nr 113. Najbliższy kościół św. Szczepana
był na tyle daleko dla okolicznych mieszkańców, iż zapragnęli sami stworzyć swoją parafię. W punkcie katechetycznym
zaczęto odprawiać pierwsze Msze św., a potem w domach
okolicznych mieszkańców. Trzynastego grudnia 1971 r. została
odprawiona pierwsza Msza św. dla dzieci, która kontynuowana jest do dziś.
Z biegiem czasu powstawało nowe osiedle i liczba mieszkańców zaczęła się zwiększać. Potrzeby duchowe mieszkańców
również. Punkt katechetyczny okazał się zbyt małym pomieszczeniem, więc nabożeństwa przeniosły się na zewnątrz pod
wybudowane w tym celu zadaszenie. W roku 1974 zorganizowano pierwszą procesję w Niedzielę Palmową oraz następną
w święto Bożego Ciała. Procesje były skromne, organizowane
na placu. Jednej z pierwszych procesji przewodniczył arcybiskup Luigi Poggi z ówczesnym kardynałem Karolem Wojtyłą.
Tak jak tworzyła się nowa parafia, zaczęto starać się o pozyskanie niezbędnych symboli religijnych. Pierwszy krzyż procesyjny
przywiózł ks. Jan Zając uzyskując go od regionalnych rzeźbiarzy z rodzimych stron.
Pierwsza monstrancja wykonana w pracowni brązowniczej
p. Batko jest pozłacana, wykonana ze srebra, uzyskanego po
złomowaniu komputera Odra 2 i przekazanego przez parafian
p. Stanisława oraz p. Janusza.
Monstrancja ta używana jest
do dziś (zdj. nr 1). Posługujące
siostry nazaretanki zorganizowały pierwsze poduszki z emblematami religijnymi do noszenia przez dzieci. Pierwszą
chorągiew noszoną w procesjach ufundowały Róże Różańcowe w roku 1978. Następnie
pojawiali się kolejni fundatorzy
i nowe sztandary – pierwszy
poświęcony patronce parafii,
wtedy jeszcze błogosławionej; dziś mamy nowy sztandar
poświęcony świętej Jadwidze
zdj. 1 Królowej.
W 1978 r. p. Henryk wraz z rodzinami wojskowymi ufundowali
sztandar poświęcony św. Sebastianowi z wyszytym orłem i napisem Bóg Honor Ojczyzna (zdj. nr 2a i 2b). Nasze chorągwie
i sztandary zdobią nie tylko nasze parafialne procesje, ale również coroczną procesję z Wawelu na Skałkę oraz procesję Bożego Ciała z Wawelu na Rynek Główny.

zdj. 2a

Pierwsze procesje Bożego Ciała
były organizowane do prowizorycznych czterech ołtarzy budowanych w polu przy punkcie
katechetycznym. Dopiero po
wybudowaniu kościoła organizowano procesję ulicami parafii do przygotowanych ołtarzy.
W roku 2000 wybudowano
pierwszą kapliczkę z przeznaczeniem na pierwszy ołtarz –
duży kamień z wmurowanym
krzyżem przy ulicy Wybickiego
upamiętniający rok jubileuszowy 2000.

Drugi ołtarz ustawiano obok
kapliczki Matki Bożej przed
dawnym punktem katechetycznym przy ulicy Kluczborskiej.
Kapliczka ta upamiętnia właścicieli domu pp. Uznańskich, którzy udostępnili pomieszczenia
na punkt katechetyczny. Trzeci
ołtarz urządzany jest przy kapliczce Serca Pana Jezusa
zlokalizowanej przy ulicy Krowoderskich Zuchów. Kapliczkę
tę wzniesiono dla upamiętnienia
zdj. 2b
wizyty Jana Pawła II w naszym
kościele po kanonizacji św. Jadwigi Królowej. Czwarty ołtarz wznoszono przy ulicy Batalionu
Skała AK na tak zwanej przepompowni. Po zburzeniu jej ostatni
ołtarz ustawiany jest przed kościołem pod krzyżem upamiętniającym pierwszą pielgrzymkę papieża rodaka do ojczyzny.
Został on przywieziony z Błoń i osadzony przed głównymi schodami kościoła.
Obecnie oprócz sztandarów i chorągwi w procesjach noszona
jest również figurka Serca Pana Jezusa, Matki Boskiej oraz św.
Jadwigi Królowej.
Dziękuję za udzielone informacje i rozmowę ks. prałatowi Janowi Dziaskowi.
Ł.K.

Dzisiaj po Mszy św. o godz. 11:00 będą rozdane nagrody dla
dzieci, które systematycznie i wytrwale rozwiązywały
zadania z Ziarenek i przynosiły je do kościoła.

Dobre słowo
Ten, kto niczego nie odda, niczego też nie
otrzyma.

św. Franciszek z Asyżu

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

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 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

Idziesz przez wieki...
dokończenie ze str. 1

W Sieradzkiem wierzono, że gałązki z procesji zapewnią pomyślne plony, dlatego wtykano je w ziemię obok główek kapusty, by szkodniki i robaki nie miały dostępu do zagonów.
Wykorzystanie ziół do wianków miało również inny cel. Z suchych
ziół wykruszonych z poświęconego wianka przyrządzano napary
lecznicze na różne schorzenia i choroby. Wysuszone zioła wykorzystywano również do odczyniania uroków i czarów. Jeżeli uznano, że któryś z domowników lub zwierzę padło ofiarą czarownicy,
palono na węgielkach susz i okadzano nim dom.

Z Bożym Ciałem wiąże się także zwyczaj pochodu z lajkonikiem, który wyruszał w oktawę
Bożego Ciała z podkrakowskiej
wsi Zwierzyniec (obecnie dzielnica Krakowa), z klasztoru Panien Norbertanek, w których
kościele znajdował się ołtarz
Obchód lajkonika – Michał cechu włóczków. Starano się
Stachowicz tak obliczyć godzinę wyruszenia, aby do Krakowa wejść tuż
po zakończeniu procesji. Po zakończeniu procesji ludność udawała się pod pałac biskupi, gdzie lajkonik rozpoczynał swe harce.
Pomimo licznych zmian tradycja konika zwierzynieckiego przetrwała do dziś. W wierzeniach ludowych lajkonik symbolizował
odwieczną walkę dobrego ze złym, ze zwycięstwem sił dobrych,
słonecznych nad mocami ciemności.

W moc ochrony przed szkodnikami, jaką mają procesyjne gałązki wierzono również w Łowiczu. Funkcjonował tam również
mniej przyjemny zwyczaj – bliskie osoby uderzano gałązkami
po twarzy, mówiąc: żebyś był zdrowy i nie lękał się – co miało
A tak oto pisał Cyprian Kamil Norwid o Bożym Ciele w 1842 r.
uchronić te osoby przed chorobami i wszelkimi zagrożeniami
w Krakowie: Zatrzymali się przed ołtarzem ustrojonym w zielooraz dać im przymiot męstwa.
ność, zewsząd cisza, a pięćdziesiąt chorągwi kościelnych i cechoW niektórych regionach Polski, szczególnie na Mazowszu, na wych, na podobieństwo masztów, pochyla się ku ziemi i lud jak
Kurpiach, w Łowiczu i pobliskich wsiach, w okolicach Rawy Ma- fala niżej, a całe miasto głuche. Z równąż powagą cała odbyła
zowieckiej i Opoczna, ale również na Podhalu i Pogórzu, ziemi się procesja, przed każdym ołtarzem przyklęknięto i powtórzono
sądeckiej oraz w Krakowie i wsiach podkrakowskich osoby biorą- cichość – po czym śpiewy, kotły i głośne nabożeństwo.
ce czynny udział w procesji, np. poprzez niesienie obrazów, balPodczas procesji od wieków śpiewa się te same pieśni, w których
dachimu czy sypanie kwiatków, ubierały się w regionalny strój
wierni wyznają swą wiarę i składają hołd Bogu.
ludowy. Pod tym względem najbarwniej prezentuje się procesja
Bożego Ciała w Łowiczu. Ołtarze, do których odbywa się pro- Od momentu ustanowienia święta Bożego Ciała w 1264 r. jego
cesja, przygotowywane są przez mieszkańców, często również niezmiennym symbolem jest chleb. Chleb w kulturze ludowej był
powszechnie szanowany jako pierwsze i najświętsze pożywienie,
przez określone grupy robotnicze.
toteż powstało wiele tradycją uświęconych zwyczajów dotycząRównież w Warszawie odbywały się piękne procesje w oktacych obchodzenia się z tym darem Bożym. Nie wolno go było jeść
wie Bożego Ciała. W czasach saskich podczas procesji oddawaz nakrytą głową, dotykać nieumytą ręką, nie wolno było chlebem
no uroczyste saluty, przez co w owym czasie ulice Warszawy
się bawić ani lepić z niego figurek. Dawniej nawet najmniejszych
pachniały prochem. Z tego samego powodu niedzielę przypaokruszków nie wyrzucano, tylko je spalano. Produkowano więc
dającą po Bożym Ciele nazywano prochowniczą. W XVIII w.
specjalne szufelki i szczoteczki do zmiatania okruchów ze stołu.
król Stanisław August Poniatowski zakazał wystrzałów podczas
procesji, ponieważ huk i proch szkodziły zdrowiu dam biorących U drzwi Twoich stoję Panie,
w nich udział. Warszawska procesja po dziś dzień, prowadzona Czekam na Twe zmiłowanie,
przez Prymasa Polski, wyrusza z Katedry św. Jana przez plac Który pod osobą chleba,
Zamkowy i Trakt Królewski. W obecnych czasach nieodzownym Prawdziwy Bóg jesteś z nieba...
M.M.
elementem procesji jest udział orkiestry strażackiej lub w miarę
możliwości również orkiestry wojskowej.
Piękną tradycją w czasie procesji Bożego Ciała jest sypanie
kwiatów pod stopy kapłana niosącego Hostię. W Spycimierzu
(woj. łódzkie, gmina Uniejów) sypanie kwiatów zostało zastąpione układaniem dywanów kwiatowych. Tradycja ta ma już
ponad 200 lat. Legenda głosi, że pierwszy dywan został ułożony dla Napoleona Bonaparte, który miał przejeżdżać przez tę
miejscowość. Cesarz wybrał inną drogę, a zasmuceni mieszkańcy postanowili kwiatowe dywany szykować dla Boga. Od
tamtego czasu co roku w Boże Ciało mieszkańcy Spycimierza
przygotowują dywany z kwiatów. Obecnie ta piękna tradycja
rozpowszechnia się na więcej miejscowości; dywany te może
nie są tak okazałe, jak te ze Spycimierza, ale równie piękne.

Podczas zeszłotygodniowej zbiórki przed kościołem zawodnicy
Parafialnego Klubu Sportowego Jadwiga zebrali 3130 zł.
W intencji wszystkich ofiarodawców, także wspierających Klub
1% podatku zostanie odprawiona Msza św. klubowa w poniedziałek 17 czerwca o godz. 17:00 w kaplicy. Po Mszy św. w sali
teatralnej odbędzie się gala z wręczeniem nagród za cały rok
i statuetek Nasi Najlepsi.

REKLAMA na pokrycie kosztów druku

informacje w sprawie reklamy pod nr tel. 603 083 755

Klub sportowy prowadzi także zapisy na organizowane tutaj na
miejscu Wakacje z Jadwigą. Turnus I końcem czerwca, turnus
II w pierwszym tygodniu lipca. Zajęcia będą się odbywały w godzinach od 9:00 do 16:00. Koszt turnusu 350 zł, a cena obejmuje: drugie śniadanie, obiad, zajęcia oraz atrakcje. Szczegóły na plakatach.

