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WSPOMNIENIE �WIÊTEGO JÓZEFA

Józef z Nazaretu
O Józefie mówi¹ ewangelie i to bardzo skromnie. Po�wiêcaj¹ mu w sumie 26

wierszy wspominaj¹c 14 razy jego imiê. Trochê wiêcej wzmianek na jego temat
znajdujemy w pó�niejszych pismach tzw. apokryfach, które z racji odstêpstwa dok-
trynalnego i wielu fantastycznych motywów nie mog¹ stanowiæ powa¿nej podstawy
historycznej. Tradycja chrze�cijañska przez wieki wypracowa³a jednak w miarê rze-
teln¹ wiedzê, która stanowi dzi� dla nas podstawê o rzeczowym mówieniu o Józefie.
Ogromn¹ rolê odgrywaj¹ tu studia józefologiczne, jakie pod wp³ywem tradycji rozwi-
nê³y siê po Soborze Watykañskim II (1965). Józef mia³ pochodziæ z rodu Dawida, na
co wskazuje genealogia przedstawiona przez �w. Mateusza, choæ ewangelia £uka-
sza mówi, ¿e jest to rodowód raczej Maryi. Bibli�ci ³¹cz¹ obydwie tradycje mówi¹c o
rzeczywistych przodkach Naj�wiêtszej Maryi Panny i, dopiero przez ma³¿eñstwo z
ni¹, o prawnych przodkach Józefa. Józef nie posiada³ ¿adnego maj¹tku i utrzymywa³
siê z pracy w³asnych r¹k, jako stolarz lub cie�la, mieszkaj¹c w Nazarecie. Kiedy
przeszed³ próbê czasu (chcia³ siê usun¹æ na bok) odczytuj¹c wolê Bo¿¹ co do roli
Maryi jako Matki Boga, po�lubi³ Maryjê i przej¹³ obowi¹zki opiekuna Jezusa. By³
przy narodzinach Jezusa w Betlejem. W niebezpiecznej dla dziecka chwili (rze�
niewini¹tek z rozkazu Heroda) wyemigrowa³ z rodzin¹ do Egiptu, by po �mierci Hero-
da powróciæ do rodzinnego Nazaretu. Pó�niej widzimy jeszcze Józefa wraz z ro-
dzin¹ pielgrzymuj¹cego do Jerozolimy, gdzie zagubi³ siê dwunastoletni wtedy Jezus,
którego ostatecznie odnaleziono w �wi¹tyni. Od tej pory, w Nazarecie mia³ siê zaj¹æ
dalszym jego wychowaniem. Tyle Biblia o Józefie. Nic nie wiadomo o jego �mierci.
Tradycja mówi, ¿e rodzina by³a w ostatnich chwilach jego ¿ycia urz¹dzaj¹c mu po-
grzeb.

Przedziwna jest historia
�wiêta, a w³a�ciwie uroczysto�ci
sw. Józefa. Ma ono swoje uzasad-
nienie w historycznej postaci Jó-
zefa i roli, jak¹ odgrywa³ bêd¹c z
woli Bo¿ej oblubieñcem Maryi i
prawnym ojcem Jezusa, z punk-
tu widzenia tradycji ¿ydowskiej.
Pierwsze wzmianki o Jego kulcie
pochodz¹ z IV wieku, na Wscho-
dzie, a w VIII wieku na Zachodzie.
Nie wiadomo do koñca, dlacze-
go to w³a�nie dzieñ 19 marca zo-
sta³ ju¿ wtedy obrany za dzieñ ob-
chodów wspomnienia tego �wiê-
tego. W ci¹gu wieków �w. Józef
doczeka³ siê bogatej literatury i
kultu, zwieñczonymi ustanowie-
niem specjalnego uroczystego
wspomnienia liturgicznego oraz
powa¿nymi studiami józefologicz-
nymi. Patronuje on wielu dzie³om
ko�cielnym, pañstwom, ludzkiej
dzia³alno�ci, a nawet �mierci. To
jego bogate duchowe znaczenie
ma swoje korzenie w historii, tra-
dycji i kulcie Ko�cio³a. 12 czerw-
ca 1714 r. rajcowie miejscy na
generalnym zgromadzeniu w ra-
tuszu wybrali go patronem Krako-
wa. By³o to podyktowane trudnym
dla miasta okresem spowodowa-
nym wojn¹ pó³nocn¹. Wybór za-
twierdzi³a Stolica Apostolska.

20 marca 2017 roku,
w ko�ciele oo. Karmelitów
Bosych przy ul. Rakowic-
kiej, podczas mszy �w.
o godz. 11.00, piêæ sióstr
Józefitek z naszej Parafii
z³o¿y na rêce J.E. Ks. Bpa
Grzegorza Rysia �luby
wieczyste: czysto�ci, ubó-
stwa i pos³uszeñstwa.
Serdecznie zachêcamy do
modlitwy za nasze Siostry
i do uczestnictwa w tej
donios³ej uroczysto�ci.
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SZE�Æ PRAWD WIARY
ROZWA¯ANIA DLA KA¯DEGO (13)

Sêdzia u³askawiaj¹cy
Bóg jest Sêdzi¹, który przez ca³y

czas, z minuty na minutê, wskazuje
nam przez g³os sumienia, co jest do-
bre, a co jest z³e. Nagradza nas poko-
jem sumienia, a karze jego niepokojem.
Wyrzuty sumienia nale¿¹ do najciê¿-
szych tortur, jakie istniej¹ na ziemi.
Powstaje wiêc pytanie: Czy jest mo¿li-
we uspokojenie sumienia? Otó¿ takie
spotkanie ze sprawiedliwym Sêdzi¹,
którego celem jest uspokojenie sumie-
nia, zosta³o przez Boga przewidziane.
Chrystus ustanowi³ trybuna³ swojej spra-
wiedliwo�ci w sakramencie pokuty i po-
jednania. Ile razy podchodzimy do kon-
fesjona³u, tyle razy podchodzimy do
Boga, który jako Sêdzia sprawiedliwy
u³askawia nas. W tym sakramentalnym
spotkaniu Bóg czeka jako Sêdzia, ale
nikt cz³owieka przed Nim nie oskar¿a.
Cz³owiek sam zg³asza siê do tego try-
buna³u sprawiedliwo�ci i sam siebie
oskar¿a. Bóg nie wydaje na nikogo wy-
roku, nie zasiadamy bowiem na ³awie
oskar¿onych. Przychodzimy do Niego
sami i dobrowolnie przedstawiamy Mu
swoj¹ w³asn¹ biedê.

W sakramencie pokuty nie mo¿-
na oskar¿aæ innych. Je�li kto� oskar¿a
s¹siada, mê¿a, ¿onê, dziecko, rodziców,
nie jest to z jego strony spowied�, lecz
jest to obmowa. Konfesjona³ jest miej-
scem, w którym cz³owiek oskar¿a sa-
mego siebie i przyznaje siê do winy, pro-
sz¹c o u³askawienie. Cz³owiek jest tak
skonstruowany, ¿e grzech tak d³ugo spo-
czywa w jego sumieniu i drêczy go nie-
pokojem, dopóki on go nie wyzna przed
drugim cz³owiekiem. Wyznanie jest po-
trzebne, aby sumienie zosta³o uspoko-
jone.

Do osi¹gniêcia pokoju sumienia
nie wystarczy jednak tylko wyznanie
grzechu przed Bogiem, trzeba go jesz-
cze wyznaæ przed drugim cz³owiekiem.
Pragnienie wyznania grzechu jest wpi-
sane w nasz¹ naturê. Bóg, wychodz¹c
naprzeciw temu pragnieniu, ustanowi³

sakrament pokuty, daj¹c kap³anowi w³a-
dzê u³askawienia. Nie tylko da³ mu upo-
wa¿nienie do wys³uchania win, ale da³
mu w³adzê u³askawienia. Jest rzecz¹
znamienn¹ to, ¿e w krajach katolickich,
w których odrzucono spowied�, otwar-
to tysi¹ce gabinetów psychoanalitycz-
nych. Ludzie wiêc przychodz¹ siê spo-
wiadaæ do lekarzy. Jest to wspó³cze-
sna forma terapii, forma leczenia ducha.
Ale tysi¹c razy skuteczniejsza jest ta
terapia, w czasie której kap³an w imie-
niu Boga nie tylko cz³owieka wys³ucha,
ale tak¿e obdarzy go u³askawieniem.
Kap³an dysponuje ³ask¹ Bo¿¹, lekarz
t¹ ³ask¹ nie dysponuje. Mo¿e tylko cz³o-
wieka wys³uchaæ, ale go nie u³askawi.

Kar¹ przy konfesjonale jest przy-
znanie siê do grzechu. Egoizm cz³owie-
ka zawsze siê przed tym broni. To dla
nikogo nie jest ³atwe. Ka¿dy cz³owiek
wstydzi siê swoich z³ych czynów. Ten
wstyd musi jednak przezwyciê¿yæ. To
jest kar¹ i to jest bardzo trudne do wy-
konania. Bywaj¹ sytuacje, ¿e penitent
wyznaj¹c swoje grzechy, spoci siê ze
zmêczenia. To jest jednak tylko czê�æ
kary. Bywa, ¿e kto� boi siê kap³ana,
boi siê jego ostrej reakcji po wyznaniu
mu grzechów. S¹ to jednak najczê�ciej
obawy nieuzasadnione. Kap³an jest
znawc¹ grzechów, poniewa¿ wie o grze-
chu ludzkim wiêcej, ani¿eli ktokolwiek
inny. S³uchaj¹c przez lata spowiedzi
wie, na co cz³owieka staæ. To jest do-
�wiadczenie, którego nikt z ludzi oprócz
kap³ana nie posiada. Równocze�nie

BÓG JEST SÊDZI¥ SPRAWIEDLIWYM,
KTÓRY ZA DOBRO WYNAGRADZA,

A ZA Z£O KARZE

sam jako cz³owiek pope³nia grzechy i
rozumie, jak ³atwo jest je pope³niæ. Ka-
p³ana nie nale¿y siê baæ, bo on nie po-
siada w³adzy wymierzania kary, on jeno
dysponuje u³askawieniem.

Co jest nagrod¹ w sakramencie
pokuty? Jest ni¹ pokój sumienia. Kto-
kolwiek raz w ¿yciu tego pokoju do-
�wiadczy³ wie, ¿e jest to jedna z naj-
wiêkszych ³ask, jakie cz³owiek mo¿e
otrzymaæ na ziemi. Najpe³niejsz¹ jed-

nak nagrod¹ po
spowiedzi jest
Komunia �wiêta,
czyli pe³ne zjed-
noczenie siê
cz³owieka z Bo-
giem, wype³nie-
nie naszego ser-
ca Bogiem. Nie
nale¿y oddzielaæ
spowiedzi od Ko-
munii �wiêtej:
Dlatego siê spo-
wiadam, abym

móg³ otworzyæ swe serce i wype³niæ je
Bogiem. To jest najwspanialsza nagro-
da za dobrowolne przyznanie siê do
winy. Nagroda, która daje cz³owiekowi
udzia³ w szczê�ciu nieba.

Jakie istnieje niebezpieczeñstwo
w podej�ciu do sakramentu pokuty? Jest
nim mo¿liwo�æ ok³amania siebie i ok³a-
mania kap³ana. Wtedy nie tylko cz³o-
wiek nie uzyskuje pokoju, ale wzmaga
siê u niego udrêczenie wyrzutami su-
mienia. Trzeba jednak pamiêtaæ, ¿e
mogê ok³amaæ kap³ana, ¿e mogê ok³a-
maæ siebie, ale nigdy nie ok³amiê Boga.
Ok³amuj¹c kap³ana, nie oczyszczam
sumienia z pope³nionych grzechów, lecz
dok³adam sobie jeszcze jeden powa¿-
ny grzech, jest nim �wiêtokradztwo, na
skutek którego nastêpne spotkanie ze
sprawiedliwym Sêdzi¹ bêdzie jeszcze
trudniejsze.

Ten, kto potrafi dobrze ustawiæ po-
szczególne odcinki swojego ¿ycia przed
sprawiedliwym Sêdzi¹, w sakramencie
pokuty, nie musi siê obawiaæ ostatnie-
go z Nim spotkania na progu wieczno-
�ci, bo ju¿ remanent ma zrobiony, a w
niebie wszystkie u³askawienia s¹ przez
Boga respektowane. Spotkanie ze spra-
wiedliwym Sêdzi¹ bêdzie ju¿ tylko wielk¹
rado�ci¹. Jest Wielki Post. Skorzystaj-
my z sakramentu pokuty. Spotkanie z
u³askawiaj¹cym Sêdzi¹ zamieni wasze
¿ycie w pie�ñ rado�ci.

ks. Edward Staniek, Sze�æ Prawd Wiary,
Wyd. �w. Stanis³awa, Kraków



Sakrament pojednania - widzialny znak niewi-
dzialnej ³aski, w którym Bóg wierz¹cemu cz³owiekowi
ofiaruje ³askê i zbawienie. Cz³owiek przyjmuje ten dar
we wspólnocie Ko�cio³a.

 W Ewangelii �w. Jana s³yszymy: "Po tych s³owach
tchn¹³ na nich i powiedzia³ im: <<we�mijcie Ducha �wiêtego!
Którym odpu�cicie grzechy s¹ im odpuszczone, a którym
zatrzymacie, s¹ im zatrzymane>>" (J 20, 22-23).

 Sakrament Pokuty i Pojednania jednoczy cz³owieka z
Bogiem i Ko�cio³em. Grzech nie jest Twoj¹ indywidualn¹
spraw¹. Bêd¹c chrze�cijaninem przez Chrzest �w. w³¹czy-
³e� siê w Mistyczne Cia³o Chrystusa - Ko�cio³. Ka¿dy grzech
rani Chrystusa, kaleczy i sprawia ból Jezusowi w Jego Mi-
stycznym Ciele. Przez grzech, nawet ten najmniejszy, spra-
wiasz ból Bogu samemu i ka¿demu z braci i sióstr bêd¹cych
z Tob¹ we wspólnocie wiary.

 W sakramencie Pokuty i Pojednania dokonuje sie wspa-
nia³e spotkanie cz³owieka z Mi³osiernym Bogiem, w którym
to spotkaniu, cz³owiek pe³en zaufania i szczero�ci, wobec
Boga, którego reprezentuje kap³an, potrafi przyzaæ siê do ca-
³ego swego ¿ycia, do ca³ego siebie, nawet w tym co najbar-
dziej bolesne. Bóg nie jest oceniaj¹cym, czy rozliczaj¹cym.
Bóg jest tym, który czeka na wspania³¹ wielko�æ cz³owieka,
który potrafi przyznaæ sie w szczero�ci przed Nim do sie-
bie.Wobec cz³owieka, który powraca do Boga, by znów za-
cz¹æ �wiête ¿ycie, ów Bóg staje siê bezbronny. ¯al za grze-
chy powoduje, ¿e Bóg przed sprawiedliwo�ci¹ staje sie przede
wszystkim Mi³osierdziem. Je�li ¿a³ujesz, Bóg nie jest w sta-
nie Ci nie przebaczyæ. Kocha Ciê, i zanim uklêkniesz przy
kratkach konfesjona³u, ju¿ Ciê prowadzi swoim mi³osiernym
wzrokiem, Mi³osiernym Sercem, by z ca³ych si³ przytuliæ Ciê
do siebie i przebaczyæ. Dlaczego? Dlatego, ¿e kocha Ciê
bez ¿adych warunków. Kocha Ciê dlatego, ¿e jeste� cz³owie-
kiem. I powo³a³ Ciê tylko dlatego, ¿e Ciê ukocha³.
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 Tak naprawdê w ¿yciu toczymy walkê z szatanem, który
za wszelk¹ cenê, chce nas oderwaæ od Boga. Wmawia nam,
¿e nie potrzebna Ci spowied�, ¿e nie masz grzechów, ¿e
wszyscy tak robi¹, ¿e dzi� jest ju¿ inny �wiat, ¿e powiniene�
siê wstydziæ, ¿e mo¿esz sam przed Bogiem siê wyspowia-
daæ i nie jest do tego wcale potrzebny kap³an. Jednak proces
przebaczenia przebiega tylko na jeden sposób: rachunku
sumienia, ¿alu za grzechy, postanowieniu poprawy, szczerej
spowiedzi, zado�æuczynieniu Bogu i bli�niemu. Nie daj siê
sprzedaæ szatanowi, który bardzo nisko ceni sobie cz³owie-
ka i kupuje go za och³ap przyjemno�ci, za poczucie strachu
i wstydu. Za ka¿dym razem po pope³nionym grzechu zrób
wszystko, aby jak najszybciej pojednaæ siê z Bogiem. Po-
jednaj siê nawet, je�li Ciê to wiele, bardzo wiele, kosztuje.
Pamiêtaj o jednym: szatan odbiera Ci wstyd i poczucie winy
kiedy proponuje grzech, a kiedy chcesz wróciæ do Boga, na-
tychmiast Ci ten wstyd i poczucie winy oddaje, tylko nie tyle
ile zabra³, ale o wiele wiêcej - byleby� tylko nie wróci³ w sa-
kramencie Pojednania do Boga. Zobacz, jak wiele mo¿esz
przegraæ ze strachu - ca³e ¿ycie! I jak wiele mo¿esz zdobyæ
przez piêkny, szczery powrót do Boga - ca³e ¿ycie!

Przedziwna moc
Kto nagle budzi w nas uczucie ¿alu za grzechy?
Kto podpowiada, ¿e trzeba rzuciæ wszystko i i�æ za Jezusem?
Kto budzi w nas �wiête powo³anie?
Kto pomaga nam modliæ siê modlitw¹ wiêksz¹ od naszej modlitwy?
Kto uczy nas kochaæ mi³o�ci¹ wiêksz¹ od naszej mi³o�ci?
Kto sprawia, ¿e na dnie naszej duszy nie ma zupe³nej pustki, niesamo-

witych demonów, tysi¹ca masek, które stale przybieramy, lecz jest têsknot¹
za Bogiem, prawd¹, mi³o�ci¹, która przeprowadza nawet przez �mieræ?

Czy u�wiadamiamy sobie, ¿e chocia¿ wci¹¿ jakie� z³e rêce szarpi¹ nas
i wylewaj¹ na nas pomyje, jest gdzie�, w g³êbi nas, przedziwna Moc? To Duch
�wiêty, który nas niesie i wci¹¿ przypomina Boga.

¯al za grzechy jest najwa¿niejszy. Wazniejszy nawet od wszystkich
wyznanych grzechów, bo przecie¿ mo¿na wyznaæ wszystkie grzechy i nie
¿a³owaæ. Czy naprawdê ¿a³ujesz? Czy spowied� �wiêta jest dla ciebie prze-
¿yciem czy tylko formaln¹ opraw¹? Czy umiesz prze¿yæ ból z powodu tego,
¿e kto� przez ciebie cierpia³, ¿e skrzywdzi³e� kogo�, obmówi³e�? Czy umiesz
¿a³owaæ osoby skrzywdzone przez Ciebie?

Nie mów: Jego mi³osierdzie zg³adzi mnóstwo mo-
ich grzechów. U Niego jest mi³osierdzie, ale i zapal-
czywo�æ, a na grzeszników spadnie Jego gniew ka-
rz¹cy. Nie zwlekaj z nawróceniem do Pana ani nie
odk³adaj tego z dnia na dzieñ: nagle bowiem gniew
Jego przyjdzie i zginiesz w dniu wymiaru sprawiedli-
wo�ci. Syr 6, 6-7

Je�li mówimy, ¿e nie zgrzeszyli�my,
czynimy Go k³amc¹ i nie ma w nas Jego nauki.
Je¿eli wyznajemy nasze grzechy,
Bóg jako wierny i sprawiedliwy odpu�ci je nam
i oczy�ci nas z wszelkiej nieprawo�ci. 1 J 1, 10.9

Skoro po spowiedzi widaæ ma³o poprawy to na-
le¿y st¹d wnosiæ, ¿e by³a ona z³a lub nawet �wiêto-
kradzka. Wielu ludzi wstydzi siê krótkiego upokorze-
nia i czuje niechêæ do spowiedzi. A czy nie lepiej przez
piêæ minut do�wiadczyæ wstydu ni¿ naraziæ siê na hañ-
bê wieczn¹? Wypowiadaj¹c na spowiedzi jedno s³o-
wo, którego wypowiedzieæ jest wam wstyd, mogliby-
�cie siê uchroniæ przed o wiele wiêkszym, strasznym
wstydem, jaki was czeka na S¹dzie Ostatecznym. A
piek³o, w jakie sami siebie wtr¹cacie, mogliby�cie za-
mieniæ na wieczn¹ szczê�liwo�æ.

ks. Jan Twardowski, Przed spowiedzi¹ �wiêt¹

�w. Jan Maria Vianney
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PONIEDZIA£EK  20.03..2017
  8.00 Przez wstawiennictwo �w.

Józefa � o zdrowie dla Adasia
18.00 Dziêkczynna z pro�b¹ o dalsz¹

opiekê Bo¿¹ dla Piotrusia
w 5 rocznicê urodzin

WTOREK  21.03.2017
  8.00 + Wiktoria Podobiñska (20 r.�m.)
 18.00  1) Dziêkczynna za otrzymane ³aski

z pro�b¹ o dalsz¹ opiekê Bo¿¹ dla
Teresy Kisiel w 86 rocz. urodzin
2) O nawrócenie i ducha modlitwy
dla zaniedbuj¹cych siê duchowo

�RODA 22.03.2017
  8.00 O potrzebne ³aski i opiekê Matki

Bo¿ej dla Józefy Piêtowskiej
z okazji imienin

18.00 Nowenna do MB Nieust. Pomocy
CZWARTEK 23.03.2017

  8.00 + Antonina Stypu³a� intencja od
bratanicy

18.00 1) + Józef Grochal, ++ Anna,
Franciszek £adyko
2) + Kazimiera Jab³oñska (z okazji
110 rocz. urodzin)
3) + Rozalia Wawrzyniec,
+Edward

PI¥TEK 24.03.2017
   8.00 + Antonina Stypu³a � intencja od

Zosi, Ma³gosi i El¿biety
15.00 Msza �w. w Godzinie Mi³osierdzia
18.00 + Janusz Kubicz

SOBOTA 25.03.2017
  8.00 1) + Antonina Stypu³a � intencja

od rodziny Klêków
2) ++ Jadwiga, Edward Jacewicz,
+ Witold Barbaszewski

18.00 + Józef Thomas
NIEDZIELA 26.03.2017

  8.00 + Helena, Józef, Maria Ko³dras
9.30 + Katarzyna Szczawiñska (kolejna

rocz. �m.)
11.00 1) Podziêkowanie Bogu za 60 lat

¿ycia syna Bogdana i za 39 lat
¿ycia wnuka Marcina � z pro�b¹
o dalsz¹ opiekê
2) W intencji kochanej mamy,
babci i ¿ony + Bogus³awy Jazgar
(4 r.�m.)

12.00 O zdrowie, Bo¿e b³og. i wszelkie
potrzebne ³aski dla Marii

13.00 1) + Stanis³awa Czech
2) + Krystyna Hebda � int. od Zofii
Podrazik

18.00  + Maria Kisiel

INTENCJE MSZY �W.
20.03.2016 - 26.03.2017

Nabo¿eñstwa wielkopostne w naszej Parafii:
Droga Krzy¿owa: pi¹tki Wielkiego Postu
godz. 8.30, 15.30, 17.00 (dla dzieci), 18.30

Gorzkie ¯ale:
niedziele Wielkiego Postu, godz. 17.00
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Sala Klubu Seniora zosta³a po�wiêcona dnia 09 pa�dziernika 2005 r. przez
ówczesnego Dyrektora Caritas Archidiecezji Krakowskiej Ks. Jana Kabziñskiego,
podczas zorganizowanego w Parafii Dnia Chorych w Tygodniu Mi³osierdzia, a swoj¹
dzia³alno�æ Klub rozpocz¹³ dnia  17 listopada 2005 r. czyli blisko 12 lat temu.
Opiekunem z ramienia Ko�cio³a i Parafii jest ks. Proboszcz Zygmunt Kosek,
a odpowiedzialn¹ za funkcjonowanie Klubu jest s. Rachela ze Zgromadzenia Sióstr
�w. Józefa.

Cz³onkami Klubu s¹ ludzie starsi i samotni z naszej parafii i z ró¿nych stron
Krakowa - drzwi otwarte s¹ dla ka¿dego kto zechce przyj�æ od poniedzia³ku do
pi¹tku w godzinach 14.00-17.00.

Celem naszego Klubu Seniora jest u�wiadomienie ludziom starszym i sa-
motnym, ¿e tak naprawdê nie s¹ sami, bo wokó³ s¹ ludzie, którzy ciesz¹ siê ich
obecno�ci¹, a spotkanie z drugim cz³owiekiem zawsze ubogaca dwie strony.

Charytatywnie dzia³aj¹ zapraszani prelegenci lub �piewacy. Czasem  organi-
zowane s¹ warsztaty o ró¿nej tematyce, a raz w miesi¹cu jest spotkanie formacyj-
ne, prowadzone przez ks. Proboszcza. Sta³ym punktem planu dnia jest odmawia-
nie Koronki do Bo¿ego Mi³osierdzia o godz. 15.00.

W Klubie do u¿ytku dostêpna jest prasa bie¿¹ca i telewizja, a poczêstunki
s¹ darmowe, poniewa¿ Klub jest finansowany przez Parafiê i Caritas.

Do Klubu uczêszcza w sumie oko³o 45 osób. Kilka razy w roku  organizowa-
ne s¹ wspólne spotkania np. z okazji �wi¹t, andrzejek, ostatków. Ciep³a atmosfera
tego miejsca to zas³uga wolontariuszek, które pomagaj¹ Siostrze w prowadzeniu
i dzia³alno�ci Klubu. S¹ to Panie daj¹ce swój czas i rêce ca³kowicie bezinteresow-
nie dla innych.

Klubowicze uczestnicz¹ równie¿ w ¿yciu Parafii przez uczestnictwo w Mszach
�w. dla chorych, Wigilii, Op³atku, a  najwiêkszy wk³ad  w ¿ycie Parafii maj¹ w³a�nie
przez modlitwê.

Wej�cie do Klubu Seniora jest od ul. Bandurskiego, przy wej�ciu do
Zielonego Pasa¿u � drzwi po prawej stronie. Serdecznie zapraszamy!

w naszej
Parafii


