
 

Dzień skupienia 
członków Międzynarodowego Towarzystwa Naukowego 

Fides et ratio 
 

 

 
 

     

29 września 2012 r. 
(dom rekolekcyjny Sióstr Benedyktynek – Staniątki k. Krakowa) 
 

 
 

Program dnia skupienia  
 

9.00 – wspólne odmówienie jutrzni. 

9.30 – konferencja (o. prof. dr hab. Zdzisław Kijas), 

indywidualna modlitwa (możliwość adoracji, 

spowiedzi, rozmowy z duszpasterzem). 

12.00 – Msza święta. 

13.00 – obiad, czas wolny. 

15.00 – konferencja (o. prof. dr hab. Zdzisław Kijas), 

czas wolny. 

17.00 – nieszpory, zakończenie dnia skupienia.  

 

Uwaga! Po krótkiej przerwie kawowej, o godz. 17.30, 
rozpocznie się  

walne zebranie członków MTN Fides et ratio. 
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Jutrznia 
 

SOBOTA, 29 września 2012 
Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała 

 
 

HYMN:  Kiedy ranne wstają zorze 

 

1. ant. Uwielbiajmy Pana, * którego chwalą aniołowie, cherubini i serafini, 

śpiewając: Święty, Święty, Święty. 

 
Psalm 63, 2-9  

Tęsknota za Bogiem  

 
Ten czuwa przy Bogu, kto odrzuca ciemne uczynki  

 

Boże, mój Boże, szukam Ciebie * 

i pragnie Ciebie moja dusza. 

Ciało moje tęskni za Tobą, * 

jak zeschła ziemia łaknąca wody. 

Oto wpatruję się w Ciebie w świątyni, * 

by ujrzeć Twą potęgę i chwałę. 

Twoja łaska jest cenniejsza od życia, * 

więc sławić Cię będą moje wargi. 

Będę Cię wielbił przez całe me życie * 

i wzniosę ręce w imię Twoje. 

Moja dusza syci się obficie, * 

a usta Cię wielbią radosnymi wargami, 

Gdy myślę o Tobie na moim posłaniu * 

i o Tobie rozważam w czasie moich czuwań. 

Bo stałeś się dla mnie pomocą * 

i w cieniu Twych skrzydeł wołam radośnie: 

"Do Ciebie lgnie moja dusza, * 

prawica Twoja mnie wspiera". 

Chwała Ojcu i Synowi, * 

i Duchowi Świętemu. 

Jak była na początku, teraz i zawsze, * 

i na wieki wieków. Amen. 

 

Ant. Uwielbiajmy Pana, * którego chwalą aniołowie, cherubini i serafini, 

śpiewając: Święty, Święty, Święty 

 

2 ant. Aniołowie Pańscy, błogosławcie Pana na wieki. 
 

Pieśń (Dn 3, 57-88. 56)  
Całe stworzenie wielbi Boga  

 
Chwalcie Boga naszego, wszyscy Jego słudzy (Ap 19, 5)  

 

Błogosławcie Pana, wszystkie dzieła Pańskie, * 

chwalcie Go i wywyższajcie na wieki. 

Błogosławcie Pana, aniołowie Pańscy, * 

błogosławcie Pana, niebiosa. 

Błogosławcie Pana, wszelkie wody podniebne, * 

błogosławcie Pana, wszystkie potęgi. 

Błogosławcie Pana, słońce i księżycu, * 

błogosławcie Pana, gwiazdy na niebie. 

Błogosławcie Pana, deszcze i rosy, * 

błogosławcie Pana, wszystkie wichry niebieskie. 

Błogosławcie Pana, ogniu i żarze, * 

błogosławcie Pana, upale i chłodzie. 

Błogosławcie Pana, rosy i szrony, * 

błogosławcie Pana, mrozy i zimna. 

Błogosławcie Pana, lody i śniegi, * 

błogosławcie Pana, dnie i noce. 

Błogosławcie Pana, światło i ciemności, * 

błogosławcie Pana, błyskawice i chmury. 

Niech ziemia błogosławi Pana, * 

niech Go chwali i wywyższa na wieki. 

Błogosławcie Pana, góry i pagórki, * 
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błogosławcie Pana, wszelkie rośliny na ziemi. 

Błogosławcie Pana, źródła wodne, * 

błogosławcie Pana, morza i rzeki. 

Błogosławcie Pana, wieloryby i morskie stworzenia, * 

błogosławcie Pana, wszelkie ptaki powietrzne. 

Błogosławcie Pana, dzikie zwierzęta i trzody, * 

błogosławcie Pana, synowie ludzcy. 

Błogosław Pana, Izraelu, * 

chwal Go i wywyższaj na wieki. 

Błogosławcie Pana, kapłani Pańscy, * 

błogosławcie Pana, słudzy Pańscy. 

Błogosławcie Pana, duchy i dusze sprawiedliwych, * 

błogosławcie Pana, święci i pokornego serca. 

Błogosławcie Pana, Chananiaszu, Azariaszu i Miszaelu, * 

chwalcie Go i wywyższajcie na wieki. 

Błogosławmy Ojca i Syna, i Ducha Świętego, * 

chwalmy Go i wywyższajmy na wieki. 

Błogosławiony jesteś, Panie, na sklepieniu nieba, * 

pełen chwały i wywyższony na wieki. 

Na końcu tej pieśni nie mówi się Chwała Ojcu. 

Ant. Aniołowie Pańscy, * błogosławcie Pana na wieki. 

3 ant. Ciebie chwalą na wysokości * wszyscy aniołowie, / jednym głosem 

wołając: / Tobie należy się chwała, święty Boże nasz. 

 
Psalm 149  

Radość świętych  
 

Synowie Kościoła, synowie nowego ludu, radują się swym Królem, 

Chrystusem (Hezychiusz)  

Śpiewajcie Panu pieśń nową, * 

głoście Jego chwałę w zgromadzeniu świętych. 

Niech się Izrael cieszy swoim Stwórcą, * 

a synowie Syjonu radują swym Królem. 

Niech imię Jego czczą tańcem, * 

niech grają Mu na bębnie i cytrze. 

Bo Pan swój lud miłuje, * 

pokornych wieńczy zwycięstwem. 

Niech święci cieszą się w chwale, * 

niech się weselą przy uczcie niebieskiej. 

Chwała Boża niech będzie w ich ustach, * 

a miecz obosieczny w ich ręku, 

Aby pomścić się na poganach * 

i karę wymierzyć narodom, 

Aby ich królów zakuć w kajdany, * 

a dostojników w żelazne łańcuchy, 

Aby się spełnił wydany na nich wyrok. * 

To jest chwałą wszystkich świętych Jego. 

Chwała Ojcu i Synowi, * 

i Duchowi Świętemu. 

Jak była na początku, teraz i zawsze, * 

i na wieki wieków. Amen. 

Ant. Ciebie chwalą na wysokości * wszyscy aniołowie, / jednym głosem 

wołając: / Tobie należy się chwała, święty Boże nasz. 

 

 
CZYTANIE  : Rdz 28, 12-13a 
 

 Jakub ujrzał we śnie drabinę opartą na ziemi, sięgającą swym 

wierzchołkiem nieba, oraz aniołów Bożych, którzy wchodzili w górę i 

schodzili na dół. A oto Pan stał na jej szczycie i mówił: Ja jestem Pan, Bóg 

Abrahama i Bóg Izaaka. 

 

 
RESPONSORIUM KRÓTKIE  
 

K.   Błogosławcie Pana, * Wszyscy Jego aniołowie. 

W.  Błogosławcie Pana, * Wszyscy Jego aniołowie. 

K.   Potężni mocarze, pełniący Jego rozkazy.  

W.  Wszyscy Jego aniołowie. 

 K.   Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. 

W.  Błogosławcie Pana, * Wszyscy Jego aniołowie.  

 

 

 

http://brewiarz.katolik.pl/viii_12/2908/jutrznia.php3#top%23top
http://brewiarz.katolik.pl/viii_12/2908/jutrznia.php3#top%23top
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PIEŚŃ ZACHARIASZA  (Łk 1, 68-79) 
 

Ant. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: * Ujrzycie niebiosa otwarte i 

aniołów Bożych / wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego.  

 

Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, * 

bo lud swój nawiedził i wyzwolił. 

I wzbudził dla nas moc zbawczą * 

w domu swego sługi Dawida. 

Jak zapowiedział od dawna * 

przez usta swych świętych proroków, 

Że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół * 

i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą; 

Że naszym ojcom okaże miłosierdzie * 

i wspomni na swe święte przymierze, 

Na przysięgę, którą złożył * 

ojcu naszemu Abrahamowi. 

Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani, * 

służyć Mu będziemy bez trwogi, 

W pobożności i sprawiedliwości przed Nim * 

po wszystkie dni nasze. 

A ty, dziecię, zwać się będziesz prorokiem Najwyższego, * 

gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi. 

Jego ludowi dasz poznać zbawienie * 

przez odpuszczenie grzechów. 

Dzięki serdecznej litości naszego Boga, * 

z jaką nas nawiedzi z wysoka Wschodzące Słońce, 

By oświecić tych, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, * 

aby nasze kroki skierować na drogę pokoju. 

Chwała Ojcu i Synowi, * 

i Duchowi Świętemu. 

Jak była na początku, teraz i zawsze, * 

i na wieki wieków. Amen. 

Ant. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: * Ujrzycie niebiosa otwarte i 

aniołów Bożych / wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego.  

 

 
PROŚBY  
 

Błogosławmy Pana, przed którym stoją zastępy aniołów i jednogłośnie cześć 

Mu oddają. Wołajmy z radością:  

 

Uwielbiajcie Pana, wszyscy aniołowie.  

 

Boże, Ty rozkazujesz swoim aniołom, aby nas strzegli na wszystkich naszych 

drogach, 

- prowadź nas dzisiaj bezpiecznie Twoimi ścieżkami. 

 

Uwielbiajcie Pana, wszyscy aniołowie. 

 

Ojcze, nasi aniołowie wpatrują się zawsze w Twoje oblicze,  

- spraw, abyśmy Cię nieustannie szukali. 

 

Uwielbiajcie Pana, wszyscy aniołowie. 

 

Boże, Twoi wierni będą po zmartwychwstaniu jak aniołowie w niebie, 

- daj, abyśmy zachowali czystość w myślach i postępowaniu. 

 

Uwielbiajcie Pana, wszyscy aniołowie. 

 

Boże, poślij na pomoc swojemu ludowi archanioła Michała,  

- niechaj nas broni w walce ze złymi duchami. 

 

Uwielbiajcie Pana, wszyscy aniołowie 

 
MODLITWA PAŃSKA 
 

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje; 

przyjdź królestwo Twoje; bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. 

Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; 

i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom; 

i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. 

 

http://brewiarz.katolik.pl/viii_12/2908/jutrznia.php3#top%23top
http://brewiarz.katolik.pl/viii_12/2908/jutrznia.php3#top%23top
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MODLITWA  

  
Boże, Ty z podziwu godną mądrością wyznaczasz obowiązki Aniołom i 

ludziom, spraw łaskawie, aby na ziemi strzegli naszego życia Aniołowie, 

którzy w niebie zawsze pełnią służbę przed Tobą. Przez naszego Pana.  

 

 

Nieszpory 
 

(Niedziela, I Nieszpory) 
 

 

K. † Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. 

W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. 

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. 

Jak była na początku, teraz i zawsze, 

i na wieki wieków. Amen. Alleluja. 

 

HYMN: Wszystkie nasze dzienne sprawy 

 
PSALMODIA 
 

1 ant. Twoje słowo jest pochodnią * dla stóp moich, Panie. 

 
Psalm 116 A 

Dziękczynienie 
 

Przez wiele ucisków trzeba nam wejść do królestwa Bożego (Dz 14, 22) 

 

Miłuję Pana, albowiem usłyszał * 

głos mego błagania. 

Bo skłonił ku mnie swe ucho * 

w dniu, w którym wołałem. 

Oplotły mnie więzy śmierci, † 

dosięgły mnie pęta Otchłani, * 

ogarnął mnie strach i udręka. 

Ale wezwałem imienia Pana: * 

"Panie, ratuj moje życie!" 

Pan jest łaskawy i sprawiedliwy, * 

Bóg nasz jest miłosierny. 

Pan strzeże ludzi prostego serca: * 

byłem w niedoli, a On mnie wybawił. 

Wróć, duszo moja, do swego spokoju, * 

bo Pan dobro ci wyświadczył. 

Uchronił bowiem moją duszę od śmierci, * 

oczy od łez, nogi od upadku. 

Będę chodził w obecności Pana * 

w krainie żyjących. 

Chwała Ojcu i Synowi, * 

i Duchowi Świętemu. 

Jak była na początku, teraz i zawsze, * 

i na wieki wieków. Amen. 

 

Ant. Twoje słowo jest pochodnią * dla stóp moich, Panie. 

2 ant. Dasz mi pełnię radości * przy Tobie, Panie.  

 
Psalm 116 B 

Dziękczynienie w świątyni 
 

Ustawicznie składajmy przez Chrystusa ofiarę czci Bogu (Hbr 13, 15) 

 

Ufność miałem nawet wtedy, gdy mówiłem: * 

"Jestem w wielkim ucisku", 

I zalękniony wołałem: * 

"Każdy człowiek jest kłamcą!" 

Czym się Panu odpłacę * 

za wszystko, co mi wyświadczył? 

Podniosę kielich zbawienia * 

i wezwę imienia Pana. 

Wypełnię me śluby dla Pana * 

przed całym Jego ludem. 

http://brewiarz.katolik.pl/viii_12/2908/jutrznia.php3#top%23top
http://brewiarz.pl/viii_12/2908/nieszpory.php3#top
http://brewiarz.pl/viii_12/2908/nieszpory.php3#top
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Cenna jest w oczach Pana * 

śmierć Jego wyznawców. 

O Panie, jestem Twoim sługą, * 

Twym sługą, synem Twojej służebnicy. 

Tyś rozerwał moje kajdany, † 

Tobie złożę ofiarę pochwalną * 

i wezwę imienia Pana. 

Wypełnię me śluby dla Pana * 

przed całym Jego ludem, 

W dziedzińcach Pańskiego domu, * 

pośrodku ciebie, Jeruzalem. 

Chwała Ojcu i Synowi, * 

i Duchowi Świętemu. 

Jak była na początku, teraz i zawsze, 

i na wieki wieków. Amen. 

 

Ant. Dasz mi pełnię radości * przy Tobie, Panie.  

3 ant. Chrystus stał się sprawcą wiecznego zbawienia * dla wszystkich, którzy Go 

słuchają.   

 
Pieśń (Ap 4, 11; 5, 9. 10. 12) 

Hymn odkupionych 
 

Godzien jesteś, Panie i nasz Boże, * 

otrzymać cześć, moc i chwałę, 

Bo Ty stworzyłeś wszystko, * 

a dzięki Twej woli istniało i zostało stworzone. 

Godzien jesteś wziąć księgę * 

i otworzyć jej pieczęcie, 

Bo zostałeś zabity † 

i nabyłeś Bogu krwią swoją ludzi * 

z każdego pokolenia, języka, ludu i narodu, 

I uczyniłeś ich królestwem i kapłanami dla naszego Boga, * 

i będą panować na ziemi. 

Godzien jest Baranek zabity † 

wziąć potęgę, moc, mądrość i bogactwo, * 

cześć, chwałę i błogosławieństwo. 

Chwała Ojcu i Synowi, * 

i Duchowi Świętemu. 

Jak była na początku, teraz i zawsze, * 

i na wieki wieków. Amen. 

 

Ant. Chrystus stał się sprawcą wiecznego zbawienia * dla wszystkich, którzy Go 

słuchają.   

 

CZYTANIE:  
Kol 1, 3-6a 
 

Dzięki czynimy Bogu, Ojcu Pana naszego Jezusa Chrystusa, zawsze, ilekroć 

modlimy się za was - odkąd usłyszeliśmy o waszej wierze w Chrystusie Jezusie i o 

waszej miłości, jaką żywicie dla wszystkich świętych - z powodu nadziei 

[nagrody] odłożonej dla was w niebie. O niej to już przedtem usłyszeliście dzięki 

głoszeniu prawdy - Ewangelii, która do was dotarła. Podobnie jak jest na całym 

świecie, tak również i u was, owocuje ona i rośnie. 

 
RESPONSORIUM KRÓTKIE 
 

K. Od wschodu aż do zachodu słońca * Niech będzie pochwalone imię Pana. 

W. Od wschodu aż do zachodu słońca * Niech będzie pochwalone imię Pana. 

K. Ponad niebiosa sięga Jego chwała.  

W. Niech będzie pochwalone imię Pana. 

K. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. 

W. Od wschodu aż do zachodu słońca * Niech będzie pochwalone imię Pana. 

 

 
PIEŚŃ MARYI (Łk 1, 46-55) 

  

 

  

Ant. Lepiej jest dla ciebie * ułomnym wejść do życia wiecznego, / niż z dwoma 

rękami pójść do piekła.  

 

Wielbi dusza moja Pana * 

i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim. 

Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy. * 

Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia. 

http://brewiarz.pl/viii_12/2908/nieszpory.php3#top
http://brewiarz.pl/viii_12/2908/nieszpory.php3#top
http://brewiarz.pl/viii_12/2908/nieszpory.php3#top
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Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, * 

a Jego imię jest święte. 

Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie * 

nad tymi, którzy się Go boją. 

Okazał moc swego ramienia, * 

rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich. 

Strącił władców z tronu, * 

a wywyższył pokornych. 

Głodnych nasycił dobrami, * 

a bogatych z niczym odprawił. 

Ujął się za swoim sługą, Izraelem, * 

pomny na swe miłosierdzie, 

Jak obiecał naszym ojcom, * 

Abrahamowi i jego potomstwu na wieki. 

Chwała Ojcu i Synowi, * 

i Duchowi Świętemu. 

Jak była na początku, teraz i zawsze, * 

i na wieki wieków. Amen. 

Ant. Lepiej jest dla ciebie * ułomnym wejść do życia wiecznego, / niż z dwoma 

rękami pójść do piekła.  

 
PROŚBY 
 

Bóg wspomaga i darzy opieką swój lud,który wybrał sobie na dziedzictwo, aby go 

dorpowadzić do szczęścia. Pamiętając o dobroci Boga, składajmy Mu dzięki i 

wołajmy do Niego: 

W Tobie, Panie, pokładamy nadzieję 

Ojcze nieskończenie dobry, błagamy Cię za naszym papieżem Benedyktem XVI i 

za naszym biskupem Stanisławem, 

- miej ich w opiece i uświęcaj swoją mocą. 

W Tobie, Panie, pokładamy nadzieję 

Spraw, niechaj chorzy jednoczą się z cierpieniami Chrystusa,  

- aby zawsze mogli doznawać Jego pociechy.  

W Tobie, Panie, pokładamy nadzieję 

Wejrzyj łaskawie na tych, którzy są pozbawieni dachu nad głową,  

- niech znajdą mieszkanie godne człowieka. 

W Tobie, Panie, pokładamy nadzieję 

Daj i zachowaj od zniszczenia plony ziemi,  

- aby wszystkim wystarczyło codziennego chleba. 

W Tobie, Panie, pokładamy nadzieję 

Zachowaj nasz naród od nieszczęścia,  

- niech żyje w dobrobycie i w pokoju.  

W Tobie, Panie, pokładamy nadzieję 

Panie, okaż zmarłym swoja wielką łaskawość,  

- wprowadź ich do niebiańskiego mieszkania. 

W Tobie, Panie, pokładamy nadzieję. 

Modlitwa Pańska 

 

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje; przyjdź królestwo Twoje; 

bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj 

nam dzisiaj; i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym 

winowajcom; i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.  

 
MODLITWA 
 

Boże, Ty przez przebaczenie i litość najpełniej okazujesz swoja wszechmoc, 

† udzielaj nam nieustannie swojej łaski, * abyśmy dążąc do obiecanego nam nieba, 

stali sie uczestnikami szczęścia wiecznego. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, 

Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, 

przez wszystkie wieki wieków. Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://brewiarz.pl/viii_12/2908/nieszpory.php3#top
http://brewiarz.pl/viii_12/2908/nieszpory.php3#top
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Kanony Taizé 

 

1. Laudate omnes gentes - Laudate Dominum. /2x 

 

2. Magnificat, magnificat,  

Magnificat anima mea Dominum  

Magnificat, magnificat  

Magnificat anima mea. 

 

 3. Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est.  

 

4. Nie bój się, nie lękaj się, 

Bóg sam wystarczy, Bóg sam wystarczy.  

   

 Zostań tu i ze mną się módl,  

Razem czuwajmy, razem czuwajmy. 

 

5. Pan jest mocą swojego ludu,  

Pieśnią moją jest Pan. 

Moja tarcza i moja siła,  

On jest mym Bogiem, nie jestem sam, 

W nim moja siła, nie jestem sam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z historii klasztoru sióstr Benedyktynek w Staniątkach 
 

Staniątki to miejscowość oddalona o 20 km na wschód od Krakowa, gdzie na 
skraju Puszczy Niepołomickiej powstał w 1216 r. pierwszy na ziemiach polskich 
klasztor sióstr benedyktynek. 

Podanie głosi, że Św. Wojciech przechodząc w roku 995 z Węgier do Krakowa 
zatrzymał się i powiedział: "Udielame tady staniatku" to znaczy: zróbmy tu sobie 
odpoczynek. Na pamiątkę pobytu Św. Wojciecha nazwąno tę miejscowość 
"Staniatky", a z czasem spolszczono na "Staniątki". Fundator klasztoru i kościoła 
pod wezwaniem Św. Wojciecha, Klemens z Ruszczy, kasztelan krakowski, 
ofiarował swej świątobliwej córce Wizennie, pierwszej przełożonej - ksieni 
benedyktynek w Staniątkach, obraz Matki Boskiej Bolesnej. 

W Kościele klasztornym w bocznej kaplicy od przeszło siedmiu wieków patrzy 
zapłakanymi oczami na przychodzących do Niej Matka Boska Bolesna. 
Przedstawiona jest Ona w postaci stojącej z załamanymi rękoma, przebita 
siedmiu mieczami, przypominającymi Jej boleści, z twarzą zalaną łzami. 

Matka Boża ratowała klasztor, siostry, wychowanki i lud okoliczny w czasie 
najazdu Tatarów, Szwedów, w czasie rzezi galicyjskiej i dwóch wojen 
światowych. 

U stóp Matki Bożej Staniąteckiej modliła się przyjaciółka Wizenny - bł. Kinga, 
jej wychowanka - bł. Salomea, oraz Bolesław Wstydliwy. Była tu pobożna i 
mądra błogosławiona królowa Jadwiga, w r. 1389, był Władysław Jagiełło, idąc 
na wojnę z Krzyżakami i wracając po zwycięstwie pod Grunwaldem. Modlił się 
tu również Zygmunt Stary, Jan III Sobieski, konfederaci barscy i polscy 
powstańcy.  
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(http://www.benedyktynki.org/his.html) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Klasztor Sióstr Benedyktynek, kościół Św.Wojciecha, dzwonnica 

 
(adres: Siostry Benedyktynki 

Staniątki 299 
32-005 Niepołomice k. Krakowa 

www.benedyktynki.org) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan dojazdu: 
 
 
 

 
 

http://www.benedyktynki.org/his.html
http://www.benedyktynki.org/adres.html

