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cza być naczyniem wypełnionym po brzegi Duchem Świętym.
Kościół zachodni z kolei akcentuje świętość jako dar Ducha.

Św. Paweł wśród owoców Ducha Świętego wymienia: miłość, raPo swoim zmartwychwstaniu Jezus napełnił uczniów dość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodswoim Duchem. Św. Jan określa Ducha Świętego sło- ność, opanowanie (Ga 5,22n). Ale właściwie każdy wiek, każdy
wem „paraklet”. Ten grecki wyraz ma bardzo wiele zna- czas ma swoje szczególne dary Ducha. Wydaje się, że najwiękczeń. Można go tłumaczyć jako: adwokat, wspomoży- szym darem Ducha dla nas dziś jest nadzieja i radość. Ich brak
ciel, obrońca, pośrednik, doradca, pocieszyciel. Każde wynika z różnych zniewoleń. Jesteśmy zniewoleni poprzez lęki,
z tych określeń zawiera pewien atrybut, cechę działa- strach, przez oceny, osądy, uwarunkowania, zależności i manipulacje. Jesteśmy zniewoleni poprzez sposób wychowania, indoknia Ducha Świętego.
trynacje, reklamę, szkołę, różnego rodzaju ideologie. Anthony
Duch Święty jest „adwokatem
de Mello dodaje: nasze przekonania, idee, przyzwyczajenia i lęki.
i obrońcą”. On broni przed fałZwykle patrzymy na rzeczywistość przez pryzmat zniewoleń
szem i wszystkimi niewłaścii nawet nie jesteśmy tego świadomi. Większość z nas staje się
wymi kierunkami, jakie propokonformistami; dostosowujemy się do sposobu życia, warunków,
nuje współczesny świat. Duch
przekonań i zniewoleń, jakie nam narzucili inni. W świadomy lub
Święty jest „wspomożycielem,
nieświadomy sposób rezygnujemy z naszej wolności. Tymczadoradcą”. Poprzez Niego Jezus
jest obecny w swoich uczniach, zwłaszcza w sytuacjach trud- sem gdy brakuje wolności, nie ma również miłości, radości, pokonych, w zderzeniu z rzeczywistością świata, życia. Duch Świę- ju, cierpliwości, dobroci… Te wszystkie dary pozostają wówczas
ty jest „pocieszycielem i ożywicielem”. On ożywia to wszystko, na obrzeżach życia. Nawet jeżeli je posiadamy, nie potrafimy się
co w nas chore, obumarłe. Wnosi w życie nową nadzieję. Duch nimi cieszyć ani żyć.
Święty jest „duchem prawdy”. On przyszedł, jak mówi Jezus, aby
Jaki atrybut Ducha Świętego jest mi szczególnie bliski? Który
przekonać świat „o sądzie, sprawiedliwości i grzechu”.
z owoców Ducha Świętego jest mi najbardziej potrzebny dziś?
Czas Kościoła określany jest czasem działania Ducha Świętego. Co mnie szczególnie zniewala? Jakie świadectwo daję Duchowi
Jako chrześcijanie mamy szczególny udział w Duchu Świętym. Świętemu? Czy jest to świadectwo udanego życia – zadowoloneŚwięty Paweł nie zawaha się nazwać uczniów Jezusa „Świą- go, pełnego nadziei, jasnego spojrzenia w przyszłość w wolności
tyniami Ducha Świętego”. W Kościele wschodnim nazywa się i radości?
za: Deon
chrześcijan „nosicielami Ducha Świętego”. Być świętym ozna-

… a Duch Boży unosił się na wodami
(Rdz 1,1)
Świat – dzieło Boga z programem po ludzku niewyobrażalnie
precyzyjnie zaprojektowany i skonstruowany – trwa.
Obliczenia i odkrycia współczesnych „mędrców” wywołują
zawrót głowy po opublikowaniu ich dokonań.
Można tylko domniemywać, że Bóg tworząc swe dzieło,
doskonale sprecyzowane we wszelkiego rodzaju fizyczne
wymiary tchnął w nie swą Miłość, Mądrość, Radość,
Wzruszenie…
Wyposażał Wszechświat w solidną fizyczność i bardzo
wrażliwą sferę uczuć.
Obdarowywał świat swym potencjałem Duchowym.
Boski plan doskonały, a dzieło dobre służy istocie – sublimacji –
najcenniejszej tkanki Wszechświata – człowiekowi –
Nam, prostaczkom, którym daleko do obserwowania np.
zmarszczki przemieszczającej się w przestrzeni Kosmosu –
skutku Boskiego Planu – Wielkiego Wybuchu
wystarczy
jeżeli
Wychodząc z domu o świcie postrzegamy świat Boży
z zachwytem w szumie drzew lub ich milczeniu, w śpiewie

ptaków, lazurze nieba, obłokach
i w przechodniu z pozdrowieniem w uśmiechu.
To budzi radość!
Dobro piękna promieniuje bliskością Boga.
Prozaiczne zdarzenie? Okruch mistyczny?
Cóż zwykły człowiek ze swym ubóstwem wiedzy i słów potrafi
przekazać?
Tę krótką chwilę zalśnienia, to – Spotkanie – zawdzięcza
sobie?
Czy najczulszej osnowie miłości Bożej – Duchowi Świętemu
Pocieszycielowi.

„Prostaczek”
Marianna Wadowska

I N T E N C J E M S Z A L N E
PONIEDZIAŁEK 05.06
06:30 +Tadeusz Wojtuń – msza gregoriańska
07:00 + z rodziny Jasiczków i Hęclików
08:00 w 80. rocznicę urodzin dla Jana z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże na dalsze lata, od całej rodziny
09:00 + Józef Czepiec – msza gregoriańska
17:00 W intencji Dusz Czyśćcowych
18:30 Dziękczynna z prośbą o potrzebne łaski dla Joanny z okazji imienin
18:30 + Leszek Grucel (od kolegów i koleżanek z pracy)
18:30 + Magdalena i Franciszek Żak
WTOREK 06.06
06:30 + Władysław, Zofia, Aleksandra, Bożena z rodziny Lewandowskich
07:00 + Irena i Edward Twardowscy
07:00 + Stefania Mikuła – 9. rocznica śmierci, + Stanisław Sporysz – 14. rocznica śmierci, Stanisław Tomera, Jan Leśniak i Władysław Sporysz
08:00 +Tadeusz Wojtuń – msza gregoriańska
18:30 W intencji ks. Stanisława Molendysa w rocznicę święceń
kapłańskich, o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski
(od Margaretek)
18:30 + Helena Jurkin – 28. rocznica śmierci
18:30 +Józef Czepiec – msza gregoriańska
ŚRODA 07.06
06:30 +Józef i Alicja Przybycień
06:30 +Tadeusz Wojtuń – msza gregoriańska
07:00 +Józef Czepiec – msza gregoriańska
07:00 +Janusz Żuraw (od szwagra Józefa i Kazimiery)
07:00 + Henryk, Marianna, Eugeniusz Depta oraz + z ich rodzin
08:00 + Wiesław Głogowski (od żony)
18:30 W intencjach Nowenny do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
CZWARTEK 08.06
06:30 + Wilhelmina, Stefan, Barbara, Halina, Tadeusz, Helena,
Orest, Adela i Piotr
07:00 +Julia i Antoni, Stanisława, Józef, Władysław i Antoni oraz
z rodziny Kondziołka
08:00 +Józef Czepiec – msza gregoriańska
18:30 + W intencji 11 Róży św. Jadwigi Królowej
18:30 +Tadeusz Wojtuń – msza gregoriańska
PIĄTEK 09.06
06:30 O błogosławieństwo Boże, opiekę MB, szczęśliwe rozwiązanie dla Joanny w 35. rocznicę urodzin oraz o błogosławieństwo Boże dla rodziny
06:30 + Janusz Żuraw (od szwagra Józefa i Kazimiery)
07:00 + Franciszek Szreniawa w 19. rocznicę śmierci oraz + Ryszard i Klaudiusz
08:00 +Tadeusz Wojtuń – msza gregoriańska
18:30 O Boże błogosławieństwo i opiekę MB dla Gabrysi w 17.
rocznicę urodzin oraz Natalii i ich rodziców
18:30 + Małgorzata Gawryluk oraz + Wojciech Gawryluk
18:30 +Józef Czepiec – msza gregoriańska
18:30 + Maria, Józef, Władysław, Edmund Kasprzyccy
SOBOTA 10.06
06:30 Dziękczynna za otrzymaną pracę dla synów, córki i wnuków
07:00 +Tadeusz Wojtuń – msza gregoriańska
08:00 +Józef Czepiec – msza gregoriańska
08:00 + Helena Łatka w 1. rocznicę śmierci (od siostry z rodziną)
08:00 + Emilia i Jan Ciarach
08:00 + Bolesław Siemieniec oraz Maria i Władysław Pietrzyk
18:30 +Józef Kastner oraz + Helena Suder – 7. rocznica śmierci

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

i opieki Matki Najświętszej.
▪▪W czwartek obchodzić będziemy odpust parafialny ku czci
św. Jadwigi Królowej. Sumę odpustową o godz. 18:30
odprawi i kazanie wygłosi ks. dr Stanisław Mieszczak. Serdecznie zapraszamy wszystkich Parafian i Gości do wspólnej
modlitwy i refleksji w dniu poświęconym naszej Patronce,
czyli w czwartek wieczorem. Duchowym wprowadzeniem do
przeżywania odpustu będzie triduum modlitewne. Zapraszamy w poniedziałek, wtorek i środę na nabożeństwo o św. Jadwidze o godz. 18:00. Codziennie krótką refleksję wygłosi
również ks. dr Stanisław Mieszczak.
▪▪Natomiast w sobotę i niedzielę za tydzień zapraszamy na
festyn parafialny. W sobotę zawody sportowe i konkursy
dla dzieci, które mają swój wyjątkowy wymiar ze względu na
przypadającą w tym roku 25. rocznicę istnienia Parafialnego
Klubu Sportowego Jadwiga.
▪▪W sobotę wieczorem o godz. 19:15 zapraszamy wszystkich
na spektakl „Legenda o Królowej Jadwidze” w wykonaniu
baletu Cracovia Danza. Występ odbędzie się w sali teatralnej, wstęp wolny.
▪▪W przyszłą niedzielę Szkoła Katolicka św. Jadwigi zaprasza
od 9:00 do 12:30 na kiermasz ciast, a Parafialny Oddział
Akcji Katolickiej na kiermasz książki.
▪▪W niedzielę wieczorem zapraszamy również do sali teatralnej na wyjątkowy koncert muzyczny. Wystąpi Krzysztof
Iwaneczko z Zespołem. Jest on zwycięzcą programu
Voice of Poland w 2015 roku, wystąpił także na głównym
koncercie podczas Światowych Dni Młodzieży. Wstęp na
koncert jest wolny, a odbędzie się on w niedzielę o godz.
19:15 w sali teatralnej.
▪▪Dziś o godz. 18:00 odprawimy akatyst do Ducha Świętego,
natomiast w przyszłą niedzielę akatyst do św. Jadwigi.
Zapraszamy do modlitewnego udziału i uczczenia śpiewem
Ducha Świętego oraz Patronki naszej wspólnoty.
▪▪Dzisiaj, jak w każdą pierwszą niedzielę miesiąca, Zespół Charytatywny zbiera po Mszach św. datki na kuchnię św. Jadwigi
działającą przy naszej parafii. Dziękujemy za każdy dar serca.
▪▪Natomiast w niedzielę za tydzień Świetlica Przystań będzie
kwestować przy kościele na pokrycie kosztów wakacyjnego
wyjazdu swoich dzieci.
▪▪Nabożeństwa czerwcowe do Najświętszego Serca Pana
Jezusa odprawiamy codziennie o godz. 18:00.
▪▪Prośmy o Miłosierdzie Boże dla naszych parafian, którzy
w ostatnim czasie odeszli do wieczności. Są to śp.: Łucja
Piroń (l. 65) z ul. Palacha 13, Amalia Kuć-Górak (l. 93)
z ul. Stachiewicza 13, Jolanta Pilacińska (l. 79) z ul. Krowoderskich Zuchów 4. Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im
wieczne spoczywanie.
NIEDZIELA 11.06
06:30 Za Parafian
08:00 + Cecylia Ams – 14. rocznica śmierci
09:30 + Stanisław Mazurek (od rodziny Siwców)
10:00 + Aleksander Jastrząb – 9. rocznica śmierci
11:00 W 34. rocznicę ślubu Jadwigi i Edmunda Federczak z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą o dalszą opiekę
Bożą
12:30 +Józef Czepiec – msza gregoriańska
17:00 + Bronisława, Stanisław, Irena, Stanisław Pałka
18:30 +Tadeusz Wojtuń – msza gregoriańska
20:30 + Stanisława Ziembińska – 3. rocznica śmierci

DUCH ŚWIĘTY POCIESZYCIEL
Zapytałam drogą mailową kilkanaście osób z naszej parafii, kim
jest dla nich Duch Święty Pocieszyciel. Odpowiedziała mi jedna
w następujący sposób: Duch Święty dla mnie to nie tylko Pocieszyciel w znaczeniu – podnosi na duchu, przypomina w odpowiednim momencie potrzebne akurat Słowo Boże, napełnia
serce radością mimo zewnętrznych trudności, ożywia pragnienie uwielbiania Boga i uzdalnia do niego. Jest więcej niż Pocieszycielem, bo Paraklet to ‘ten, który mówi dobrze’, a zatem
działa odwrotnie niż szatan, który nas oskarża. Duch Święty
jest naszym obrońcą, także przed samymi sobą. Druga osoba –
znacznie młodsza – odpowiedziała, że nie ma czasu, aby się nad
tym zastanowić. Reszta milczy mimo indagacji, co oznacza, że
jest jakiś problem z Duchem Pocieszycielem. Spotkana znajoma
stwierdziła, że modląc się do Ducha Świętego nie prosi o pocieszenie, ale raczej o światło. Inne rozmowy utwierdziły mnie
w przekonaniu, że nie jest to sprawa jasna. Spróbujmy zatem
rozważyć ten problem.
Zesłanie Ducha Świętego. Ołtarz Wita Stwosza w Krakowie.
W Ewangelii św. Jana Jezus w mowach pożegnalnych przekazuje uczniom: Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać
moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze – Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna
(J 14,15-17); To wam powiedziałem przebywając wśród was.
A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co
Ja wam powiedziałem (J 14,25-26); Gdy jednak przyjdzie Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od
Ojca pochodzi, On będzie świadczył o Mnie (J 15,26); Jednakże
mówię wam prawdę: Pożyteczne jest dla was moje odejście.
Bo jeżeli nie odejdę, Pocieszyciel nie przyjdzie do was. A jeżeli
odejdę, poślę Go do was (J 16,7). Są to cytaty z Biblii Tysiąclecia.
W Biblii Poznańskiej zamiast pocieszyciela znajdujemy obrońcę,
w Biblii Nowego Świata wspomożyciela, a w Biblii Ekumenicznej
orędownika. Różnica jest znaczna. Skąd się wzięła?

twie wobec osoby wspomagającej, wezwanej do pomocy prawnej oskarżonego w procesie, obrońca, świadek obrony, adwokat.
W czasach Jezusa ziemie żydowskie były pod panowaniem
rzymskim i obowiązywała na nich jurysdykcja rzymska, zaś językiem urzędowym we wschodnim cesarstwie była greka. Parakletos występował i przemawiał w imieniu oskarżonego. Wyraz
ten jest rzeczownikiem odsłownym od czasownika para-kaleo
‘wzywam, proszę’, mającym znaczenie ‘przywołany na pomoc,
obrońca, wspomożyciel, orędownik’. Taką samą etymologię ma
łacińskie ad-vocatus ‘przywołany’, czyli nasz polski adwokat.

Dalej nie wiemy, skąd wziął się pocieszyciel. Czasownik grecki
parakaleo jako siódme dopiero ma znaczenie ‘pocieszać’. Wg
Słownika teologii biblijnej pojmowanie tego rzeczownika w znaczeniu ‘pocieszyciel’ może mieć źródło w greckim tłumaczeniu hebrajskich Pism Świętych, czyli Septuagincie (Stary Testament). Termin ten występował na oznaczenie pocieszenia,
jakiego doznaje człowiek znajdujący się w stanie przygnębienia
W oryginale greckim w cytowanych miejscach użyty jest rzeczowi ma związek z wezwaniem do pomocy, przywołaniem do siebie
nik parakletos. Jest to termin techniczny stosowany w sądownicpomocnika, który miał za zadanie zachęcać ludzi do wzniosłych
myśli, szczególnie wtedy, gdy istnieje konieczność zmierzenia
się z przygnębiającą rzeczywistością prześladowań czy zwyKALENDARZ LITURGICZNY TYGODNIA:
czajnej codzienności.
PONIEDZIAŁEK 05.06
PIĄTEK 09.06
A zatem Paraklet (taki termin przyjęto w wielu językach) to
NMP Matki Kościoła
Tb 11,5–18; Ps 146;
‘obrońca, orędownik’. Czyj? W cytowanych na początku fragDz 1,12–14; Ps 87; J 2,1–11
Mk 12,35–37
mentach Ewangelii Jezus mówi, że po odejściu da nam innego
WTOREK 06.06
SOBOTA 10.06
Parakleta. A zatem pierwszym Parakletem jest On sam. Jest
Tb 2,9–14; Ps 112; Mk 12,13–17 bł. Bogumiła, biskupa
naszym obrońcą i wstawia się za nami u Boga Ojca w niebie. Na
Tb 12,1b.5–15.20; Tb 13;
ŚRODA 07.06
ziemię zaś zesłał nam innego obrońcę – Ducha Prawdy. Świat
Mk 12,38–44
Tb 3,1–11a.16–17a; Ps 25;
jest dziś jedną wielką salą sądową, na której odbywa się sąd
Mk 12,18–27
nad Jezusem i Jego Kościołem. Musimy być pomocnikami DuNIEDZIELA 11.06
cha Świętego i bronić Prawdy.
CZWARTEK 08.06
Uroczystość
Uroczystość św. Jadwigi
Najświętszej Trójcy
Wzywając Ducha Pocieszyciela pamiętajmy, że nie jest to ktoś,
Królowej
Wj 34,4b–6.8–9;
kto głaszcze nas po główce i pociesza, ale to potężny orędownik
Mdr 9,13–18b; Ps 112;
Dn 3; 2 Kor 13,11–13;
i obrońca w świecie ogarniętym nienawiścią do Chrystusa i Jego
1 J 3,14–18; Mt 28,16–20
J 3,16–18
Kościoła.
K.H.-Sz.
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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

OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA

UŚMIECH ŚWIĘTEJ JADWIGI

O powstaniu Liturgicznej Służby Ołtarza i służbie Bożej
w tych trudnych warunkach lat 70. ubiegłego wieku opowiada nasz ówczesny wikariusz ks. Jan Zając. Niech dzisiejsza służba ołtarza porówna sobie te warunki, a trzeba
dodać, że mimo tej różnicy była ona wówczas znacznie
liczniejsza niż dziś.

Uroczystości odpustowe
w Parafii św. Jadwigi w Krakowie

Służba Boża

K.H.-Sz.

Ministranci byli naturalnym rezultatem katechizacji. Cieszyłem
się bardzo, że powierzono mi opiekę nad nimi. Liczba ich ciągle rosła, powstała grupa lektorów (zajmował się nimi przybyły rok później ks. Józef Jończyk). Powstały grupy młodzieży
oazowej, również pod jego opieką. Mimo szczupłości miejsca
organizowaliśmy różne imprezy: św. Mikołaja, opłatek, wyświetlanie przezroczy z wycieczek, konkursy, promocje. Należałoby
też wspomnieć coroczne konkursy szopek, palm wielkanocnych
czy lampionów adwentowych. W ferie zimowe wyjeżdżaliśmy na
narty (Małe Ciche, Rdzawka), a latem na wędrówki po Gorcach.
Kulminacją tych wypraw była rowerowa pielgrzymka do Rzymu
latem 1979 r. Szkoda, że mogło wziąć w niej udział tylko dwóch
ministrantów (Grzegorz Regulski i Piotr Konieczny).
Służba Boża odbywała się u nas w niezwykle trudnych warunkach, ale też przynoszących niemało satysfakcji. Zaczynaliśmy
prawie od zera. A więc: najpierw ustalanie i wypróbowanie godzin odprawiania Mszy św., wprowadzenie nabożeństw i ich objaśnianie, a także z nauką zachowania się podczas nich. Przecież
większość ludzi, a zwłaszcza dzieci, nie wiedziała, co to jest Nabożeństwo Eucharystyczne, Pierwszy Piątek, Droga Krzyżowa
czy Gorzkie Żale. Chodzenie do kościoła św. Szczepana ograniczało się tylko do uczestniczenia w niedzielnej Mszy św.
Pamiętam zadowolenie, kiedy udało mi się zrobić (w piwnicy
u pp. Wodniaków) dekorację adwentową, a później także szopkę
na podwórzu przed kaplicą. Potem wszystko trzeba było wyjaśniać: i schodki dla małego P. Jezusa, i wieniec adwentowy, ale
to przecież było bardzo miłe.
Śluby odbywały się z reguły
u św. Szczepana, tam jeździliśmy, by je błogosławić. Ktoś
jednak, zresztą dość wcześnie,
pierwszy odważył się na ślub
pod Fortem i była to dla nas
wielka radość. Chyba gdzieś po
miesiącu w bocznej salce zrobiono kaplicę i mogliśmy zacząć
przechowywać Najświętszy
Sakrament. Znów przyprowadzaliśmy dzieci i wyjaśnialiśmy
im to wszystko, a przy tym i ich
rodzicom. Pamiętam, że byłem
za jaskrawą czerwoną lampką,
żeby widać ją było z daleka.
Szopka pod gołym niebem

PONIEDZIAŁEK 05.06, WTOREK 06.06, ŚRODA 07.06
18:00 Triduum przed uroczystością odpustową
– modlitwa i słowo – ks. dr Stanisław Mieszczak
CZWARTEK 08.06
10:00 Finał szkolnego konkursu wiedzy o św. Jadwidze (szkoła św. Jadwigi)
18:30 Uroczysta suma odpustowa – celebra i homilia – ks. dr Stanisław Mieszczak – liturgista
PIĄTEK 09.06
17:00 Uroczyste Spotkanie Jubileuszowe z okazji
25-lecia Parafialnego Klubu Sportowego
„Jadwiga” (sala teatralna)
▪▪ przemówienia, nagrody, listy gratulacyjne
▪▪ występy artystyczne
SOBOTA 10.06
9:00-19:00 PARAFIADA ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ
▪▪ Msza św. na rozpoczęcie
▪▪ warsztaty plastyczne
▪▪ gry i zabawy dla dzieci na boiskach przy kościele
▪▪„Od Maluszka do Staruszka” – wielopokoleniowy
turniej rodzin
▪▪ turnieje sportowe – piłka nożna, siatkówka, tenis
stołowy, ringo, szachy
10:00 Konkurs plastyczny „Średniowieczna karta”
(szkoła św. Jadwigi)
19:15 „Legenda o Królowej Jadwidze” – spektakl
w wykonaniu baletu Cracovia Danza (sala teatralna) /wstęp wolny/
NIEDZIELA 11.06
9:00-14:00 Piknik rodzinny
▪▪ kiermasz ciast zorganizowany przez Katolicką
Szkołę św. Jadwigi.
▪▪ kiermasz książek zorganizowany przez Parafialny
Oddział Akcji Katolickiej
▪▪ kramy odpustowe
11:00 Msza św. z udziałem dzieci (kościół św. Jadwigi)
▪▪ Nagrody dla laureatów konkursów plastycznych
i wiedzy o św. Jadwidze
12:00-13:00 Występy dzieci z Klubu Sportowego dla
parafian (sala teatralna)
19:15 Koncert Krzysztofa Iwaneczki z Zespołem –
zwycięzca The Voice of Poland 2015 (sala teatralna)
/wstęp wolny/

