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VII NIEDZIELA WIELKANOCNA ROK C
UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO
Czytanie z Dziejów Apostolskich
Pierwszą książkę napisałem, Teofilu, o wszystkim,
co Jezus czynił i nauczał od początku aż do dnia, w którym udzielił przez Ducha Świętego poleceń Apostołom,
których sobie wybrał, a potem został wzięty do nieba.
Im też po swojej męce dał wiele dowodów, że żyje: ukazywał się im przez czterdzieści dni i mówił o królestwie
Bożym. A podczas wspólnego posiłku kazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca. Mówił: «Słyszeliście o niej ode Mnie: Jan chrzcił wodą,
ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym». Zapytywali Go zebrani: «Panie, czy w tym czasie
przywrócisz królestwo Izraela?» Odpowiedział im: «Nie

wasza to rzecz znać czas i chwile, które Ojciec ustalił
swoją władzą, ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi».
Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu. Kiedy uporczywie wpatrywali się w Niego, jak wstępował do nieba, przystąpili
do nich dwaj mężowie w białych szatach. I rzekli:
«Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się
w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie
tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba».
(Dz 1, 1-11).

Psalm responsoryjny (Ps. 47(46), 2-3. 6-7. 8-9).
Pan wśród radości wstępuje do nieba.
Wszystkie narody, klaskajcie w dłonie,
radosnym głosem wykrzykujcie Bogu,
bo Pan Najwyższy straszliwy,
jest wielkim Królem nad całą ziemią.
Pan wśród radości wstępuje do nieba.
Bóg wstępuje wśród radosnych okrzyków,
Pan wstępuje przy dźwięku trąby.

Śpiewajcie psalmy Bogu, śpiewajcie,
śpiewajcie Królowi naszemu, śpiewajcie.
Pan wśród radości wstępuje do nieba.
Gdyż Bóg jest Królem całej ziemi,
hymn zaśpiewajcie!
Bóg króluje nad narodami,
Bóg zasiada na swym świętym tronie.
Pan wśród radości wstępuje do nieba.

Czytanie z Listu św. Pawła Apostoła do Efezjan
Bracia: Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec
chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia w głębszym poznawaniu Jego samego, to znaczy światłe oczy
dla waszego serca, tak byście wiedzieli, czym jest nadzieja waszego powołania, czym bogactwo chwały Jego
dziedzictwa wśród świętych i czym przemożny ogrom
Jego mocy względem nas wierzących na podstawie działania Jego potęgi i siły, z jaką dokonał dzieła w Chrystusie, gdy wskrzesił Go z martwych i posadził po swojej

prawicy na wyżynach niebieskich, ponad wszelką
zwierzchnością i władzą, i mocą, i panowaniem, i ponad
wszelkim innym imieniem wzywanym nie tylko w tym
wieku, ale i w przyszłym. I wszystko poddał pod Jego
stopy, a Jego samego ustanowił nade wszystko Głową
dla Kościoła, który jest Jego Ciałem, Pełnią tego, który
napełnia wszystko na wszelki sposób.
(Ef 1, 17-23).

Alleluja, Alleluja, Alleluja!
Idźcie i nauczajcie wszystkie narody,
Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.
Alleluja, Alleluja, Alleluja!

Słowa Ewangelii według św. Łukasza
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie, w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy
od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego. Oto Ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie
w mieście, aż będziecie uzbrojeni mocą z wysoka».

Potem wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce
błogosławił ich. A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba. Oni zaś oddali Mu pokłon i z wielką radością wrócili do Jerozolimy, gdzie stale przebywali w świątyni, wielbiąc i błogosławiąc Boga.
(Łk 24, 46-53).
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ÓSMY ROK WIELKIEJ NOWENNY FATIMSKIEJ
„Bóg jest Miłosierny. Ostatnie słowo należy do Boga, który jest Miłością”.
Właśnie wkroczyliśmy w ósmy rok Wielkiej Nowenny Fatimskiej. Jej tegoroczny temat brzmi: „Bóg jest Miłosierny. Ostatnie
słowo należy do Boga, który jest Miłością”. Wielka Nowenna
Fatimska nie jest formą nabożeństwa, w ramach którego należy
odmówić jedynie konkretne modlitwy. Wielka Nowenna to pragnienie zjednoczenia wszystkich sił i wszystkich serc kochających Maryję, by pomóc współczesnemu światu poznać orędzie
fatimskie i odpowiedzieć na prośby Matki Bożej. Nowenna rozpoczęła się 13 maja 2009 r., jednak włączyć się do niej można
w każdym czasie i może to uczynić każdy, kto chce modlić się
i pracować dla Maryi. Dziś, gdy stoimy na progu setnej rocznicy
Jej objawień, chcemy wziąć sobie do serca to naglące wezwanie
do zaangażowania się w ratowanie świata. Nowenna zatem
to nasza modlitwa, ofiara, katecheza, apostolstwo, głoszone kazanie, zaproszenie do wspólnego różańca czy nabożeństwa pierwszosobotniego; wszystko po to, by Maryja była bardziej znana
i kochana.
Co to znaczy włączyć się w dzieło Wielkiej
Nowenny Fatimskiej?
1. Odmawiamy różaniec, najlepiej codziennie.
2. Odprawiamy nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca, w którym uczestniczymy przez
kolejnych pięć pierwszych sobót miesiąca.
3. Świadomie poświęcamy się Niepokalanemu
Sercu Maryi.
4. Uczestniczymy w Nowennie poprzez odmawianie modlitw Wielkiej Nowenny Fatimskiej
np. raz w tygodniu.
5. Uczestniczymy w nabożeństwach fatimskich odprawianych 13-go dnia miesiąca.
Udział w nich nie jest jednak warunkiem koniecznym.
6. Poznajemy coraz lepiej Maryję przez lekturę książek i uczymy
się coraz bardziej miłować Ją na co dzień.
Najstarsza z trójki wizjonerów, Łucja, tak relacjonuje jedno
ze spotkań z Aniołem:
„Nagle zobaczyliśmy tego samego Anioła przed nami:
- Co robicie? Módlcie się! Módlcie się dużo! Serca Jezusa i Maryi chcą przez was okazać światu wiele miłosierdzia. Ofiarujcie
bezustannie Największemu modlitwy i umartwienia.
- Jak mamy się umartwiać? - zapytałam.
- Z wszystkiego, co tylko możecie, zróbcie ofiarę jako zadośćuczynienie za grzechy, którymi On jest obrażany i dla uproszenia nawrócenia grzeszników. W ten sposób ściągniecie pokój na waszą
Ojczyznę. Jestem Aniołem Stróżem Portugalii. Przede wszystkim
przyjmijcie i znoście z poddaniem cierpienia, które wam Bóg ześle.
Od tego czasu zaczęliśmy ofiarowywać Bogu wszystko, co nas
bolało, ale nie szukaliśmy innych umartwień i pokuty z wyjątkiem
godzin przebytych na klęczkach przy powtarzaniu modlitwy, której nas Anioł nauczył” (Wspomnienia s. Łucji z Fatimy).
Bóg pragnie okazać światu wiele miłosierdzia. Jaka winna być
nasza postawa? Modlitwa i umartwienie - oto odpowiedź. Czasem
mogą pojawić się w naszym życiu sytuacje, kiedy jesteśmy skłonni twierdzić, że nie jesteśmy w stanie nic więcej ofiarować. Zauważmy, jak pouczająca jest odpowiedź Anioła: mamy czynić
ofiarę z tego wszystkiego, co możliwe. Lecz w słowach tych jest
jeszcze coś bardziej istotnego. Otóż przyjęcie i znoszenie z poddaniem cierpienia, które doświadczamy z dopustu Bożego jest
czymś kluczowym i fundamentalnym. Nie chodzi zatem,
by w nieskończoność mnożyć kolejne zobowiązania w podejmo-

waniu czynów pokutnych, lecz by z pokorą przyjąć to, co już jest
treścią naszej codzienności, to co już jest w naszym życiu.
Nie zawsze w chwili cierpienia, czy nawet rozpaczy jesteśmy
w stanie zrozumieć sens tego, co się stało; możemy jednak zdobyć się na trud, na ofiarę, by z wiarą w miłość Boga pokornie
zgodzić się na to, co stało się treścią naszej codzienności.
W objawieniach nie ograniczyła się Matka Najświętsza
do wezwań pokutno - poprawczych, ale ujawniła ludzkości sposób uzyskania Łaski Bożej, której - jak wiemy - nie można zasłużyć, tylko wymodlić, wyprosić lub wybłagać. Tym środkiem wybłagania ma być prócz różańca kult Niepokalanego Serca Maryi
w formie przyjmowania Komunii św. wynagradzającej w pierwsze soboty każdego miesiąca. Jeżeli ludzkość z tego środka skorzysta - będzie ocalona. Czy można być głuchym i zatwardziałym
na to wezwanie? Już sama miłość i wdzięczność, jeżeli nie instynkt samozachowawczy nakazuje uwzględnić słowa Maryi
i do treści ich się zastosować. Czas najwyższy zadośćuczynić
życzeniu Matki Najświętszej. Niebezpieczeństwo w zwlekaniu, te słowa brzmią dziś niczym grom, gdyż dalej nie wszystkie życzenia
Matki Najświętszej zostały spełnione. Bóg
otwiera przed nami swoje Serce, ukazuje drogę ratunku i ocalenia. Nie możemy szukać
własnych dróg. Zuchwałością byłoby szukać
własnych ludzkich rozwiązań, a odrzucać
to co daje Bóg. A zatem w tym kolejnym roku
Wielkiej Nowenny Fatimskiej, w Nadzwyczajnym Roku Miłosierdzia, nie ustawajmy
w naszych apostolskich wysiłkach, by prowadzić innych ku Niepokalanemu Sercu Maryi,
Sercu, które jest symbolem miłości i bólu, jest
naczyniem miłosierdzia i wybaczenia. Niech
słowa s. Łucji będą nam wskazaniem i źródłem mobilizacji:
„Co się tyczy złych czasów, przez które przechodzimy, tylko Bóg
nas ocali, a uczyni to za pomocą Niepokalanego Serca Maryi,
naszej niebieskiej Matki, która jest taka dobra. Ufności! Ale jak
wiecie obietnica jest warunkowa: jeśli przestaną obrażać Boga,
jeśli będą czynić pokutę, jeśli oddadzą się modlitwie. Patrząc
na nas jako społeczność, patrząc na naród jako całość, mamy
wiele powodów do obaw. Czy przestaliśmy obrażać Boga?
Czy w miejsce grzesznego życia, jakie dotąd prowadziliśmy, rozpoczęliśmy życie pokuty, jakiego domaga się prawdziwe zadośćuczynienie? Czy modlimy się z pokorą, skruchą i wytrwałością?
Może małe grupy. Ale większość, całość nie” (s. Łucja, Przesłanie
z Fatimy).
Dla mnie szczególnym znakiem jest to, że ogłoszony przez
Ojca św. Franciszka Rok Miłosierdzia jest zgodny z przesłaniem
Nowenny na ten rok - „Bóg jest Miłosierny” (ustanowionym
w pierwszym roku Nowenny). To nie jest przypadek, to znak,
że Nowenna ta jest naszym ratunkiem. Włączmy się z całym zapałem i poświęceniem, ci którzy kontynuują, niech się nie zniechęcają, a ci, którzy jeszcze nie zaczęli, niech zrobią to koniecznie. Czas do końca Nowenny jest coraz krótszy, a modlitwy potrzeba wciąż dużo więcej, abyśmy mogli zobaczyć przemiany
na świecie, których tak bardzo oczekujemy, aby Maryja była bardziej znana i miłowana, a także abyśmy wszyscy na świecie potrafili żyć w miłości wzajemnej i byli silni wiarą. Nie można czekać, aby zaczęli inni. To ja, już dziś muszę zacząć kochać i wierzyć coraz mocniej, a także dołączyć do Wielkiej Nowenny
Fatimskiej.
Z materiałów opracowanych przez Sekretariat Fatimski wyboru treści dokonała Teresa
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PIELGRZYMKA AUTOKAROWA NA BIAŁORUŚ I LITWĘ
TERMIN: 13-21 sierpnia 2016 r.
Cena zawiera:
• transport autokarem Lux (wc, klima, barek, dvd)
• 8 noclegów w hotelach lub w Domach Pielgrzyma
• 8 śniadań i 8 obiadokolacji
• opiekę pilota na całej trasie
• ubezpieczenie KL i NNW Signal Iduna

CENA: 1.690zł
Cena nie zawiera:
• biletów wstępu ok. 40€
• wizy białoruskiej 110zł od osoby

PROGRAM PIELGRZYMKI
1 dzień
Msza św. o godz. 6.00 w Sanktuarium Najświętszej Rodziny.
Przejazd do Kodnia: Bazylika Matki Bożej Kodeńskiej Królowej
Podlasia – Matki Jedności. Przewodnik oprowadzi po Sanktuarium i terenie zamkowym Sapiehów (Kalwaria Kodeńska).
Obiadokolacja. Nocleg w hotelu w Terespolu lub w Białej Podlaskiej.
2 dzień
Śniadanie. Przyjazd do Brześcia: spacer po mieście (Bramy
Brzeska i Terespolska, cerkiew św. Mikołaja, Twierdza Brzeska).
Przejazd do Kobrynia: drewniana cerkiew z XIX w., grób rodzinny Mickiewiczów, mogiła nieznanego żołnierza. Przejazd
do Hruszowej: dawny majątek Marii Rodziewiczówny ze słynnym dębem Dewajtis. Janów Poleski (miejsce męczeńskiej
śmierci św. Andrzeja Boboli): kościół p.w. Podwyższenia Krzyża
Świętego, pomnik Napoleona Ordy. Pińsk (stolica białoruskiego
Polesia): katedra p.w. Wniebowzięcia NMP, klasztor Franciszkanów, Pałac Butrymowiczów, dom Kapuścińskich oraz Kolegium
Jezuickie, w którym przebywał św. Andrzej Bobola zwany
„Apostołem Pińszczyzny”. Rejs statkiem po Pinie (jeśli czas
pozwoli) do miejscowości Kudrycze, spacer po terenach bagiennych oraz zwiedzanie wsi – skansenu. Obiadokolacja. Nocleg
w hotelu w Pińsku.
3 dzień
Śniadanie. Mereczowszczyzna (w ojczyźnie Tadeusza Kościuszki): rodzinny dworek Tadeusza Kościuszki, w którym spędził
pierwsze 12 lat życia. W 2003 roku podjęto decyzję o jego odbudowie przy finansowym wsparciu Ambasady Amerykańskiej
w Mińsku. Zrekonstruowany dom rodzinny generała otwarto uroczyście w 2004 roku. Różana: monumentalne ruiny dawnej siedziby rodowej Sapiehów. Pałac wybudowany w latach 1784-1786
na polecenie ówczesnego księcia litewskiego Aleksandra Sapiehy. Była to jedna z największych rezydencji na terenie ówczesnej
Rzeczpospolitej, posiadająca własną galerię, teatr oraz bibliotekę.
Żyrowice (prawosławna „Częstochowa”): klasztor Bazylianów
z cudownym obrazem Matki Boskiej Żyrowickiej. Baranowicze:
pomnik Adama Mickiewicza i cerkiew prawosławna „Pokrowy”.
Obiadokolacja. Nocleg w Domu Pielgrzyma w Baranowiczach.
4 dzień
Śniadanie. Przejazd do Zaosia (miejsce urodzenia Adama Mickiewicza): zabytkowy dworek rodziny Mickiewiczów, krótki pobyt nad brzegiem znanego z ballad Jeziora Świteź. Przejazd
do Nieświeża (miasto Radziwiłłów): kościół p.w. Bożego Ciała,
Zamek Radziwiłłów, Brama Słucka, Ratusz. Przejazd do Mińska
(stolica Białorusi): Trojeckie Przedmieście, Wyspa Łez, katedra
prawosławna z cudownym obrazem Matki Boskiej Mińskiej, Plac
Wolności z Ratuszem, Plac Październikowy z Pałacem Republiki,
Parlament. Obiadokolacja. Nocleg w hotelu w Mińsku.
5 dzień
Śniadanie. Przejazd do miasta Mir: piękny zamek - rezydencja
książęcego rodu Radziwiłłów. Zamek został ostatnio starannie
odrestaurowany i wpisany na listę UNESCO. Przejazd do Nowogródka (pierwsza stolica Wielkiego Księstwa Litewskiego): dom

Mickiewiczów z muzeum, kościół farny (miejsce chrztu Adama
Mickiewicza), Góra Zamkowa, Kopiec Mickiewicza, ruiny średniowiecznego zamku księcia Witolda. Obiadokolacja. Nocleg
w hotelu lub w Domu Pielgrzyma Sióstr Nazaretanek w Nowogródku.
6 dzień
Śniadanie. Przejazd do Lidy: zamek księcia Giedymina. Bieniakonie: grób Maryli Wereszczakówny. Bohatyrowicze: grób Jana
i Cecylii z powieści Elizy Orzeszkowej „Nad Niemnem”. Przejazd do Grodna (jedno z najstarszych miast północno - wschodnich Kresów): Góra Zamkowa ze Starym Zamkiem (zamek królewski, miejsce sejmów walnych I Rzeczpospolitej), Nowy Zamek (wzniesiony za czasów Augusta III, jako letnia rezydencja
królów Polski i wielkich książąt litewskich, podpisano w nim
traktat rozbiorowy w 1793 roku), kamienica - pałac Stefana Batorego, cerkiew Borysa i Gleba, kościół pojezuicki, kościół pobernardyński Znalezienia Krzyża Świętego, kościół Zwiastowania
NMP i klasztor Brygidek, kościół Matki Bożej Anielskiej i klasztor Franciszkanów, pomnik i dom Elizy Orzeszkowej, cmentarz
katolicki, oryginalna wieża strażacka, ciekawy gmach Akademii
Medycznej, pałac Chreptowiczów z XVIII w. i pałac Sapiehów
z XVII w. Obiadokolacja. Nocleg w hotelu w Grodnie lub w Domu Pielgrzyma pod Grodnem.
7 dzień
Śniadanie. Przejazd z Grodna do Wilna (ok. 180 km): cmentarz
Rossa z kwaterą wojskową i z grobem matki Józefa Piłsudskiego,
Ostra Brama z kaplicą Matki Boskiej Ostrobramskiej (Msza św.),
kościół św. Teresy, cerkiew Św. Ducha i św. Mikołaja, dom Adama Mickiewicza, Górny Zamek, Uniwersytet im. Stefana Batorego, archikatedra wileńska z kaplicą św. Kazimierza. Obiadokolacja. Nocleg w hotelu w Wilnie.
8 dzień
Śniadanie. Przejazd z Wilna do Trok (30 km): zamek wielkich
książąt litewskich położony na wyspie jeziora Galwe, dzielnica
karaimska ze świątynią, kościół Nawiedzenia NMP z cudownym
obrazem Matki Boskiej Trockiej. Przejazd do Szawle: Góra
Krzyży. Obiadokolacja. Nocleg w hotelu lub w Domu Pielgrzyma.
9 dzień
Śniadanie. Powrót do domu. Przyjazd do Krakowa w godzinach
wieczornych.

Informacje dodatkowe dotyczące wizy białoruskiej:
21 dni przed terminem rozpoczęcia pielgrzymki należy złożyć
w biurze:
• paszport (ważny co najmniej 6 miesięcy i dwie wolne strony
w paszporcie);
• 1 zdjęcie kolorowe 30x40 mm;
• wypełniony wniosek wizowy.
Biuro nie ponosi odpowiedzialności za odmowę wydania wizy
białoruskiej.
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OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Obchodzimy dziś Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego,
po uroczystości pierwszokomunijnej zostanie odprawiona
od jutra rozpocznie się septenna przed Uroczystością Zesłania
o godz. 13.00 zamiast 12.30. Ze względu na dużą ilość dzieci
Ducha Świętego, którą będziemy przeżywać w przyszłą nieprzystępujących do I Komunii Świętej prosimy, aby wybrać
dzielę.
Mszę św. o innej porze.
2. Również w dniu dzisiejszym ma miejsce procesja ku czci
10. Zapraszamy parafian, a zwłaszcza młodzież na comiesięczną
św. Stanisława z Wawelu na Skałkę. Łączymy się duchowo
adorację w ramach przygotowań duchowych do ŚDM w przyz rzeszami wiernych z całej Polski, a zwłaszcza z naszej archiszłą niedzielę po nabożeństwie majowym.
diecezji, którzy w ten sposób kontynuują wielowiekową tra11. Bardzo dziękujemy wszystkim ofiarodawcom, którzy pamiędycję. To także dzień imienin ks. kard. Stanisława Dziwisza,
tali o inwestycyjnym charakterze składki w I niedzielę miesiąmetropolity krakowskiego, którego polecamy wspólnym moca maja. Wyniosła ona 10.939zł, z czego 3.570zł to ofiary
dlitwom. W tym roku dziękujemy Bogu za 1050. rocznicę
w kopertach. Dziękujemy również za przelewy na konto parachrztu Polski, polecamy polskie małżeństwa i rodziny
fialne, na które w marcu wpłynęła kwota 3.260zł.
oraz modlimy się w intencji Światowych Dni Młodzieży.
12. Dzisiaj przy naszym Sanktuarium możemy wesprzeć ofiarą
3. Zapraszamy na nabożeństwa majowe - codziennie o godz.
do puszek działalność Towarzystwa Przyjaciół Chorych
17.30, a w niedziele po Mszy św. o godz. 17.00. Majówka
„Hospicjum im. św. Łazarza”, które niesie nieodpłatną opiekę
przy kapliczce osiedlowej koło bloku
chorym i wspiera ich rodziny w towarzyszeAleksandry 27 o godz. 20.00.
niu umierającym.
Jeśli chcecie, aby Wasza Miłość
4. Spotkanie organizacyjne w sprawie
13. Msza św. w rocznicę I Komunii Świętej
budowy ołtarzy na procesję Bożego Małżeńska była dynamiczna i wciąż
dla dzieci klas IV zostanie odprawiona
Ciała w poniedziałek 9 maja, po Mszy
22 maja o godz. 11.00. Spowiedź przed
wzrastała zapraszamy Was
św. wieczornej. W tym roku
rocznicą w sobotę 21 maja w godz. od 16.30
na warsztaty:
przygotowaniem 4 ołtarzy procesyjnych
do 18.00. Próba liturgiczna dla tych dzieci
zajmie się rejon II we współpracy
będzie w czwartek 19 maja po Mszy św.
z grupami parafialnymi. O pomoc w tych
„MIŁOŚĆ W DZIAŁANIU” wieczornej.
przygotowaniach prosimy także wszyst14. W niedzielę 22 maja zapraszamy
kich, którzy chcą przyczynić się do goddo naszego Sanktuarium na koncert jubile00
12 maja 2016 r., godz. 19
nego uczczenia Jezusa Eucharystyczneuszowy w wykonaniu Chóru „Familia”
go w naszej parafii.
wraz z zaproszonymi chórami. Będziemy
Miłość może być piękna
5. Jutro, 9 maja Grupa Modlitewna
mogli usłyszeć utwory w wykonaniu takich
Nigdy nie jest za późno na rozwój miłości małżeńskiej
św. Ojca Pio zaprasza na comiesięczne
chórów jak: „Gloria” z Parafii Miłosierdzia
formacyjne spotkanie, które odbędzie się
Bożego w Nowym Prokocimiu, „Kanon”
Sanktuarium Najświętszej Rodziny
w sali nr 1 po Mszy św. wieczornej.
z Parafii Matki Bożej Różańcowej w Pia6. Zapraszamy na warsztaty komunikacji
skach Nowych, Cecyliański Chór Katedralw Krakowie - Nowym Bieżanowie
małżeńskiej, które mają na celu przyny i Kameralny Chór Mieszany im. bpa Jana
Prowadzący Doradcy Życia Rodzinnego Agata i Włodzimierz Wójtowicz
wrócenie autentycznego dialogu i piękna
Chrapka z Parafii Opieki Najświętszej MaWstęp wolny.
miłości małżeńskiej, które poprowadzą
ryi Panny w Radomiu oraz Chór
w czwartek 12 maja o godz. 19.00
„Millennium” z Parafii Opatrzności Bożej
w Domu Parafialnym Doradcy Życia
w Swoszowicach. Koncert rozpocznie się
Rodzinnego.
o godz. 16.00. Chór z Radomia będzie śpiewał także w tym
7. W piątek 13 maja przypada 99. rocznica objawień NMP
dniu na Mszy św. o godz. 12.30.
w Fatimie i 35. rocznica cudownego ocalenia Papieża Jana
15. Parafia nasza współorganizuje pielgrzymkę autokarową
Pawła II z zamachu na jego życie. Po Mszy św. o godz. 18.00
na Białoruś i Litwę w dniach od 13 do 21 sierpnia 2016 r.
zapraszamy na Nabożeństwo Fatimskie z procesją wokół koW programie: Kodeń, Pińsk, Baranowicze, Nowogródek,
ścioła, na którą zabieramy różaniec i świece.
Mińsk, Lida, Grodno oraz Wilno. Bliższe szczegóły na plaka8. Kręgi Domowego Kościoła organizują czuwanie modlitewne
tach, na stronie internetowej parafii, w dzisiejszej „Naszej
w kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej w sobotę, czyli
Familii” oraz w biurze parafialnym.
w wigilię przed Zesłaniem Ducha Świętego od godz. 21.00.
16. W kalendarzu liturgicznym nadchodzącego tygodnia:
9. W przyszłą niedzielę 15 maja o godz. 11.00 uroczystość
• poniedziałek: Uroczystość św. Stanisława, biskupa
i męczennika, głównego patrona Polski
I Komunii Świętej dla dzieci klas III ze SP nr 24 i 111. Próby
i archidiecezji krakowskiej;
przed I Komunią Świętą we wtorek i w czwartek
• piątek: wsp. NMP z Fatimy;
o godz. 18.30. Zapraszamy na te próby dzieci wraz z rodzica• sobota: Święto św. Macieja, Apostoła.
mi. Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych oraz spowiedź
dla dzieci i ich rodzin w sobotę o godz. 8.30. Msza św.

Msze święte: w dni powszednie: 6.30*, 7.00, 18.00; w I piątki miesiąca: 6.30*, 7.00, 16.30*, 18.00, 19.30* (* - z wyjątkiem wakacji); w niedziele i święta: 6.30, 8.00, 9.30, 11.00, 12.30*, 17.00, 19.00; w soboty: 18.00.
Godziny otwarcia kancelarii parafialnej: wtorek: 16.00 – 17.30; środa: 16.00 – 17.30; czwartek: 10.30 – 12.00,
16.00 – 17.30; piątek: 16.00 – 17.30; sobota: 8.30 – 10.00 (z wyjątkiem I piątku i I soboty miesiąca).
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