
Radosnych Świąt
Zmartwychwstania Pańskiego!

Zgromadzenie Sióstr Misjonarek św. Piotra Klawera
ul. Grabowa 9, 30-227 Kraków tel. 668 688 096

e-mail: krakow@klawerianki.pl
www.klawerianki.pl

www.misje.diecezja.pl

Program

17.00 – Msza Święta w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia                            
              transmitowana przez TVP3 Kraków
              (Kaplica Sióstr Miłosierdzia)

18.00 – Poczęstunek w Restauracji w Domu Duszpasterskim

Zaproszenie

Serdecznie zapraszamy Was do wzięcia udziału
w uroczystej Mszy Świętej z okazji 

Jubileuszu 125-lecia Zgromadzenia Sióstr Misjonarek
św. Piotra Klawera

24 maja 2019 roku o godz. 17.00 (piątek)

Bardzo prosimy o potwierdzenie swojego uczestnictwa
w Uroczystości do dnia 15 maja 2019

tel. s. Bożena: 668 688 096.

Msza Święta transmitowana będzie przez TVP3 Kraków
z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach

(Kaplica Sióstr Miłosierdzia)
Po Mszy świętej zapraszamy na poczęstunek

do Restauracji w Domu Duszpasterskim.



    Cieszymy się, że Ojciec Święty Franciszek niejako wska-
zał na znak czasu jakim jest paląca potrzeba troski o mi-
sje, które powierzył nam Pan Jezus mówiąc: „Idźcie na cały 
świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!” (Mk 16, 
15). Właśnie dlatego podejmujemy liczne spotkania w pa-
rafiach, szkołach, seminariach duchownych, miejscach pra-
cy i wypoczynku, domach rekolekcyjnych.  Gorąco prosi-
my Was o modlitwę, aby dzieło misyjne, które prowadzimy
w różnorodny spo- sób przynosiło 
upragnione owoce. 
   Na zbliżające się Święta Wielka-
nocne życzymy Wam, aby zmar-
twychwstały Pan dotknął swoją 
obecnością Wa- szych serc napeł-
niając je pokojem i miłością. Oby 
spotkanie z Nim w paschalnej tajem-
nicy wzbudzało w nas prawdziwą 
siłę życia, którą jest pewność, że 
jesteśmy zawsze kochani i otrzy-
mujemy przebaczenie od Tego, który zwyciężył zło i śmierć. 
Idźmy i głośmy całym naszym życiem radość Ewangelii, 
aby także inni doświadczyli w sercach żywej obecności 
Pana chwały.

Kraków, Wielkanoc 2019

Pełnych nadziei i radości
Świąt Zmartwychwstania Pańskiego,

Siostry Klawerianki

przełożona wspólnoty krakowskiej

św. Piotr Klawer

     Trwają intensywne przygotowania do Nadzwyczajnego 
Miesiąca Misyjnego - Październik 2019, który ogłosił pa-
pież Franciszek. Jest to wielkie zadanie, aby zająć się mi-
sjami w różnoraki sposób. Otwórzmy zatem nasze serca na 
wszelkie propo- zycje i spotkania 
organizowane z tej okazji. Wielu 
znanych nam mi- sjonarzy i misjo-
narek pracuje w odległych krajach 
na wszystkich k o n t y n e n t a c h . 
Żyją też pośród nas misjonarze, 
którzy wrócili z misji i przebywają 
w Polsce. Starajmy się w najbliższych 
miesiącach do- trzeć do nich i za-
prośmy ich do na- szych środowisk.
   Jest wielką ra- dością dla nas, że 
w tym czasie przygotowań do przeżycia Nadzwyczajnego 
Miesiąca Misyjnego świętujemy również Jubileusz 125-le-
cia istnienia Zgromadzenia Sióstr Misjonarek św. Piotra 
Klawera. Dla Sióstr Klawerianek każdy dzień jest nadzwy-
czajnym dniem misyjnym ze względu na misyjny wymiar 
charyzmatu naszego zgromadzenia. Modlitwa i praca po-
dejmowane każdego dnia są ukierunkowane na głoszenie 
Chrystusa Odkupiciela, który pragnie zbawić każdego czło-
wieka.

Bł. Maria Teresa
Ledóchowska

Drodzy Kapłani, Siostry Zakonne,
Przyjaciele Misji, Zelatorzy, Dobroczyńcy

 i Współpracownicy Dzieł Misyjnych,




