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Składka inwestycyjna w parafii

Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego w czasie Wielkiego
Postu odczytywany jest fragment Ewangelii według św. Mateusza opisujący Przemienienie Jezusa? Specyfika tego czasu
polega na nieustannym wpatrywaniu się w Jezusa, na poznawaniu Go i zachwycaniu się Jego osobą. Tak jak uczynili
to uczniowie: Piotr, Jakub i Jan…

Aby sprostać wielu poważnym wyzwaniom duszpasterskim i gospodarczym, Duszpasterska Rada Parafialna
i Rada Ekonomiczno-Gospodarcza wraz z ks. Proboszczem zaprasza wszystkich parafian i gości od
początku 2020 roku do udziału w składce na tacę na
tzw. Fundusz Inwestycyjny. Nie będzie to żadna
dodatkowa zbiórka, ale jedna „taca” w miesiącu.

Tylko wtedy, gdy zachwyci Cię
Jezus, będziesz mógł pójść po
Jego śladach. Będziesz gotowy podjąć krzyż swojego życia. Będziesz umiał ofiarować
swoje siły, zdolności dla innych, nie licząc na nic w zamian… Wielki Post to czas,
w którym uczymy się patrzeć
na Jezusa, tak długo, aż odkryjemy, że On jest w nas, że
działa i również nasze życie
w cudowny sposób przemienia na lepsze. Panie, dobrze,

że tu jesteśmy…

ks. Dariusz Burda

W drodze do Wielkanocy – wielkopostne
kościoły stacyjne w Krakowie
Zwyczaj pielgrzymowania do kościołów stacyjnych jest
praktykowany w Archidiecezji Krakowskiej od 2017 r.
Przez cały Wielki Post (z wyłączeniem niedziel i Wielkiego Tygodnia) Msze św. sprawowane są przez biskupów w różnych kościołach miasta. Świątynie zostały
wybrane na podstawie analogii do rzymskich pierwowzorów, w związku z liturgią słowa (sanktuarium Miłosierdzia Bożego z racji Ewangelii o sądzie z uczynków
miłosierdzia) lub ze względów topograficznych.
Tradycja kościołów stacyjnych narodziła się w pierwszych
wiekach chrześcijaństwa, kiedy w Rzymie podczas Wielkiego
Postu wierni pod przewodnictwem papieża gromadzili się
każdego dnia w innym kościele, związanym z kultem męczenników. Pierwszym rzymskim kościołem stacyjnym, wybranym przez Grzegorza Wielkiego, jest bazylika św. Sabiny
na Awentynie. Każdego roku właśnie tam papież odprawia
Eucharystię w Środę Popielcową.
Pielgrzymowanie papieża po rzymskich kościołach nie ograniczało się jedynie do okresu Wielkiego Postu, lecz trwało
cały rok, obejmując najważniejsze święta i okresy liturgiczne. Tradycja wielkopostnych kościołów stacyjnych była kultywowana w Rzymie aż do początków XIV wieku. Przywrócono ją tam w 1979 r.
Modlitwa w kościołach stacyjnych odbywa się także w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Lublinie.
dokończenie na str. 3

Zasady składki inwestycyjnej:
1. Termin – 3. niedziela każdego miesiąca.
2. Częstotliwość – raz na miesiąc. Jeżeli jednak ktoś
z parafian nie będzie mógł w danym miesiącu złożyć ofiary,
zawsze może później podjąć w niej udział.
3. Wysokość – dowolna, w zależności od możliwości
finansowych każdej rodziny lub osoby w danym miesiącu.
4. Formy wpłat do wyboru:
 na konto bankowe parafii (PKO BP 49 1020 2906
0000 1702 0086 1682). Wpłaty dokonane w tej formie są
imiennie ewidencjonowane w parafii, ponadto dają możliwość
w następnym roku odliczeń podatkowych za rok bieżący.
Niezbędnym jest określenie w tytule wpłaty/przelewu, iż jest to
darowizna na cele kultu religijnego (składka inwestycyjna).
 na tacę, w podpisanych kopertach – z wyraźnym
podaniem imienia, nazwiska i adresu, wysokości kwoty i miesiąca którego składka dotyczy. Wpłaty te są również księgowane imiennie w parafii, ale nie dają one możliwości odliczeń
podatkowych.
 na tacę, bez kopert i żadnego specjalnego oznaczenia
– nie są imiennie ewidencjonowane i nie dają możliwości
odliczeń podatkowych.
5. Rozliczenie pozyskania i wydatkowania środków:
Podliczanie wysokości ofiar oraz ewidencja darczyńców są
dokonywane co miesiąc przez osoby z Rady Ekonomicznej.
Natomiast w okresach półrocznych ks. Proboszcz składa szczegółowe sprawozdanie dla obydwu Rad i publikuje
w biuletynie parafialnym wysokość wpływów i wydatków
z tej składki oraz planów na następne miesiące.
dokończenie na str. 3

Księdzu Grzegorzowi z okazji imienin życzymy
wszelkich łask Bożych i opieki Matki Najświętszej,
błogosławieństwa na wszystkich niwach duszpasterskich
i uśmiechu nie schodzącego z twarzy.

I N T E N C J E

M S Z A L N E

PONIEDZIAŁEK 9.03
06:30 Za Parafian
06:30 + Władysław i + Anna – 100. rocznica urodzin
07:00 + Jan Urbaniak (od Zofii Franczyk z rodziną)
07:00 + Irena Krawczyk (od rodziny Kulig i Salamon z Jasienia)
08:00 + Apolonia Dziamba – msza gregoriańska
18:30 + Andrzej Nalepa – msza gregoriańska
18:30 + Wiesława Noworyta – 9. rocznica śmierci
18:30 + Dorota Krańska – 1. rocznica śmierci (od córki z mężem
i wnukiem)
WTOREK 10.03
06:30 + Władysława Skoczylas
07:00 + Apolonia Dziamba – msza gregoriańska
07:00 + Maria Majka (od uczennicy)
08:00 + Halina Żelazny – 5. rocznica śmierci
08:00 + Maria Majka (od uczennicy)
18:30 + Andrzej Nalepa – msza gregoriańska
18:30 + Mieczysław Bednarski w 53. rocznicę śmierci
ŚRODA 11.03
06:30 + Andrzej Nalepa – msza gregoriańska
06:30 + Czesław Arczewski w 1. rocznicę śmierci
07:00 + Antoni Mętel (od kolegi Wiktora Maślaka z rodziną)
07:00 + Apolonia Dziamba – msza gregoriańska
08:00 + Józef w 28. rocznicę śmierci i żona Melania
18:30 Zbiorowa w intencjach Nowenny do MBNP
CZWARTEK 12.03
06:30 + Jan Urbaniak (od kuzynki Haliny z rodziną)
07:00 + Andrzej Nalepa – msza gregoriańska
08:00 + Apolonia Dziamba – msza gregoriańska
18:30 + Adam Kiwała (od rodziny Włosków i Panyków)
18:30 + Wanda Podkowińska – 5. rocznica śmierci
PIĄTEK 13.03
06:30 O zdrowie, błogosławieństwo Boże i opiekę MB dla
Krystyny w dniu imienin
06:30 + Anna Sikora (od Ryszarda i Aliny Ciura z rodziną)
07:00 + Apolonia Dziamba – msza gregoriańska
08:00 O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Krystyny w dniu
imienin i opiekę Bożą dla rodziny Cyganków, Zębalów
i Bubaków
18:30 O Boże błogosławieństwo i opiekę Maryi dla Bożeny
w dniu imienin i jej rodziny
18:30 + Andrzej Nalepa – msza gregoriańska
18:30 + Wiesława Pokluda (od synowej i wnuków)
SOBOTA 14.03
06:30 + Kazimierz Jędrzejowski – 38. rocznica śmierci
07:00 + Stanisław Dziura (od teściowej Anny)
07:00 + Matylda Szubarga
08:00 + Helena Nowicka – 8. rocznica śmierci oraz + Zygmunt
Nowicki
08:00 + Andrzej Nalepa – msza gregoriańska
08:00 + Apolonia Dziamba – msza gregoriańska
08:00 + Adam Kiwała (od syna Tomka z rodziną)
18:30 + Tadeusz – 10. rocznica śmierci, + Marta, Stanisław,
Kazimierz Wygoda
NIEDZIELA 15.03
06:30 + Zbigniew Kubas i zmarli z rodziny
08:00 Za dusze w czyśćcu cierpiące
09:30 + Leon Borcz
10:00 + Bogumiła Permus – 9. rocznica śmierci oraz Tadeusz
Permus – 1. rocznica śmierci
11:00 Dziękczynna w 80. rocznicę urodzin Zofii Dach z prośbą
o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB
11:00 + Krystyna, + Kazimierz, + Antonina Bereźniak
12:30 W intencji dzieci przyjmujących chrzest

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia życzymy Bożego błogosławieństwa. Szczególnie ks. Grzegorzowi,
który w czwartek ma imieniny oraz p. Patrycji organistce, która będzie obchodzić imieniny w piątek życzymy wszelkich łask Bożych i opieki Matki Najświętszej
w realizacji powołania, w pracy dla naszej wspólnoty
i w życiu osobistym. Jednocześnie wszystkim Paniom
z okazji ich dzisiejszego święta składamy równie serdeczne życzenia.
W

piątek zapraszamy na nabożeństwa drogi krzyżowej
o godz. 8:30, o 17:00 dla dzieci oraz o 17:45 i 20:00. Natomiast w każdą niedzielę Wielkiego Postu odprawiamy Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o godz. 16:00. Zapraszamy
do wspólnej modlitwy.

 Prosimy

o składanie datków na kwiaty i budowę Bożego
Grobu do skarbonek wystawionych z przodu kościoła. Bóg
zapłać za pomoc w udekorowaniu kościoła na zbliżające się
Święta.

W

przyszłą niedzielę Zespół Charytatywny będzie rozprowadzał po każdej Mszy św. paschaliki i baranki wielkanocne. Zebrane pieniądze będą przekazane do krakowskiej Caritas na pomoc dla potrzebujących.

 Jeszcze

przez ten tydzień zapisujemy osoby potrzebujące na
paczki świąteczne. Zapisy u siostry Małgorzaty podczas
dyżuru w sali pod plebanią oraz w kancelarii w godzinach
urzędowania.

W

przyszłą niedzielę przypada trzecia niedziela miesiąca.
Składka na tacę będzie tzw. składką inwestycyjną. Szczegółowe informacje na ten temat możemy przeczytać w dzisiejszym biuletynie.

 Dyrektor

Szkoły Podstawowej nr 15 w Krakowie przy
ul. Kluczborskiej 3 zaprasza rodziców i dzieci na dzień otwarty w sobotę 14 marca od godziny 10:00 do 14:00.

 Prośmy

o Miłosierdzie Boże dla naszych parafian, którzy
w ostatnim czasie odeszli do wieczności. Są to śp.: Józef
Głąb (l. 91) z ul. Krowoderskich Zuchów 13 oraz Stefan
Tejkowski (l. 89) z ul. Rusznikarskiej 14.

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

KALENDARZ LITURGICZNY TYGODNIA:
PONIEDZIAŁEK 9.03
Dn 9,4b–10; Ps 79; Łk 6,36–38
WTOREK 10.03
Iz 1,10.16–20; Ps 50;
Mt 23,1–12
ŚRODA 11.03
Jr 18,18–20; Ps 31;
Mt 20,17–28
CZWARTEK 12.03
Jr 17,5–10; Ps 1;
Łk 16,19–31

PIĄTEK 13.03
Rdz 37,3–4.12–13a.17b–28;
Ps 105; Mt 21,33–43.45–46
SOBOTA 14.03
Mi 7,14–15.18–20;
Ps 103; Łk 15,1–3.11–32
NIEDZIELA 15.03
Wj 17,3–7;
Ps 95;
Rz 5,1–2.5–8;
J 4,5–42

12:30 + Apolonia Dziamba – msza gregoriańska
17:00 + Władysław Chorwat – 9. rocznica śmierci oraz
rodzice Helena i Walenty Żołnierek
18:30 + Krystyna Hohorowska z okazji imienin
20:30 + Andrzej Nalepa – msza gregoriańska

Składka inwestycyjna w parafii
dokończenie ze str. 1

20.03 – piątek, godz. 18:30 – 21. Kościół Stacyjny –
MISJONARZE – Kościół NMP z Lourdes | Misjonarska 37,
Kraków.

6. Przeznaczenie środków:
 W najbliższym czasie najpilniejsze są sprawy remontowe, czyli
składanie pieniędzy na wkład własny do dotacji NFOŚ na
ocieplenie kościoła, modernizację ogrzewania czy remont schodów głównych.

21.03 – sobota, godz. 19:00 – 22. Kościół Stacyjny –
FRANCISZKANIE – Bazylika Mniejsza Franciszka
z Asyżu | pl. Wszystkich Świętych 5, Kraków.

Jednocześnie ważna jest realizacja inwestycji duszpasterskich,
jak np.: wprowadzenie relikwii i rzeźby św. Jana Pawła II,
obrazu Jezusa Miłosiernego itp.

24.03 – wtorek, godz. 19:30 – 24. Kościół Stacyjny –
ŚW. ANNY | ul. św. Anny 11, Kraków.



Kolejność realizacji tych zadań oraz podejmowanie innych
będzie zależała od wielu okoliczności, jak: wysokość wpływów ze
składki inwestycyjnej, losy oczekiwanej dotacji, nowe poważne
zadania itp. Zawsze na bieżąco będziemy informować Parafian,
co i dlaczego w danej chwili jest ważniejsze i możliwe, a co
musimy odłożyć.


Mamy nadzieję, że taka forma składki inwestycyjnej jest
jasna, czytelna i elastyczna. Dziękujemy, że już spotyka się
z akceptacją i dużym odzewem Parafian i innych uczestników
nabożeństw w naszym kościele.


Duszpasterska Rada Parafialna
Rada Ekonomiczno-Gospodarcza
ks. Proboszcz

W drodze do Wielkanocy

23.03 – poniedziałek, godz. 18:00 – 23. Kościół Stacyjny
– ŚW. MIKOŁAJA | ul. M. Kopernika 9, Kraków.

25.03 – środa, godz. 19:00 – 25. Kościół Stacyjny – MISJONARZE – Kościół Nawrócenia św. Pawła | ul. Stradomska 4, Kraków.
26.03 – czwartek, godz. 19:00 – 26. Kościół Stacyjny –
ŚW. JANA CHRZCICIELA | ul. Dobrego Pasterza 117,
Kraków.
27.03 – piątek, godz. 18:00 – 27. Kościół Stacyjny –
MATKI BOŻEJ RÓŻAŃCOWEJ | ul. Nowosądecka 41,
Kraków Piaski Nowe.
28.03 – sobota, godz. 18:00 – 28. Kościół Stacyjny –
MATKI BOŻEJ POCIESZENIA | ul. Bulwarowa 15a,
Kraków.
30.03 – poniedziałek, godz. 18:30 – 29. Kościół Stacyjny
– ŚW. MARKA | ul. św. Marka 10, Kraków.

dokończenie ze str. 1

31.03 – wtorek, godz. 18:30 – 30. Kościół Stacyjny –
ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ | ul. Władysława Łokietka 60,
Kraków.

09.03 – poniedziałek, godz. 19:00 – 11. Kościół Stacyjny
– SKAŁKA, Bazylika Świętego Michała Archanioła | ul.
Skałeczna 15, Kraków.

01.04 – środa, godz. 18:00 – 31. Kościół Stacyjny –
ŚWIĘTEGO STANISŁAWA KOSTKI | ul. Konfederacka 6,
Kraków Dębniki.

10.03 – wtorek, godz. 19:30 – 12. Kościół Stacyjny –
DOMINIKANIE, Bazylika Mniejsza Przenajświętszej
Trójcy | ul. Stolarska 12, Kraków.

02.04 – czwartek, godz. 18:30 – 32. Kościół Stacyjny –
ŚW. JÓZEFA | ul. Zamoyskiego 2, Kraków.

11.03 – środa, godz. 18:00 – 13. Kościół Stacyjny – ŚW.
MAKSYMILIANA | Osiedle Tysiąclecia 86, Kraków.

03.04 – piątek, godz. 17:00 – 33. Kościół Stacyjny – ŚW.
BRATA ALBERTA – Ecce Homo | ul. Woronicza 10,
Kraków.

12.03 – czwartek, godz. 18:00 – 14. Kościół Stacyjny –
ŚW. BARBARY | Mały Rynek 8, Kraków.

04.04 – sobota, godz. 18:30 – 34. Kościół Stacyjny –
ŚW. FLORIANA | ul. Warszawska 1b, Kraków.

13.03 – piątek, godz. 18:00 – 15. Kościół Stacyjny –
ARKA PANA – Matki Bożej Królowej Polski | ul. Obrońców Krzyża 1, Kraków.
14.03 – sobota, godz. 18:00 – 16. Kościół Stacyjny –
NAJŚWIĘTSZEGO SALWATORA | ul. Kościuszki 88, Kraków.
16.03 – poniedziałek, godz. 17:00 – 17. Kościół Stacyjny
– SANKTUARIUM ŚW. JANA PAWŁA II | ul. Totus Tuus,
Kraków.
17.03 – wtorek, godz. 18:00 – 18. Kościół Stacyjny –
ŚW. BRATA ALBERTA | os. Dywizjonu 303 nr 63, Kraków.
18.03 – środa, godz. 18:00 – 19. Kościół Stacyjny – MOGIŁA | ul. Klasztorna 11, Kraków, Parafia św. Bartłomieja
Apostoła.
19.03 – czwartek, godz. 18:30 – 20. Kościół Stacyjny –
BAZYLIKA MARIACKA | Plac Mariacki 5, Kraków.
BIULETYN DUSZPASTERSKI
bezpłatny tygodnik parafialny
REDAKCJA BIULETYNU
Ks. M. Hajdyła, K. Herej-Szymańska,
A. Gorczyca, M. Kot-Panek,
M. Szymańska
teksty: D. Glonek, P. Kędziora,
I. Korohoda, D. Kotas, Ł. Kwiecień,
J. Łuszpińska, M. Michalska, B. i J. Wojtas
dział reklam: D. Kotas
Parafia nie odpowiada za treść
publikowanych reklam

Dzisiaj gościmy w naszej parafii Siostry Maryi w Duchu
Świętym. To młoda wspólnota
zakonna, która powstała i posługuje na Ukrainie. Ich charyzmatem
jest ewangelizacja, którą realizują
poprzez prowadzenie różnych rekolekcji i akcji ewangelizacyjnych,
zwłaszcza dla dzieci. Siostry proszą
nas dzisiaj o wsparcie dzieci na
Ukrainie, a także posługi, życia
i funkcjonowania Zgromadzenia
Sióstr, ponieważ w swojej posłudze żyją wyłącznie z Bożej Opatrzności. Bóg zapłać za każdy gest dla nich.
PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA
pw. Św. Jadwigi Królowej
ul. Łokietka 60, 31-334 Kraków
tel.: +48 12 637 14 15
fax: 638 71 52
konto: 49 1020 2906 0000 1702 0086 1682
e-mail: swietajadwiga@diecezja.pl
www.swietajadwiga.diecezja.pl
PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH
dni zwykłe: 6:30, 7:00, 8:00, 18:30
nd. i święta: 6:30, 8:00, 9:30, 10:00,
11:00, 12:30, 17:00, 18:30, 20:30

DUSZPASTERZE
proboszcz: ks. Marek Hajdyła
wikariusze: ks. Grzegorz Kurzec,
ks. Jacek Kuczmier, ks. Dariusz Burda
rezydenci: ks. Prałat Jan Dziasek,
ks. Dariusz Oko, ks. Stanisław Molendys,
ks. Mirosław Czapla, ks. Włodzimierz Sywak
KANCELARIA PARAFIALNA
pn.-sob.: 10:00-11:00
pn., wt., czw.: 16:00-18:00
nd. i święta: kancelaria nieczynna

PROBLEMY WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA
Ideologia gender czyni wiele niewyobrażalnego zła.
Nawet matki, kierując się niepojętym egoizmem, chcą
nieodwracalnej krzywdy własnych dzieci. Czy możemy się na to godzić? Oto jeden z przerażających przykładów takiej działalności w ostatnim czasie, pokazujący, do czego może doprowadzić hołdowanie chorej
ideologii.
K.H.-Sz.
James na razie obroniony! Matka chce go przerobić na
dziewczynkę, ale ojciec broni syna
Dzieje się to właśnie w tych
dniach w Teksasie. Sprawa
dotyczy Jamesa Youngera,
jednego z dwóch braci bliźniaków, którzy mają już prawie 8
lat. Matka, Anne Georgulas,
po rozwodzie doszła do wniosku, że jeden z jej synów powinien być „przerobiony” na
dziewczynkę. Chłopcy mieli
wówczas po pięć lat. Matka
nieformalnie zmieniła Jamesowi imię na Luna i tak zaczęto
nazywać go w szkole. Zaczęła
ubierać go w sukienki i kokardki we włosach. Jednoznacznie
i z wielką determinacją dając dziecku poznać, że akceptuje
go tylko jako dziewczynkę. Rozpoczęła też przygotowania do
procedury medycznej zmiany płci.
Nie może jednak tego zrealizować, gdyż ojciec, Jeffery Younger, jej były mąż, zdecydowanie sprzeciwia się temu pomysłowi i udowadnia, że syn rozwija się zupełnie typowo jako
chłopiec. Sprawa trafiła więc i do sądu, i do mediów.
Podczas rozprawy rozwodowej podział praw rodziców do
dzieci był standardowy. Nie było żadnego powodu do pozbawienia ojca praw rodzicielskich, jego sprzeciw odnośnie do
okaleczenia syna był więc wiążący. Sprawa trafiła do sądu.
W dniu 21 października 2019 r. wyrok sądu pierwszej instancji odrzucił wniosek ojca o przyznanie mu wyłącznych praw
do syna. Ława przysięgłych podjęła też decyzję, że dla dobra
chłopców prawa rodzicielskie powinna pełnić tylko jedna osoba, ale nie zdecydowała, kto to powinien być. Ten wyrok dostał się do mediów i wywołał szerokie poruszenie społeczne.
Mówi się o tym na terenie całych Stanów Zjednoczonych i nie
tylko. W efekcie zainteresował się nim gubernator stanu Teksas, Greg Abbott, prokurator stanu oraz wielu wpływowych
polityków. Złożono apelację.
Podczas kolejnej zamkniętej rozprawy sądowej w dniu 24

REKLAMA na pokrycie kosztów druku

października sędzia Kim Cooks wydał orzeczenie przyznające
obojgu rodzicom wspólne prawo (w proporcji 50 na 50%) do
podejmowania decyzji w sprawie chłopców, po zatwierdzeniu
przez wyznaczonego kuratora.
Jednak matka Anne Georgulas przez swojego adwokata złożyła skargę na działanie sędziego Cooksa twierdząc, że naruszył postanowienie Ławy Przysięgłych. Doszło do kolejnej
rozprawy, którą prowadziła sędzia Mary Brown, gdyż poprzedni sędzia został odsunięty od tej sprawy na skutek złożonej skargi.
Podczas rozprawy 29 stycznia 2020 r. sędzina odrzuciła odwołanie matki i potwierdziła orzeczenie sądu poprzedniej
instancji. Nie odwołała też urzędowego kuratora rodzinnego,
powołanego na poprzedniej rozprawie. Oficjalny wyrok głosi,
że decyzje medyczne dotyczące syna Jamesa Youngera wymagają zgody obojga rodziców.
Decyzja jest prawomocna.
Na razie James został obroniony, ale batalia trwa nadal.
Adwokat matki oświadczył w sądzie, że zaskarży to orzeczenie
sądu i wniesie o ponowne rozpatrzenie tej sprawy.
Opublikowano: 1 luty 2020.
Za: HLI Polska, Biuletyn nr 241.

Dobre słowo
Życie jest krótkie, ale uśmiech to trud jednej
tylko sekundy.

Autor nieznany

Jakiś czas temu informowaliśmy o chęci zaangażowania
dawnych ministrantów i lektorów do posługi w naszym
kościele jako tzw. ministranci seniorzy. Spotkanie organizacyjne dla wszystkich chętnych panów odbędzie się
w poniedziałek 9 marca po Mszy świętej wieczornej,
czyli ok. 19:00 w zakrystii. Zapraszamy również tych,
którzy nigdy nie byli ministrantami, ale teraz w wieku
dojrzałym pragną spróbować pomóc w Służbie Ołtarza.

***
Parafialny Klub Sportowy Jadwiga zwraca się z prośbą
o przekazanie 1% podatku. Dzięki tak pozyskanym środkom
klub może doposażyć sekcje w sprzęt sportowy. Ulotki z numerem KRS znajdują się przy wejściu do kościoła.
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