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Refleksja ewangeliczna /Mt 20,1—16a/

Chrystus na Krowodrzy

Niektórych Pan Bóg zaprasza do swojej winnicy nawet
nie o jedenastej, ale za pięć dwunasta. W ten sposób
został zaproszony do winnicy Pańskiej dobry łotr, Pan
Jezus wezwał go w ostatniej godzinie jego życia.

(Nie) Święci – Wniebowzięci

W przypowieści o robotnikach w winnicy Pan Jezus
przekazuje nam szczególnie dwie prawdy. Po pierwsze, Pan Bóg na pewno
sobie ceni nasze dobre
czyny, ale tak ostatecznie
chodzi Mu o nas samych.
Niezależnie od tego, jaki
kształt miało moje dotychczasowe życie, Bogu zależy
na tym, żebym ja stał się
Jego przyjacielem i nie bał
się Jemu zawierzyć. Dlatego dobry łotr na pewno
wygrał swoje życie, a stracić je może ktoś, kto całe
życie idzie po Bożemu, ale zatonie przy wejściu do portu.
I druga prawda, która wyraźnie wynika z przypowieści o robotnikach w winnicy: Nikomu z nas nie wolno się uważać za
lepszego od innych. Ten błąd popełnili robotnicy, którzy pracowali w winnicy od samego rana. Otóż jeśli ktoś z nas ma to
szczęście, że służy Bogu od swojej młodości i zachowuje
Boże przykazania, niech za to Panu Bogu dziękuje, ale niech
się z tego powodu nie uważa za lepszego od innych – nawet
od tych, którzy może daleko odeszli od Boga i nie liczą się
z Jego przykazaniami. Raczej módlmy się za tych ludzi, ażeby
przynajmniej za pięć dwunasta znaleźli Boga i Go pokochali.
Zastanówmy się jeszcze, czym jest próżnowanie w świetle
dzisiejszej Ewangelii. Właściciel winnicy, kiedy przyszedł pod
koniec dnia na rynek i zobaczył tam ludzi stojących bezczynnie, zapytał ich: Dlaczego tak próżnujecie dzień cały? Próżnującymi są ci, którzy nie podejmują pracy w winnicy. Choćbym był człowiekiem bardzo zajętym i po ludzku wiele
w życiu osiągnął – ale jeśli to nie jest skierowane ostatecznie
ku Bogu i ku życiu wiecznemu – to ja jestem człowiekiem
próżnującym.
Zatem próżnowanie w świetle tej przypowieści to nie tyle
lenistwo i nieróbstwo, ale takie ułożenie sobie życia, że nie
przybliża mnie ono do życia wiecznego.
o. Jacek Salij OP

Dobre słowo
Miłosierdzie jest jak czułość rodziców, którzy obejmują swe dziecko, by je pocieszyć i przywrócić mu
poczucie bezpieczeństwa.
Papież Franciszek

Rozważanie majowe z Maksymilianem Kolbe
Wielki i nieskończenie dobry
Boże, prowadź nas i strzeż
na drogach naszego życia,
abyśmy podczas trudnego
czasu epidemii, ale i niełatwej drogi powrotu do normalności po jej zakończeniu
z niestrudzoną wiarą, wpatrując się w Twe zmartwychwstałe, ale i cierpiące oblicze
ogarniali modlitwą ojczyznę
i cały świat. Dziś u progu
miesiąca maja, adorując Najświętszy Sakrament, chcemy
wpatrywać się w oblicze Matki Bożej, do której w nabożeństwach majowych się
zwracamy i prosić o Jej wstawiennictwo i obfitość łask Bożych dla naszych parafian i ich rodzin. Przewodnikiem adoracyjnej wędrówki będzie nam w tym czasie skupienia i modlitwy św. Maksymilian Maria Kolbe, który Tobie, Boże, z odwagą i wiarą zaufał… aż do końca.
Jezu ufam Tobie!!! Ta krótka modlitwa stanowi szczególną
wartość i daje siłę do przezwyciężania przeciwności losu na
co dzień. Stanowi ona także idealny wstęp do rozważań na
temat świętego, którego dotyczy dzisiejsza adoracja. W czasach wojny ludzkie plany i nadzieje zostały w jednym momencie zniweczone. Pozostał jednak Boży plan – plan, który
jest zawsze obecny w naszym życiu, ale często dostrzegamy
go tylko w momentach trudnych, gdy nasze ludzkie myślenie
nie jest w stanie objąć go rozumem. Boże, daj nam siłę
i moc, abyśmy przezwyciężając swoje słabości mieli w sobie
zaufanie do Twojego planu, zaufanie św. Maksymiliana Kolbego. Jezu w swej niezmierzonej dobroci, miej miłosierdzie
dla nas i świata całego!!!
Patronem dzisiejszej adoracji jest św. Maksymilian Maria Kolbe. Prowadził życie zakonne, krocząc przez życie z wiarą
i miłością do Boga i ludzi. Szczególnie bliski jego sercu był
zakon franciszkanów, a także modlitwa do Maryi – Matki Bożej. Prowadził także działalność wydawniczą i misyjną, ale
zawsze skupiony był na Bożych dziełach, nie zapominając
przy tym o pomocy i służbie bliźnim. Był człowiekiem skupionym, cichym, skromnym, a równocześnie pełnym godności,
autorytetu i energii. Aresztowany podczas wojny w roku
1941 trafił do obozu w Auschwitz. Tam pewnego razu, po
ucieczce jednego z więźniów, na wieczornym apelu dziesięciu
uwięzionych z bloku zostało skazanych na śmierć głodową.
dokończenie na str.3

I N T E N C J E

M S Z A L N E

PONIEDZIAŁEK 21.09
06:30 W intencji Bogu wiadomej
06:30 + Piotr Kapusta (od rodziny Katrzuba)
07:00 O pełnienie woli Bożej dla Katarzyny i Bartłomieja
i błogosławieństwo dla ich rodzin
08:00 + Kazimiera Bodziony (od kuzynki Anny z rodziną
z Nowego Sącza)
18:30 Dziękczynna z prośbą o zdrowie i opiekę MB dla Reginy
i jej rodziny oraz o pomoc w nauce dla Oliwii i Wojtusia
18:30 O Boże błogosławieństwo, dary Ducha Św. i opiekę
MB dla kapłanów z naszej parafii
18:30 + Stanisław Janczar – msza gregoriańska
18:30 + Bogdan Czarnecki

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask Bożych i opieki Matki Najświętszej. W tym
roku ks. profesor Dariusz Oko obchodzi podwójny
jubileusz 60 lat życia i 35 lat kapłaństwa. Z tej okazji
życzymy Jubilatowi wszelkich łask w życiu kapłańskim i naukowym i zapraszamy dzisiaj na dodatkową
Mszę świętą, która zostanie odprawiona w Jego intencji o godz. 14:00.

WTOREK 22.09
06:30 + Stanisław Janczar – msza gregoriańska
07:00 + Marian, Aniela, Roman
07:00 + Jadwiga Kościelniak (od Marii Rotter z rodziną)
08:00 + Marian Ibek (od Roberta Romaniaka z rodziną
i firmy POLER)
18:30 + Zofia i Stanisław Feledy, córka Stanisława Widomska
18:30 Zmarli z rodzin Tyrkowskich, Gawryluk, Sadok i Siborów
ŚRODA 23.09
06:30 + Stanisław Janczar – msza gregoriańska
07:00 + Stanisław Półtorak w 4. rocznicę śmierci oraz
zmarli rodzice i rodzeństwo
07:00 + Anna Krzywda (od sąsiadów z klatki)
08:00 + Kazimierz Sysko w rocznicę śmierci
18:30 Zbiorowa w intencjach Nowenny do MBNP
CZWARTEK 24.09
06:30 + Józef Góra (od rodziny Lendów z Zakrzowa)
07:00 + Stefan Tejkowski (od Sióstr Albertynek z Domu
Generalnego)
08:00 W intencji Bogu wiadomej
18:30 + Stanisław Janczar – msza gregoriańska
18:30 + Anna, Edmund Szymanek w 17. rocznicę śmierci
Anny
PIĄTEK 25.09
06:30 + Stanisław i Helena Wcisło
07:00 + Kazimiera Bodziony (od brata Piotra z rodziną
z Brzeska)
08:00 + Marian Ibek (od Roberta Romaniaka z rodziną
i firmy POLER)
18:30 + Maria Firczyk (od przyjaciół i opiekunów)
18:30 + Stanisław Janczar – msza gregoriańska
18:30 + Paweł Sieciński (od Emilii, Jarosława i Doroty)
18:30 Rezerwacja
SOBOTA 26.09
06:30 + Stanisław Janczar – msza gregoriańska
07:00 O Boże błogosławieństwo, dary Ducha Św. i opiekę
MB dla kapłanów z naszej parafii
08:00 Dziękczynna za szczęśliwy poród z prośbą o dalszą
opiekę MB dla Dominiki i córeczki
08:00 + Jan Heiza (od zespołu charytatywnego)
08:00 + Czesław Klima (od chrześnicy Haliny z rodziną)
08:00 + Jadwiga Kościelniak (od Andrzeja Mleczka z rodziną
z Trzemeśni)
18:30 W intencji Bogu wiadomej
NIEDZIELA 27.09
06:30 + Stanisław Janczar – msza gregoriańska
08:00 Za zmarłe rodzeństwo i rodziców: Stefania, Franciszek
Halota, Maria, Stefan, Bolesław Rajtarscy
09:30 + Anna i Zdzisław
10:00 + Zdzisław, Antoni, Joanna Goldman

 Parafialny

Klub Sportowy Jadwiga zaprasza dzieci
i młodzież na zajęcia sportowe. Biuro Klubu udziela wszelkich informacji na temat harmonogramu i rodzajów zajęć
w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 16:00–18:00. Serdecznie zapraszamy.

 Centrum

Kultury im. Św. Jadwigi przypomina, że trwają jeszcze zapisy na zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży. Szczegółowe informacje znajdziemy na plakacie
i ulotkach.

 Jak

w każdą trzecią niedzielę miesiąca, dzisiejsza składka
jest w całości przeznaczona na parafialne inwestycje.
Dokładne informacje na ten temat znajdziemy w ubiegłotygodniowym biuletynie.

W

tym tygodniu kończy miesięczną praktykę w naszej parafii kleryk Mateusz Burdyn. Dziękujemy za pożyteczną
i sympatyczną obecność wśród nas. Życzymy Mateuszowi
wielu łask Bożych na drodze prowadzącej do realizacji powołania kapłańskiego, a szczególnie w przygotowaniach do
święceń diakonatu, które przyjmie na wiosnę.

W

przyszłą niedzielę przy kościele będzie możliwość nabycia miodu.

 Prośmy

o Miłosierdzie Boże dla naszych parafianek, które
ostatnio odeszły do wieczności. Są to śp.: Romana Zielińska (l. 69) z ul. Stachiewicza 17 oraz Helena Ostrowska (l. 90) z ul. Wybickiego 30.

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

11:00
12:30
12:30
17:00

Rezerwacja
+ Andrzej First – 24. rocznica śmierci
+ Tadeusz Broda – 55. rocznica śmierci
+ Andrzej Kulma w 4. rocznicę śmierci oraz rodzice
+ Rozalia i Eugeniusz
18:30 W 40. rocznicę ślubu Elżbiety i Ryszarda z podziękowaniem za łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo
20:30 + Anna Zemuła w 8. rocznicę śmierci

Chrystus na Krowodrzy

nas jest ludzi potrzebujących, którym rzeczy, które dla nas są
drobnostkami, są w stanie ułatwić życie.

(Nie) Święci – Wniebowzięci

To takie proste, ile rodzajów ofiary można dostrzec w tak
krótkim czasie. Jak mawiał św. Jan Paweł II – Bracie, siostro,
załóż wygodne buty i wypłyń na głębię, jest przy Tobie Chrystus !!!

Rozważanie majowe z Maksymilianem Kolbe
dokończenie na str. 1
Św. Maksymilian zgłosił, że jest gotów umrzeć za jednego
z nich. Jakże niesamowita odwaga, ale też ofiarność i poświęcenie kierowały nim tego wieczoru. Do końca życia, nawet
gdy umierał w męczarniach, niósł współwięźniom Boga – spowiadając ich, modląc się z nimi i objaśniając im Bożą dobroć
i miłosierdzie. Takie jak jego życie, taka też była i jego śmierć.
Pełna zaufania do Boga i służby drugiemu człowiekowi.
Święty Maksymilianie! Radujemy się wielką chwałą Twoją
i dziękujemy Bogu za to, że tak Cię wywyższył i wsławił
w obliczu świata.
Umiłowany nasz bracie! Cały naród składa Ci hołd. Serca
nasze są pełne wdzięczności dla Ciebie za Twoje oddanie się
Bogu, Matce Chrystusowej i człowiekowi. Rozumiesz nasze
potrzeby, pragnienia, troski i udręki. Dlatego z ufnością Ci je
polecamy.
Święty Maksymilianie, patronie trudnych czasów i męczenniku miłości – módl się za nami!
W miesiącu maju chcemy szczególnie modlić się za wstawiennictwem Matki Bożej. Św. Maksymilian Kolbe również ukochał
jej oblicze tworząc m.in. miesięcznik katolicki pt. Rycerz Niepokalanej. Matko Boża, daj nam rozpalić w sobie miłość do
Boga i drugiego człowieka. Daj nam spojrzenie pełne miłosierdzia, pozwól iść przez życie bez oceniania, porównywania
się z innymi… W chwili modlitwy pomyślmy o pokorze, jaką
miał w sobie św. Maksymilian, spróbujmy wzbudzić w sobie
empatię. Pomyślmy o tych, których kochamy wciąż za mało,
o tych, dla których nie mamy czasu, o codziennym zabieganiu. W czasie epidemii to jest właśnie czas odnowy duchowej
każdego z nas, czas, w którym narodziliśmy się jakby na nowo. Czas, kiedy możemy docenić i wczuć się głębiej w adorację, Eucharystię, komunię…
Kolejnym aspektem, który chcemy rozważyć podczas adoracji
jest ofiara. Czym ona jest dla mnie? Jaka może być? Ofiara
kojarzy się w pierwszym momencie z jałmużną, z dzieleniem
się dobrami materialnymi z bliźnimi. Św. Maksymilian przeniósł ją w zupełnie inny wymiar, złożył za bliźniego ofiarę ze
swojego życia, podobnie jak Jezus na krzyżu ofiarował się za
nas. Potrzeba niesamowitej odwagi, żeby podjąć się takiej
ofiary. Nie każdy jest w stanie mieć w sobie tyle siły, tyle
determinacji…
Ale pomyślmy przez chwilę, co można ofiarować drugiemu
człowiekowi np. podczas kwarantanny? Jest kilka rodzajów
ofiary, która może ubogacić życie każdego z nas. Ofiarować
możemy modlitwę za konkretną osobę przez miesiąc czy jakiś
okres czasu, gorliwie się za nią modląc. Ofiarować możemy
coś, czego nie jesteśmy w stanie kupić, czyli czas, spędzając
go z bliskimi, przyjaciółmi, dając im cząstkę naszej uwagi.
Ofiarować wreszcie możemy dobre słowo, dobry uczynek,
może to jest czas na zaangażowanie się w działalność dobroczynną, choćby i w drobnym wymiarze. Pomyślmy, ile wokół
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,
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dział reklam: D. Kotas
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Panie Jezu Chryste, który przeszedłeś przez ziemię wszystkim
czyniąc dobrze, spraw, aby każdy lekarz swoją troskliwością
i serdecznością budził w chorych nadzieję powrotu do zdrowia. Spraw, aby pamiętał, że jego praca jest służbą Tobie.
Obdarz go zdrowiem, cierpliwością i dobrocią, aby przez jego
pomoc wszyscy poznawali dobroć Twoją. Panie, który pochwaliłeś miłosiernego Samarytanina za to, że nie ominął
cierpiącego człowieka, spraw, aby wszystkie siostry, pielęgniarki tak samo troskliwie opiekowały się chorymi. Niech
w każdym chorym potrafią dojrzeć cierpiącego Chrystusa.
Obdarz je swoim miłosierdziem, aby z sercem spełniały posługę, gdyż wtedy cierpienie mniej boli i budzi się nadzieja
wyzdrowienia. Obdarzaj je dobrocią, łagodnością w słowach,
cierpliwością i uśmiechem. I spraw, aby okazując miłosierdzie
chorym dostąpiły kiedyś Twego miłosierdzia. Amen.
W chwili cichej modlitwy pomódlmy się teraz o dar głębokiej
wiary, nieprzemijającej nadziei oraz wytrwałej miłości Boga
i bliźniego…
Na koniec tej adoracji wpatrzeni w posługę św. Maksymiliana
Marii Kolbego i w oblicze Matki Bożej podejmijmy tę ostatnią
refleksję – Chrystus zmartwychwstał dla naszego zbawienia.
Boży plan zawsze kroczy przed naszymi ludzkimi planami.
Więc zamiast zamartwiać się o najbliższą przyszłość tu podczas ziemskiej wędrówki zaufajmy Bogu do końca, krocząc
śladem św. Maksymiliana.
Jeżeli Bóg jest z nami, któż jest przeciwko nam!!! Zaufaj Panu już dziś !!!
Dominik Ślusarczyk

KALENDARZ LITURGICZNY TYGODNIA:
PONIEDZIAŁEK 21.09
Święto św. Mateusza,
apostoła i ewangelisty
Ef 4,1–7.11–13; Ps 19;
Mt 9,9–13
WTOREK 22.09
Prz 21,1–6.10–13; Ps 119;
Łk 8,19–21
ŚRODA 23.09
św. Pio z Pietrelciny,
prezbitera
Prz 30,5–9; Ps 119;
Łk 9,1–6

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

CZWARTEK 24.09
Koh 1,2–11; Ps 90; Łk 9,7–9
PIĄTEK 25.09
Koh 3,1–11; Ps 144;
Łk 9,18–22
SOBOTA 26.09
Koh 11,9–12,8; Ps 90;
Łk 9,43b–45
NIEDZIELA 27.09
Ez 18,25–28;
Ps 25;
Flp 2,1–11;
Mt 21,28–32

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

Czterdziesta jubileuszowa Piesza
Pielgrzymka Archidiecezji Krakowskiej
na Jasną Górę w czasie pandemii.
Pielgrzymka piesza pełna trudu i wyrzeczeń przy pokonywaniu każdego kilometra, własnych ograniczeń
fizycznych, psychicznych. Ofiara niesiona za siebie, za
bliźniego lub we własnej szczególnej intencji.
W deszczu, mokrych butach lub upale. Sama w sobie
jest wielkim wyzwaniem, a tegoroczna stała się
szczególnie wymagającą.
Aktualna sytuacja epidemiologiczna również tutaj odcisnęła swój ślad. Pielgrzymka
została objęta wszystkimi
wymogami
sanitarnymi.
Zwykle prawie jedenastotysięczna grupa pielgrzymów
ograniczyła się w tym roku
do zaledwie około tysiąca
trzystu osób oraz obsługi.
Każdy pielgrzym dotychczas
obdarzany wielką pomocą
mieszkańców odwiedzanych
miejscowości musiał teraz
sam zadbać o swój odpoczynek i nocleg. Gościnni mieszkańcy
okazywali dużą serdeczność, jednakże z zachowaniem dystansu. Udostępniane po drodze kościoły, remizy czy plebanie były dezynfekowane zarówno przed przyjściem pielgrzymów, jak i po ich odejściu. Służba medyczna uczestnicząca
w pielgrzymce każdego dnia monitorowała temperaturę
uczestników pielgrzymki. Pomimo trudności i obaw przed
zarażeniem wszyscy pielgrzymi szczęśliwie dotarli do celu bez
zbędnego marudzenia i narzekania.

nie w mojej pamięci jako wyjątkowy, a zarazem bardzo osobisty czas, a to w głównej mierze ze względu na przemianę
serca, jakiej dokonał we mnie Pan Bóg. Myślę, że moje pielgrzymowanie do Częstochowy w tamtych dniach można porównać – tak jak uczynił to w swojej homilii na wzgórzu wawelskim abp Marek Jędraszewski – do drogi, jaką musieli
przebyć uczniowie razem z Jezusem, aby w końcu po wielu
trudach i niedogodnościach podróży móc osiągnąć zamierzony cel – Górę Tabor. Niewątpliwie sama możliwość uczestnictwa w pielgrzymkowym szlaku była dla mnie dużym wyróżnieniem i pomimo różnorodnych ograniczeń – wynikających
z konieczności utrzymania reżimu sanitarnego w dobie pandemii wirusa, takich chociażby, jak: codzienny pomiar temperatury przez członków Służby Medycznej Świętego Łazarza
(LAZARUS), konieczność dezynfekcji rąk oraz noszenia maseczek w spiekocie dnia czy też zachowanie bezpiecznej odległości pomiędzy namiotami podczas noclegów – niezapomnianą przygodą. Przede wszystkim jednak cieszę się, że
dane mi było poznać tak wiele wspaniałych, życzliwych oraz
przepełnionych Bożym Duchem sióstr i braci, wśród których
mogłam się otworzyć oraz wspólnie przeżywać tajemnicę
naszej wiary. I choć pielgrzymka dobiegła już końca, Pani
Jasnogórska wysłuchała mych próśb wypraszając u swego
Syna upragnioną łaskę uwolnienia, która nieustannie rozkwita
i owocuje w przeżywanej przeze mnie intensywnie codzienności. Chciałabym móc każdego dnia, wciąż na nowo, wyruszać w poszukiwaniu Jej pełnego czułości, a zarazem troski
o każdego z nas – Matczynego Oblicza – Twarzy niczym
„ziemia pszeniczna i skórka wiejskiego chleba”… Niestrudzony pielgrzym.

Grzesznik leży, pokutnik dźwiga się na nogi, a święty stoi
prosto, gotowy do drogi – pisał Adam Mickiewicz. My również

Nasi parafianie pielgrzymowali we Wspólnocie I Prądnickiej.
Przewodnikiem był ks. Grzegorz Kurzec. Pomagali mu
ks. Damian Kuchta, ks. Maksymilian Michcik michalita,
o. Martin Bourel De La Ronciere (Francja) i kleryk Marcin
Piechuła michalita. Najstarszy pielgrzym miał 67 lat, najmłodszy 9 miesięcy.
Grupa przyciągnęła pielgrzymów z różnych miejscowości od
Bałtyku aż po Tatry, między innymi z Warszawy, Radomia,
Poznania, Gdańska, Katowic oraz Krakowa. Są to nie tylko
ludzie spragnieni doświadczenia żywej wiary, ale także przedstawiciele wielu różnorodnych grup, co pokazuje, jak ważnym
jest doświadczenie pielgrzymowania zwłaszcza w sytuacji,
kiedy najbardziej potrzeba modlitwy. Mimo zasłoniętych twarzy pielgrzymów charakteryzuje nie schodzący z twarzy
uśmiech. Trzymamy się 4 prostych zasad: czapka, woda,
maska, dystans. Dewizą pielgrzymów jest hasło: „Lecimy, nie
śpimy”.
Wypowiedz anonimowego uczestnika pielgrzymki:
Tegoroczna 40. piesza pielgrzymka krakowska na Jasną Górę
pod hasłem „Wielka tajemnica wiary” bez wątpienia pozosta-

bądźmy w tych szczególnie wymagających czasach pokutnikiem dźwigającym się na nogi, aby stać prosto i umieć okazać swoją wiarę i przynależność do Chrystusa. Być niestrudzonym pielgrzymem, świadkiem wiary i drogowskazem dla
innych.
Ł.K., ks. Grzegorz Kurzec
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