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Refleksja ewangeliczna na niedzielę /J 1,1—18/

 Wydajemy

Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali
dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy ani
z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili.
Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami (J 1,12—14).

 Kuchnia

Tyle w swoim życiu wypowiadamy słów. Nie zawsze jednak są
one przemyślane i właściwe. Czasami słowo może zranić na
długi czas, może zniszczyć to, co człowiek budował latami…
Dzisiaj chcemy wsłuchać się w Słowo Życia – Słowo, które stało
się Ciałem, które jest Światłem w mroku… Chcemy zaczerpnąć
z tego Daru, aby to Słowo nas przemieniało, abyśmy odnowili
w sobie dar Dziecięctwa Bożego. Jednak, aby to było możliwe,
potrzebna jest przestrzeń, w której Ono do nas dotrze. Potrzeba
ciszy serca, oderwania od zgiełku i zagonienia.
Spróbujmy dzisiaj znaleźć czas na Boże Słowo, na to, byśmy
mogli nie tylko słuchać, ale przede wszystkim usłyszeć, co Bóg
pragnie nam dziś powiedzieć, bo Jego Słowo jest światłem dla
naszych stóp i lampą na naszej ścieżce (por. Ps 119,105).
ks. Dariusz Burda

PODSUMOWANIE ROKU 2019
Podsumowując rok parafialnego życia, w pierwszej kolejności dziękujemy Bogu i ludziom za bardzo dużo dobra, które się tutaj codziennie dokonuje. Jest to efekt
pracy księży i sióstr, a także wielu osób świeckich.
Nieliczni są zatrudnieni, a zdecydowana większość
poświęca swój czas bezinteresownie. Wszyscy tworzą
tę ciągle żywą i widoczną wspólnotę. Dziękuję za każde
dobre serce. A oto dane statystyczne życia naszej parafii w 2019 roku.
PARAFIA W LICZBACH
liczy ok. 15 tys. mieszkańców. Chodzących do kościoła
w niedziele jest około 4700 osób (ok. 30%), Komunii św.
rozdaliśmy ponad 120 tys.;
 W parafii pracuje 9 księży: proboszcz, 3 wikariuszy i 5 rezydentów (w tym roku nie nastąpiły żadne zmiany personalne);
 4 siostry nazaretanki (również nie nastąpiły żadne zmiany
personalne);
 8 nadzwyczajnych szafarzy Komunii św., 30 lektorów, 26
ministrantów, 46 dziewczynek w scholi;
 Parafialny Klub Sportowy „Jadwiga” liczy kilkaset osób;
 Szkoła Katolicka – 250 dzieci;
 Centrum Kultury – 130 osób;
 Świetlica „Przystań” – 20 dzieci;
 Chór „Cantate Domino” – 26 osób;
 Działa bardzo wiele grup i wspólnot, w tym również pojawiły
się nowe: Rada Ekonomiczno-Gospodarcza, Bractwo św. Jadwigi, Comunione e Liberazione, „Po Bierzmowaniu”;
 Parafia prowadzi katechezę w pięciu szkołach, trzech przedszkolach, a także katechezę dla narzeczonych, Poradnię Życia
Rodzinnego, Poradnictwo Prawne i od tego roku Poradnię
Psychologiczną;
 Parafia

cotygodniowy bezpłatny Biuletyn informacyjny.
Rozchodzi się co niedzielę w ok. 1600 egz.;

DZIEŁA CHARYTATYWNE
Świętej Jadwigi w roku 2019 wydała kilkanaście tysięcy posiłków (dla ok. 75 osób dziennie), 552 paczki żywnościowe przed jednymi i drugimi świętami łącznie; 12 osób
uczestniczyło w wigilii dla samotnych; rozwieziono 300 paczek
w ramach akcji Drzewko Dobroci;
 Przez cały rok odwiedzono w domach ok. 80 osób potrzebujących, podobna ilość otrzymała pomoc finansową, głównie na
leki i inne bieżące potrzeby;
 W I soboty miesiąca na Mszy św. oraz w sali na herbatce
i drożdżówce spotyka się ok. 30 osób starszych, chorych
i samotnych;
 W każdy I piątek miesiąca kapłani odwiedzają z Komunią św.
98 chorych, a przed Świętami dodatkowo łącznie 65 osób.
Dalszych 21 osób odwiedzają w niedziele szafarze
nadzwyczajni;
 Sakrament chorych przyjęły 383 osoby.
STATYSTYKA
2019 r. pobłogosławiono w naszym kościele 15 ślubów
(w ub. roku 18), udzielono 70 chrztów (w ub. roku 86),
odprawiliśmy 168 pogrzebów (w ub. roku 161); bp Janusz
Mastalski bierzmował 200 osób (w ub. roku 83);
 Odprawiliśmy w sumie w ciągu całego roku ok. 2800 Mszy
św.;
 W konfesjonale wszyscy księża spędzili łącznie około 2000
godzin.
 Dodajmy, że w połowie grudnia odbyła się całościowa wizytacja naszej parafii, której przewodniczył bp Janusz Mastalski.
Podsumowania raportów z wizytacji opublikujemy w styczniu
w naszym biuletynie. Warto dzisiaj jedynie zauważyć, że zarówno ks. biskup, jak i osoby z Biura Ekonoma diecezji i Wydziału Katechetycznego były pod wrażeniem rozmachu i różnorodności życia naszej parafii. Doceniano wielką ofiarność
wiernych, aktywność duszpasterską, bardzo dobrą atmosferę
wśród księży i sióstr, dzięki czemu cały Zespół pracuje skutecznie. Oceniono, że nasza parafia jest prowadzona wzorcowo, a sprawy duszpasterskie, personalne, urzędowe i finansowe są w najlepszym porządku i przejrzystości.
W

SPRAWY GOSPODARCZE
rok trwa rozpatrywanie naszego wniosku do NFOŚ
w Warszawie o kilkumilionowe dofinansowanie termomodernizacji kościoła. Wchodzi w to planowane ocieplenie ścian, wymiana obramowań witraży i świetlików w dachu oraz
fotowoltaika.
 Nie warto ponownie rozwodzić się nad tą procedurą, która nas
z pewnością niecierpliwi. Fundusz działa w tym względzie bardzo powoli. Dodam jedynie, że w grudniu otrzymaliśmy informację, iż nasz wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną
i będzie wraz z innymi 1400 wnioskami oceniany merytorycznie.
 Przewidując konieczność zebrania tzw. wkładu własnego, jeśli
otrzymamy dotację, systematycznie oszczędzaliśmy od dwóch
lat pieniądze, nie podejmując większych i kosztownych prac.
 Drugi

dokończenie na str. 3

I N T E N C J E

M S Z A L N E

PONIEDZIAŁEK 6.01
06:30 + Anna Lorens, + Jan Lorens
08:00 + Genowefa Zdebska z okazji imienin, o Boże błogosławieństwo, opiekę MB i łaskę zdrowia
09:30 O Boże błogosławieństwo i opiekę MB dla Bernadetty
i jej rodziny
10:00 + Michalina Permus – 17. rocznica śmierci oraz
zmarli rodzice + Michał i + Katarzyna
11:00 + Kazimierz Kłys – 8. rocznica śmierci
12:30 + Olgierd Wójcik
12:30 + Maria Żak – msza gregoriańska
17:00 + Renata, Stanisława, Lech Siudek
18:30 + Józef Kubica – 11. rocznica śmierci
20:30 + Wincenty, + Irena Witek oraz + Piotr Mozgała
WTOREK 7.01
06:30 + Władysława Skoczylas
07:00 + Zofia Kępa (od brata z rodziną)
07:00 + Maria Żak – msza gregoriańska
08:00 + Krystyna Guzik (od córki Mai)
18:30 + Antonina Rajtar (od swatowej ze Ślemienia i rodziny
Wątroba)
ŚRODA 8.01
06:30 + Augustyn Miękus (od koleżanek z Urzędu Skarbowego
Krowodrza)
06:30 + Maria Żak – msza gregoriańska
07:00 Dziękczynna za Boże błogosławieństwo i otrzymane
łaski dla Łukasza
07:00 + Julian Zięba od brata z żoną
08:00 + Zofia Kępa (od Danuty i Kazimierza Mików z rodziną)
18:30 Zbiorowa w intencjach Nowenny do MBNP
CZWARTEK 9.01
06:30 Za dusze w czyśćcu cierpiące z rodziny
06:30 + Maria Żak – msza gregoriańska
07:00 + Antoni Mętel (od chrześniaka Franciszka z rodziną
z Moszczenicy)
08:00 O Boże błogosławieństwo i opiekę MB dla Doroty
i Weroniki Kiszakiewicz z okazji urodzin
18:30 + Aniela, Feliks, Józef
PIĄTEK 10.01
06:30 + Maria Żak – msza gregoriańska
06:30 + Henryk Znój (od chrześniaka Bogdana z rodziną)
06:30 + Maria Konieczna – 2. rocznica śmierci
07:00 + Jerzy Czerski, córka Jolanta
07:00 + Józef Halik (od pracowników firmy Franciszka Macioła
z Naprawy)
07:00 + Adam Kiwała (od brata z rodziną)
08:00 + Irena, + Stefan oraz ich ++ rodzeństwo i rodzice,
o miłosierdzie Boże dla nich
18:30 Rezerwacja
SOBOTA 11.01
06:30 + Tadeusz Oleksy (od rodziny Kowalskich z rodziną
z Olkusza)
07:00 + Leon Borcz (od rodziny Guniów)
07:00 + Józef, Maria i Józef
08:00 + Antonina Rajtar (od Elżbiety i Andrzeja Niewitała)
08:00 + Maria Żak – msza gregoriańska
08:00 + Józef Halik (od rodziny Mirek z Rabki)
08:00 + Edward Bartosik i zmarli z rodziny
18:30 + Krystyna Guzik (od córki Grażyny)
NIEDZIELA 12.01
06:30 O Boże błogosławieństwo i opiekę MB dla Haliny i jej
rodziny

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia życzymy opieki
Bożej i wszelkiej pomyślności.
 We

wtorek podczas uroczystego nabożeństwa zakończyliśmy
i podsumowaliśmy stary rok 2019. Szczegółowe informacje
statystyczne dotyczące ubiegłego roku w życiu naszej parafii
zamieszczamy w dzisiejszym biuletynie.

 Dziękujemy

każdemu, kto z dobrą wolą i zrozumieniem
w jakikolwiek sposób włącza się w życie naszej parafii. Dziękujemy także za wszelkie dobrowolne ofiary składane na tacę
przez cały rok, gdyż wyłącznie one pozwalają nam utrzymać
cały ogromny kościół i jego otoczenie oraz prowadzić tak szeroką działalność religijną i społeczną. Dokładne rozliczenie
finansowe również znajdziemy w dzisiejszym biuletynie. Bóg
zapłać za każde dobro.

 Dzisiaj,

jak w każdą pierwszą niedzielę miesiąca, po każdej
Mszy św. Zespół Charytatywny przeprowadza zbiórkę do puszek na kuchnię św. Jadwigi. Bóg zapłać za dar serca.

W

jutrzejsze Święto Trzech Króli Msze święte w porządku
niedzielnym. O 16:00 w sali teatralnej odbędzie się przepełnione muzyką świąteczne przedstawienie przygotowane
przez nasz parafialny chór Cantate Domino oraz młodzieżową
grupę teatralną. Nie zabraknie także, jak co roku, wspólnego
kolędowania z zaprzyjaźnionymi muzykami. Zapraszamy
wszystkich parafian i gości. Będziemy świętować radość Narodzenia Pana oraz dziękować Bogu i sobie wzajemnie za całoroczną pracę.

W

Trzech Króli, czyli jutro, nasza parafialna schola rozprowadzać będzie po Mszach świętych przed kościołem wykonane przez siebie i poświęcone kadzidło. Dochód jest przeznaczony na wyjazdy formacyjno-integracyjne. Prosimy w imieniu
naszej scholi o życzliwe wsparcie.

 Trwa

wizyta duszpasterska, czyli kolęda. O wizycie wcześniej powiadamiają ministranci, rozdając kartki kolędowe.
Program całej kolędy jest wywieszony na drzwiach wejściowych kościoła oraz umieszczony na stronie internetowej. Bardzo prosimy, aby na kolędę przygotować w mieszkaniu
godne miejsce do modlitwy z krzyżem, zapalonymi świecami
oraz wodą święconą i kropidłem. Wodę można w dowolnym
czasie zabierać z przedsionka kościoła.

 Prośmy

o Miłosierdzie Boże dla naszych parafianek, które
w ostatnim czasie odeszły do wieczności. Są to śp.: Alicja
Radmacher (l. 97) z ul. Łokietka 57a, Mirosława Obakiewicz (l. 65) z ul. Krowoderskich Zuchów 9 oraz Irena
Krawczyk (l. 88) z ul. Krowoderskich Zuchów 23.

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

08:00 + Maria – 8. rocznica śmierci, + Karol, Władysław
Owca i zmarli z rodziny
09:30 Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo,
zdrowie i potrzebne łaski dla Bogusławy i jej rodziny
10:00 + Jan Kolarz – 6. rocznica śmierci
11:00 Dziękczynna z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Zofii Sroki w 90. rocznicę urodzin
(od sąsiadów)
12:30 + Andrzej Szydłowski w 2. rocznicę śmierci oraz
zmarli z rodziny
12:30 + Maria Żak – msza gregoriańska
17:00 + Helena – 10. rocznica śmierci, Julian i ich rodzice
18:30 + Janina i Józef Smołkowicz
20:30 Za Parafian

PODSUMOWANIE ROKU 2019
dokończenie ze str. 1
Jednak biorąc pod uwagę, że tak bardzo opóźnia się ten
proces, musieliśmy wydać część odłożonych pieniędzy na
konieczne następujące prace:
 Wycinka i nasadzenie drzew wokół kościoła i plebanii
 Nowe dodatkowe ławki do dolnej kaplicy i kościoła
 Nowe ogrodzenie boiska sportowego
 Nowe całościowe oświetlenie w kaplicy MB
 Remont suteryn wspólnie ze Szkołą św. Jadwigi
 Te większe wymienione prace pochłonęły łącznie ponad 160
tys. złotych.
 Poza tym zamówiliśmy i kupiliśmy pierwszy zamykany konfesjonał, ułatwiający spowiedź szczególnie osobom starszym
i słabo słyszącym. Jego koszt to 29 tys. złotych.
FINANSE
 Rok 2019 rozpoczęliśmy saldem dodatnim w kasie parafialnej
w wysokości 336 000 zł.
 Na wszystkie rachunki i stałe płatności, wymienione wyżej
remonty i prace naprawcze oraz na podatki państwowe
i kościelne wydaliśmy w sumie 548 000 zł.
 Inne zakupy liturgiczne, wystrój kościoła, prasa, środki
czystości itp. pochłonęły 295 000 zł.
 Razem wydaliśmy ok. 843 000 zł.
 Dzięki wpływom z całego roku ze składek na tacę we wszystkie niedziele i święta oraz innych drobniejszych darowizn
i skarbonek pokryliśmy wszystkie wymienione wydatki.
 Dzięki temu rozpoczynamy rok 2020 dodatnim saldem bieżącym w wysokości 231 600 zł. Wszystkie pieniądze są zdeponowane na parafialnych kontach bankowych. Środki te pomogą
nam kontynuować normalną dalszą działalność oraz nadal
składać na wkład własny, jeśli otrzymamy dotację z Funduszu
Ochrony Środowiska.
 Dziękujemy każdemu, kto to rozumie i wrzuca dowolne ofiary
na niedzielną tacę, czyli do wspólnej parafialnej kasy. Te ofiary
są jedynym wpływem parafii. Tylko one pozwalają utrzymać
cały nasz ogromny kościół i jego otoczenie oraz prowadzić tak
szeroką działalność duszpasterską. Bóg zapłać wszystkim
osobom dobrej woli.
Na ostatnim zebraniu Rady Parafialnej i Rady Ekonomicznej
przedstawiłem kilka priorytetów na najbliższe miesiące. Są one
następujące:
 Kontynuacja odkładania pieniędzy na wkład własny, gdy nadejdzie pozytywna decyzja z Funduszu, a który wyniesie wtedy
ponad 500 tys. zł;
 Jeśli nie otrzymamy dotacji, to pieniądze nie przepadną, bo
ocieplanie kościoła będziemy musieli wykonać wolniej, na własną rękę. Zawsze w naszym kościele było i jest zimno, a od
dawna, mimo corocznych prac dekarskich, gdy nadchodzą
większe deszcze, świetliki przeciekają w kolejnych miejscach.
Tylko całkowita ich wymiana może ten problem uzdrowić.
 Zamówienie kolejnych zamykanych konfesjonałów. Przypomnę, że koszt jednego to 29 tys. Być może znalazłyby się osoby, które chciałyby w całości lub w części ufundować taki kolejny jeden konfesjonał.
 W najbliższym czasie zostanie wykonana rzeźba św. Jana Pa-

wła II przez tego samego artystę, p. Macieja Zychowicza, który
jest autorem rzeźby św. Jadwigi, krzyża głównego i drogi krzyżowej. Postać Papieża zostanie umieszczona w kościele wraz
z jego relikwiami i poświęcona podczas odpustu w czerwcu
tego roku przez arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, który jest
już zaproszony na tę uroczystość. W drugim etapie zostanie
także wprowadzony do kościoła obraz „Jezu, ufam Tobie”, o co
od lat zabiegam w negocjacjach z architektami kościoła. Termin realizacji tej drugiej inicjatywy zależy już wyłącznie od
możliwości finansowych parafii w danym momencie. Wizualizacje tych nowych inwestycji zostaną przedstawione w kościele
w najbliższym czasie, możliwe że już w styczniu.
 Wskazane wyżej cele będą wymagały pieniędzy przekraczających bieżące utrzymanie kościoła. Dlatego Rady: Parafialna
i Ekonomiczna bardzo stanowczo wskazały na konieczność
wprowadzenia w naszym kościele comiesięcznych tzw. składek
inwestycyjnych, które istnieją w wielu kościołach naszej diecezji. Nie będą to żadne dodatkowe zbiórki. Po prostu jedna
w miesiącu składka na tacę będzie przeznaczona na duże inwestycje. Będzie to zawsze w trzecie niedziele miesiąca. Nie
będzie żadnych sugestii co do jej wysokości i oczywiście będzie
zawsze pełna jej dobrowolność. Każdy, kto będzie miał możliwość i chęć wziąć w niej udział, będzie mógł to zrobić w dowolnej formie (na tacę anonimowo lub w podpisanych kopertach, albo na konto). Przedstawiciele Rady będą tę składkę
liczyć i księgować, a dokładne jej rozliczenie będzie publikowane w biuletynie parafialnym. Więcej szczegółów na ten temat
podamy w najbliższym czasie także w biuletynie. Wprowadzanie tej formy finansowania inwestycji rozpocznie się w trzecią
niedzielę stycznia lub najdalej lutego.
Z wdzięcznością za miniony rok i z nadzieją na przyszłość stajemy u progu 2020 roku. Niech nasza Patronka św. Jadwiga Królowa wyprasza dalsze Boże błogosławieństwo dla każdego, kto
tworzy naszą wspólnotę, pracuje w niej i rozsławia ją w Krakowie, jako jedną z wyróżniających się parafii.
ks. proboszcz Marek Hajdyła

KALENDARZ LITURGICZNY TYGODNIA:
PONIEDZIAŁEK 6.01
Uroczystość Objawienia
Pańskiego
Iz 60,1–6; Ps 72;
Ef 3,2–3a.5–6; Mt 2,1–12
WTOREK 7.01
1 J 3,22–4,6; Ps 2;
Mt 4,12–17.23–25
ŚRODA 8.01
1 J 4,7–10; Ps 72; Mk 6,34–44
CZWARTEK 9.01
1 J 4,11–18; Ps 72; Mk 6,45–52

PIĄTEK 10.01
1 J 4,19–5,4; Ps 72;
Łk 4,14–22a
SOBOTA 11.01
1 J 5,5–13;
Ps 147; Łk 5,12–16
NIEDZIELA 12.01
Święto Chrztu Pańskiego
Iz 42,1–4.6–7;
Ps 29;
Dz 10,34–38;
Mt 3,13–17

Dobre słowo
Aby stać się lepszym, nie musisz czekać na lepszy
świat.
Phil Bosmans

Niebem moim będzie czynić dobrze na ziemi
Z s. Elżbietą Blumską, karmelitanką Dzieciątka Jezus
rozmawiała Iwona Korohoda
Zgromadzenie Karmelitanek Dzieciątka Jezus założone
w 1921 r. w Sosnowcu, oparte na duchowości i regule
karmelitańskiej, łączy modlitwę z apostolstwem czynnym. Siostry wzorują swoje życie na Osobie Dzieciątka
Jezus według praktyki małej drogi św. Teresy od Dzieciątka Jezus, Patronki Zgromadzenia. Jej słowa: Niebem
moim będzie czynić dobrze na ziemi – są hasłem waszego Zgromadzenia…
Żyjąc Ewangelią naśladujemy Chrystusa i Maryję w zupełnym
oddaniu się Bogu poprzez śluby zakonne. Nasze życie zanurzone
w modlitwie ofiarujemy innym dzieląc się doświadczeniem spotkania z Bogiem, który jest Miłością. Chcemy, aby każdy chrześcijanin wiedział, że jest umiłowanym dzieckiem Boga Ojca według drogi dziecięctwa duchowego, którą wytyczyła św. Teresa,
nasza Patronka. Poświęcamy się działalności apostolskiej,
a szczególnie wychowaniu i kształceniu młodzieży i dzieci.
Za tydzień będą siostry gościć w naszej parafii w związku z rozbudową przedszkola działającego od 2003 r.
w Mielcu.
Obecnie przedszkole mieści się w wydzielonej części klasztoru.
Siostry 16 lat temu oddały kilka pomieszczeń dzieciom, a same
przeniosły się do suteren. Początkowo miałyśmy kilkunastu podopiecznych, ale szybko popularność przedszkola przerosła możliwości sióstr. Teraz, by zapewnić dziecku miejsce, zapobiegliwe
mamy przychodzą je zapisać, kiedy są jeszcze w stanie błogosławionym. Długie listy rezerwowe spędzają nam sen z powiek.
Niestety, obecne warunki pozwalają na przyjęcie maksymalnie
32 dzieci. Dlatego po wieloletnich naleganiach rodziców postanowiłyśmy rozbudować placówkę, dobudować trzy sale przedszkolne i utworzyć kolejne grupy.
Pierwszy etap rozbudowy został już ukończony – dzięki
szczodrości wielu osób zdołały siostry zebrać potrzebną
sumę. Co dalej?
Dzięki hojności setek darczyńców jest już gotowy budynek
w stanie surowym zamkniętym. Gotowa jest elewacja zewnętrzna i instalacje, co pozwoliło zakończyć 1. etap budowy. Przed
nami 2. etap prac wewnątrz budynku, na który składają się wykończenie łazienek, posadzki, podłogi, malowanie, montaż drzwi
oraz montaż systemu przeciwpożarowego.
W tym celu prowadzą siostry akcję „Perełki miłosierdzia”, która ruszyła w Jubileuszowym Roku Miłosierdzia
13.05.2016 r., w rocznicę objawień Matki Bożej w Fatimie. Każdy może wrzucić do kuferka swoją perełkę, którą jest modlitwa, ofiara pieniężna i propagowanie akcji.
Każdy może włączyć się do naszej akcji na trzy sposoby:
1) poprzez modlitwę: Jesteśmy pewne, że Twoja modlitwa jest
drogocenną perłą w tworzeniu tego pięknego dzieła i otwarciem
nieba na łaskę wspomagającą nasze ludzkie zamiary;
2) poprzez dar materialny: Wszystko, co mamy, jest darem od
Boga. Bez Twojej pomocy nie rozbudujemy naszego przedszkola. Podziel się z nami i wspieraj nas finansowo, a Ojciec, który
widzi w ukryciu, odda tobie (Mt 6,4);
3) poprzez promowanie akcji: Polub nas na FB i udostępnij.
Pobierz banner, umieść go na swojej stronie internetowej lub
blogu.
Duchowymi Ambasadorami, czyli opiekunami akcji Perełki Miłosierdzia są: Matka Boża Fatimska – główna patronka dzieła rozbudowy, której będzie poświęcone to przedszkole, św. Józef,
opiekun św. Rodziny i wszystkich rodzin, św. Teresa od Dzieciątka Jezus, Mała Święta – Patronka Zgromadzenia oraz św. Maksymilian Kolbe, którego powiedzenie do współbraci: Ponieważ
nie mamy niczego, zaczynamy budować, ujęło nasze serce
i stało się inspiracją i nadzieją, iż to, co niemożliwe, stanie się
możliwe.

Nowe przedszkole już stoi
Wszystkich darczyńców zapewniamy o naszej codziennej modlitwie – my karmelitanki, jest nas w klasztorze
10, ale także przedszkolaki, z którymi każdego dnia
w kaplicy przed Najświętszym Sakramentem prosimy
Pana Boga o potrzebne łaski dla ofiarodawców. W Waszych intencjach jest także w każdym miesiącu odprawiana Msza święta.

Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje włamują się i kradną. Gromadźcie sobie
skarby w niebie (…). Bo gdzie jest twój skarb, tam będzie
i serce twoje (Mt 6,19-21).
Gorąco życzymy Siostrom kuferka przepełnionego perełkami – darem wielu serc otwartych i hojnych. Szczęść
Boże!

REKLAMA na pokrycie kosztów druku
Informacje w sprawie reklamy pod nr. tel. 603 083 755
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