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Refleksja ewangeliczna /Łk 9,28b–36/

SKŁADKA INWESTYCYJNA

Znamienny jest kontekst, w którym dokonało się Przemienienie Pańskie. Bezpośrednio przedtem Pan Jezus zapowiedział uczniom swoją mękę. Powiedział im wtedy, że

Od początku 2020 roku wprowadzona została
w naszej parafii tzw. składka inwestycyjna. Nie
jest to żadna dodatkowa zbiórka, ale jedna taca
w miesiącu. Najbliższa taka składka będzie za tydzień, czyli 20.03.

jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie,
niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje . Natomiast bezpośrednio po zejściu z Góry Przemienienia Pan
Jezus uzdrawia epileptyka i po raz drugi zapowiada swoją
mękę. Dwie zapowiedzi męki stanowią jakby dwie klamry,
które spinają wydarzenie na Górze Przemienienia. Jasno
stąd wynika, że przemienienie Jezusa można zrozumieć
tylko w świetle Jego męki.

Dlaczego Pan Jezus, zamierzając wejść na Górę Przemienienia, wzywa nas do wzięcia krzyża i pójścia za Nim na
Górę Kalwarii? Odpowiedź narzuca się sama: bo Góra
Przemienienia i Góra Kalwaria — biorąc rzecz duchowo —
są tą samą górą, są dwoma wymiarami tej samej góry.
Wchodzenie na górę wyraża drogę człowieka do Boga,
zbliżanie się człowieka do swojego Stwórcy i Zbawcy.
W swoim aspekcie trudnym i bolesnym, ale na szczęście
krótkim i przemijającym, nasze zbliżanie się do Boga jest
wchodzeniem na Górę Kalwarii. Natomiast w swoim
aspekcie ostatecznym i wiekuistym jest to Góra Przemienienia, góra przepełniona światłem Bożej obecności
i szczęściem przyjaźni z samym Bogiem.
Jezus nie musiał wchodzić na Górę Przemienienia ani na
Górę Kalwarii. Góra Bożej Światłości jest Jego miejscem
naturalnym. Więcej: On sam jest Światłością niestworzoną i Stwórcą wszelkiej światłości. Jest On przecież Jednorodzonym Synem Bożym, bez reszty zjednoczonym
z Przedwiecznym Ojcem. To przecież o Nim powiada Pismo Święte, że nie skorzystał ze sposobności, aby być na
równi z Bogiem, ale dla nas się uniżył i stał się jednym
z nas. To dla nas stał się On człowiekiem, dla nas wchodził na Górę Błogosławieństw i na Górę Przemienienia i na
Górę Kalwarii.
To dla nas wziął krzyż na swoje ramiona. W straszliwym
trudzie i męce, wśród szyderstw i zniewag, wyniósł go na
Górę Kalwarii i tam przecierpiał całą straszliwą torturę
ukrzyżowania. Otóż dzisiejsza Ewangelia stanowi zaproszenie, żeby na krzyż Jezusa oraz na nasz własny krzyż
niesiony razem z Jezusem spojrzeć w światłach Góry
Przemienienia.
Na Kalwarii miłość okazała się większa niż cała nawałnica
zła. Nieść krzyż razem z Jezusem to otwierać swój trud,
swoją chorobę, nieszczęście, niepowodzenie, krzywdę na
światło i moc, jakie płyną od Niego, od naszego Zbawiciela. Wtedy to zło nas nie zniszczy. Co więcej: wtedy jeszcze więcej ogarnie nas ufność do Boga i życzliwość dla
bliźnich. I na własne oczy się przekonamy, jak Góra Kalwarii nabiera kształtów Góry Przemienienia.
o. Jacek Salij OP

Zasady składki inwestycyjnej
1. Termin – 3. niedziela każdego miesiąca.
2. Częstotliwość – raz na miesiąc.
3. Wysokość – dowolna.
4. Formy wpłat do wyboru:
• na konto bankowe parafii (PKO BP 49 1020 2906
0000 1702 0086 1682). Wpłaty są ewidencjonowane
w parafii i dają możliwość odliczeń podatkowych. 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
ewidencjonowane w parafii, ale nie dają możliwości odliczeń podatkowych.
• na tacę, bez kopert i żadnego specjalnego oznaczenia – są ewidencjonowane zbiorczo i nie dają możliwości
odliczeń podatkowych.
5. Rozliczenie pozyskania i wydatkowania środków:
Podliczanie wysokości ofiar oraz prowadzenie ewidencji
darczyńców jest prowadzone przez Radę Ekonomiczną parafii. W okresach półrocznych w biuletynie parafialnym publikowana jest wysokość wpływów z tej składki oraz jej wydatkowania.
6. Przeznaczenie środków:
• Dotąd finansowaliśmy z tej składki: pierwszy dźwiękoszczelny konfesjonał, a także wykonanie rzeźby św. Jana Pawła II
i okładzin kamiennych wokół oraz wprowadzenie figury wraz
z relikwiami Ojca Świętego do naszego kościoła.
• Pozostałe środki są zbierane na wkład własny do otrzymanej dotacji NFOŚiGW na termomodernizację kościoła,
wymianę świetlików w dachu i witraży.
• W dalszej kolejności planujemy także inne duże remonty.
• Kolejność realizacji tych i innych zadań będzie zależała
od wysokości wpływów oraz pojawiających się innych
pilnych potrzeb. Zawsze na bieżąco informujemy nie tylko
o wysokości składki i jej przeznaczeniu, ale także co
w danej chwili jest ważniejsze i możliwe, a co musimy
odłożyć na później.
Serdecznie dziękujemy za życzliwość parafian i gości i za
każdą złożoną ofiarę.
Rada Ekonomiczno-Gospodarcza Parafii
ks. Proboszcz
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M S Z A L N E

PONIEDZIAŁEK 14.03
06:30 + Maria Firczyk – msza gregoriańska
06:30 + Tomasz Zamęta (od cioci Chmielowej), + Józef Chmiel
07:00 + Maria Kijania
07:00 + Elżbieta
08:00 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla
Bożeny z okazji imienin oraz opiekę MB dla całej rodziny
08:00 + Krystyna Łatak (od Cichoniów)
18:30 + Kazimierz Jędrzejowski – 40. rocznica śmierci i Krystyna
Jędrzejowska
18:30 ++ zmarli z rodziny Czerwińskich i Tuptów
WTOREK 15.03
06:30 + Stefania, Rudolf, Józef, Teresa, Edward, Anna, Jerzy,
Maria
06:30 + Józef Stachura (od Danuty Baran z rodziną)
07:00 + Maria Firczyk – msza gregoriańska
08:00 + Tadeusz Sałas (od córki Iwony z rodziną)
18:30 + Jerzy Gazecki (od grona pedagogicznego SP nr 21)
18:30 + Maria Pasyk (od Michała z rodziną z Zamieścia)
18:30 + Emilia, Jerzy Kolanko
ŚRODA 16.03
06:30 + Stanisława Pięta – 10. rocznica śmierci (od córki Haliny)
06:30 + Helena i Marek Kasprzyccy (od rodziny Wójtowiczów)
07:00 + Jan Koźluk (od Zakładu Pogrzebowego GABRIEL)
07:00 + Zofia Wachowicz (od Kazimierza i Grażyny Mucha)
08:00 + Maria Firczyk – msza gregoriańska
18:30 Zbiorowa w intencjach Nowenny do MBNP
CZWARTEK 17.03
06:30 + Władysława Skoczylas, + Grażyna (córka)
07:00 Rezerwacja
08:00 + Wincenty i żona Władysława
18:30 + Maria Firczyk – msza gregoriańska
18:30 + Józefa Brewczyńska
PIĄTEK 18.03
06:30 + Maria Firczyk – msza gregoriańska
06:30 ++ za rodziców i brata
07:00 Intencja wynagradzająca Panu Bogu (od Renaty)
07:00 + Andrzej Poręba (od Ireny Usza z rodziną z Limanowej)
08:00 + Julia Widerska w 1. rocznicę śmierci (od przyjaciółki Ani
Szot)
18:30 O miłosierdzie Boże dla zmarłych wypominanych w naszym
kościele
18:30 + Zbigniew Pawłowski w rocznicę urodzin
18:30 + Aniela Kukuła – 10. rocznica śmierci, zmarli z rodzin
Kukuła i Harłoza, + Barbara Wardęga
SOBOTA 19.03
06:30 + Czesław, Józefa – 13. rocznica śmierci
06:30 + Józef Filip
07:00 + Maria Firczyk – msza gregoriańska
07:00 + Józef Kamionka
08:00 Dziękczynna z okazji urodzin dla Bogdana, z prośbą o błogosławieństwo i opiekę MB dla niego i całej rodziny
08:00 + Józefa, zmarli z rodzin Nowaków, Kwaśnych, Wójcików,
Wilków
08:00 + Józefa, Tadeusz, Krystyna
08:00 + Zbigniew i zmarli z rodziny
18:30 + Józef o dar życia wiecznego
NIEDZIELA 20.03
06:30 + Krystyna, + Józef Sitko
08:00 + Genowefa, Andrzej, Henryk, Ryszard, Jerzy Ferdek
09:30 + Marianna i Wojciech Kukułka oraz + Stanisława Kukułka
w 5. rocznicę śmierci
10:00 + Maria Firczyk – msza gregoriańska
11:00 + Czesława Wiklik – 1. rocznica śmierci, mąż Zenon – 9.
rocznica śmierci
12:30 W intencji dzieci przyjmujących chrzest
12:30 + Helena Nowicka w 10. rocznicę śmierci i mąż + Zygmunt
17:00 + Michalina i Mieczysław Gurbiel
18:30 + Katarzyna Drąg (od Marka z rodziną)
20:30 Za Parafian

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
Wszystkim Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia
życzymy łask Bożych i opieki Matki Najświętszej.
Dzisiaj obchodzi imieniny p. Patrycja organistka. Z tej
okazji życzymy wielu łask Bożych i wszelkiego dobra
w pracy dla naszej wspólnoty i w życiu osobistym.
 Pamiętajmy

o wytrwałej modlitwie za naród ukraiński,
który zmaga się z tragedią wojny. Wraz ze wspólnotą Chrystus na Krowodrzy zapraszamy do kaplicy Matki Bożej, codziennie o godz. 20:00, na różaniec w intencji pokoju.
 W dalszym ciągu można składać dobrowolne datki na pomoc ofiarom wojny do skarbony w pobliżu wejścia do
zakrystii, przy figurze św. Antoniego. W zakrystii można
również zgłosić chęć przyjęcia uciekinierów z Ukrainy lub
możliwość przekazania darów rzeczowych. Udzielamy także informacji osobom, które chcą zaangażować się w wolontariat.
 W naszej parafii udzielane są uchodźcom z Ukrainy porady
prawne dotyczące procedur w Wydziale Spraw Cudzoziemców, a także z zakresu Prawa Pracy. Zapraszamy
w soboty i w niedziele od 15:00 do 19:00 do pomieszczenia
obok kancelarii parafialnej.
 Działająca przy naszej parafii świetlica Przystań zaprasza
dzieci z Ukrainy na zajęcia, od poniedziałku do czwartku,
od 16:00 do 19:00. Również Parafialny Klub Sportowy
Jadwiga zaprasza dzieci z Ukrainy na bezpłatne zajęcia
sportowe. Natomiast kuchnia św. Jadwigi dla ubogich,
w miarę swoich możliwości, może wydawać więcej posiłków, by nakarmić uchodźców. Prosimy zgłaszać takie osoby w kuchni.
 W piątek zapraszamy na nabożeństwa Drogi Krzyżowej
o godz. 8:30, 17:00 dla dzieci, 17:45 i 20:00. Natomiast
w niedziele Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o godz.
16:00.
 Zespół charytatywny rozprowadza dziś po każdej Mszy św.
paschaliki i baranki wielkanocne.
 Prosimy o składanie datków na kwiaty i budowę Bożego
Grobu do skarbonek wystawionych z przodu kościoła. Bóg
zapłać za pomoc w przygotowaniu dekoracji na zbliżające
się Święta.
 W przyszłą niedzielę składka na tacę, jak w każdą trzecią
niedzielę miesiąca, będzie w całości przeznaczona na duże
inwestycje gospodarcze i duszpasterskie w naszej parafii.
 Prośmy o Miłosierdzie Boże dla naszych parafian, którzy
w ostatnim czasie odeszli do wieczności. Są to śp.: Anna
Matuszewska (l. 83) z ul. Krowoderskich Zuchów 13,
Anna Wnęk (l. 75) z ul. Rusznikarskiej 4, Władysław
Kapustka (l. 90) z ul. Stachiewicza 45 oraz Władysława
Kozień (l. 75) z ul. Opolskiej 31.

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

Dobre słowo
Dobro. Im więcej go dajesz, tym więcej dostajesz.
autor nieznany

Chrystus na Krowodrzy
Niezatarty ślad. Rozważanie marcowe
Chryste, przychodzimy dzisiaj do Ciebie w ten czwartkowy
wieczór, na progu Wielkiego Postu, aby zatrzymać się
i spotkać się z Tobą. Głęboko ufamy, że to spotkanie pozostawi w nas niezatarty ślad, tak jak zostawiło w życiu
niewidomego od urodzenia. Żyjemy w ciągłym zabieganiu,
strachu, lęku i niepewności. Z niepokojem dowiadujemy
się o wydarzeniach u naszych sąsiadów. Ale właśnie dziś
w tym spotkaniu z niewidomym pokazujesz nam, że przychodzisz, Panie, do człowieka potrzebującego. Ty też jesteś ciągle w drodze, gdzie spotykasz się z człowiekiem,
z jego ludzkim cierpieniem. I tak właśnie my, może w biegu, ale jako Twoje dzieci, spragnieni spokoju, ale przede
wszystkim pokoju, przychodzimy do Ciebie i w Twoje ręce
pragniemy oddać naszą codzienność, nasze zmagania
i troski. Ty Chryste wiesz, co kryją nasze serca, dlatego na
początku chcemy Ci to wszystko ofiarować i prosić, aby
Twój Duch prowadził tę modlitwę, aby wlewał pokój
w nasze serca, by nasze spotkanie z Tobą połączone
w modlitwie z siostrami i braćmi z Ukrainy było pełne
Twojej obecności i zaufania w Twoją wielką moc, bo Ty
jesteś Księciem Pokoju, Emmanuelem, Bogiem z nami.

Gdy Jezus szedł, spostrzegł człowieka niewidomego od
urodzenia. Uczniowie spytali Go: „Rabbi, kto popełnił
grzech, że człowiek ten urodził się niewidomy: on sam czy
jego rodzice?”. Jezus im odpowiedział: „Ani on nie zgrzeszył, ani jego rodzice, lecz stało się tak, aby w nim ukazały się dzieła Boże. Dopóki trwa dzień, konieczne jest, abyśmy spełniali dzieła Tego, który Mnie posłał. Nadchodzi
bowiem noc i wtedy nikt nie będzie mógł działać. Jak długo pozostaję na świecie, jestem światłością świata”. Po
tych słowach Jezus splunął na ziemię, z tego zrobił trochę
błota, nałożył je na oczy niewidomego i polecił mu: „Idź
i obmyj się w sadzawce Siloe” – to znaczy: Posłany. On
więc poszedł, obmył się i wrócił widząc. Jego sąsiedzi i ci,
którzy widywali go wcześniej jako żebraka, dopytywali się:
„Czy to nie on siedział i błagał o wsparcie?”. Gdy jedni
twierdzili: „Tak, to jest on”, inni twierdzili: „Ależ nie! Jest
tylko do niego podobny”. On zaś sam przekonywał: „To ja
jestem”. Zapytali go więc: „Jak to się stało, że widzisz?”.
On odparł: „Człowiek, którego nazywają Jezusem, zrobił
błoto, nałożył na moje oczy i powiedział mi: „Idź do sadzawki Siloe i obmyj się”. Poszedłem więc, a gdy się obmyłem, zacząłem widzieć”.
Uzdrowienie niewidomego od urodzenia człowieka Jezus
poprzedził przypomnieniem tego, co dla Niego i dla każdego jest niezwykle ważne: wykonywanie zadań powierzonych nam przez Boga. Powiedział: Potrzeba nam pełnić
dzieła Tego, który Mnie posłał, dopóki jest dzień. Jezus
bez odkładania na późniejszy czas miał wypełnić powierzone Mu przez Ojca dzieła. Nie mógł ich odkładać na potem, bo zbliżała się Jego śmierć. Podobnie jak Jezus powinien postępować każdy z nas: nie powinniśmy odkładać

BIULETYN DUSZPASTERSKI
bezpłatny tygodnik parafialny
REDAKCJA BIULETYNU
Ks. M. Hajdyła, K. Herej-Szymańska,
A. Gorczyca, M. Kot-Panek,
M. Szymańska
teksty: D. Bidzińska, I. Korohoda,
D. Kotas, Ł. Kwiecień,
dział reklam: D. Kotas
Parafia nie odpowiada za treść
publikowanych reklam

na jutro tego, co nam Bóg
zlecił uczynić dzisiaj. Może
się bowiem okazać, że jutro
już nie będziemy mogli wykonać tego, co było możliwe
do zrobienia dzisiaj, kiedy
różne okoliczności na to pozwalały. Żyj tak, jakby ten

dzień miał być twoim dniem
ostatnim…

Życiowi ślepcy nie potrzebują niewidomego od urodzenia. Nie tylko on, ale również
oni potrzebują nowych oczu,
aby ujrzeć – dopóki jest
dzień – jedyne i prawdziwe
światło świata – Jezusa
Chrystusa.
Siostro i Bracie, czy Ty w mroku ciemności ostatnich wydarzeń dostrzegasz Chrystusa jako Pana światłości? Czy prosisz Go, aby otworzył Twoje oczy, byś dostrzegał Jego
obecność? Pomyśl, czy Ty w swojej codzienności nie jesteś
jak ten niewidomy, który nie widzi? Czy masz w sobie na
tyle posłuszeństwa, że odpowiadasz na każde wezwanie
Chrystusa? Zastanów się, gdzie jest Twoje miejsce w tej
historii? Co Chrystus Pan mówi w niej dzisiaj do Ciebie…?

Jezus usłyszał, że wyrzucili go precz, i spotkawszy go,
rzekł do niego: „Czy ty wierzysz w Syna Człowieczego?” On
odpowiedział: „A któż to jest, Panie, abym w Niego uwierzył?” Rzekł do niego Jezus: „Jest nim Ten, którego widzisz
i który mówi do ciebie”. On zaś odpowiedział: „Wierzę, Panie!” i oddał Mu pokłon. A Jezus rzekł: „Przyszedłem na ten
świat, aby przeprowadzić sąd, żeby ci, którzy nie widzą,
przejrzeli, a ci, którzy widzą, stali się niewidomymi”. Usłyszeli to niektórzy faryzeusze, którzy z Nim byli, i rzekli do
Niego: „Czyż i my jesteśmy niewidomi?” Jezus powiedział
do nich: „Gdybyście byli niewidomi, nie mielibyście grzechu,
ale ponieważ mówicie: <<Widzimy>>, grzech wasz trwa
nadal" (J 9,35—41).
W trakcie spotkania z niewidomym od urodzenia pada
ważne pytanie, a zarazem tak bardzo trudne: „Czy ty wierzysz w Syna Człowieczego?” Prędzej czy później każdy
człowiek musi sobie sam odpowiedzieć na to fundamentalne pytanie. Wielki Post to czas na refleksje i pytania,
a zarazem również czas na nawrócenie. Bezpośrednie spotkanie z Jezusem i doświadczenie na sobie działania Bożego doprowadza uzdrowionego do wyznania wiary. Wierzę,
Panie! I oddał Mu pokłon. Każde wyznawanie wiary w Jezusa jest objawianiem Jego obecności w świecie. Kto wyznaje wiarę w Jezusa, niejako prowokuje Go do odsłaniania kolejnego rąbka misterium obecności Boga wśród nas.
A czy Ty, Kochana Siostro, Ty, Drogi Bracie wierzysz
w Syna Człowieczego? Czy zastanawiałeś się, kim On jest
dla Ciebie?
dokończenie na str. 4

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. Jacek Kuczmier,
ks. Dariusz Burda, ks. Norbert Sarota
rezydenci: ks. Prałat Jan Dziasek,
ks. Dariusz Oko, ks. Stanisław Moledndys,
ks. Mirosław Czapla, ks. Włodzimierz Sywak
KANCELARIA PARAFIALNA
pon.-sob.: 10:00-11:00
pn., wt., czw.: 16:00-18:00
nd. i święta: kancelaria nieczynna

Chrystus na Krowodrzy
Niezatarty ślad. Rozważanie marcowe
dokończenie ze str. 3
To właśnie On może dać Ci nowe serce, On może zmienić
Twoje życie o 180 stopni, jeśli tylko chcesz… Teraz proszę
Cię, spójrz na Chrystusa, nie bój się podnieść swojego
wzroku na Niego ukrytego w Najświętszym Sakramencie,
Jemu zaufać i odpowiedzieć Mu na pytanie, które dziś tego wieczoru kieruje personalnie do Ciebie: Czy Ty wierzysz w Syna Człowieczego?
Wszyscy rodzimy się niewidomi – duchowo. I dzieje się
tak nie z powodu czyjegoś grzechu, ale po to, by objawiły
się sprawy Boże, byśmy zobaczyli Bożą miłość i troskę
o człowieka. Pan Jezus wszystkim chce przywrócić wzrok,
tak abyśmy zobaczyli, kim jesteśmy i jak bardzo jesteśmy
ważni dla Niego. Jezus chce, abyśmy zobaczyli też nasze
błędy, grzechy, które są efektem naszej ślepoty, której się
często wypieramy. Jeżeli pozwolimy, aby Jezus przywrócił
nam wzrok, to znaczy uwierzymy w Ewangelię, wówczas
błędów w naszym życiu będzie coraz mniej.
Dziękuję Ci, Chryste, za czas spotkania z Tobą, za to, że
ciągle na nas czekasz. Tobie, Siostro i Bracie, dzięki za to
spotkanie, za to oddanie czasu Bogu, za bycie nieobojętnym i choć już za kilka chwil wyjdziesz z tej modlitwy,
opuścisz mury świątyni, weźmiesz do ręki smartfon, włączysz telewizor, znowu usłyszysz trudną lub smutną wiadomość, to pamiętaj – jest tam z Tobą Chrystus, do tego
cierpienia przychodzi On, tak jak przyszedł do niewidomego. I jeśli chcesz, On naprawdę będzie działał wielkie rzeczy. Chociaż Ty pójdziesz spać, a inni będą strzegli bądź
walczyli, to On będzie ich strzegł, po prostu zaufaj Mu
i trwaj w modlitwie, wierząc, że tylko On jest Panem życia
i pokoju. Dlatego na zakończenie zjednoczeni w naszej
wspólnocie, tutaj w wieczerniku parafialnym i w naszych
domach dzięki transmisji, powtarzajmy w sercu z ufnością
słowa modlitwy.

Włóż nam w usta – a jeszcze wcześniej w nasze myśli –
słowa, które budują, nie rujnują; leczą, nie zadają rany;
pocieszają, nie odbierają nadzieję; niosą pokój, nie wywołują agresję.
Wskaż nam czyny konkretnej miłości i miłosierdzia, wokół
których odbudujemy naszą wspólnotę. Zwłaszcza w tak
trudnej obecnej chwili pandemii poprowadź nas do osób
chorych i starszych, tych, którzy przebywają na kwarantannie i tych, którzy opłakują swoich zmarłych. Pomnóż
w nas ofiarność i współczucie.
Uczyń każdego z nas „nowym człowiekiem”, a nastanie
pokój!
Modlimy się za wszystkich!
O mądrość i pragnienie dobra wspólnego dla każdego, kto
w obecnym sporze zabiera głos.
Za polityków wszystkich opcji w parlamencie i poza nim.
Za tych, którzy modlą się w kościołach, i za tych, którzy
demonstrują.
Za wierzących w Boga i za tych, którzy wartości prawdy,
sprawiedliwości, dobra i piękna wywodzą z „innych źródeł”.
Również za tych, którzy w tej chwili wcale ich nie szukają.
Ty – rozpoznany czy nierozpoznany – znajdź drogę do
każdego z nas, wskaż nam właściwe drogi ku sobie nawzajem. I skutecznie nas po nich poprowadź.
Amen.

KALENDARZ LITURGICZNY TYGODNIA :
PONIEDZIAŁEK 14.03

Dn 9,4b–10; Ps 79;
Łk 6,36–38
WTOREK 15.03
Iz 1,10.16–20; Ps 50;
Mt 23,1–12
ŚRODA 16.03
Jr 18,18–20; Ps 31;
Mt 20,17–28
CZWARTEK 17.03

Jr 17,5–10; Ps 1;
Łk 16,19–31

MODLITWA O POKÓJ
Panie Jezu Chryste,
Ty, który jesteś naszym pokojem,
Ty, który zburzyłeś rozdzielający ludzi mur – wrogość,
Ty, który ludzi dalekich czynisz bliskimi,
Ty, który w sobie zadałeś śmierć wrogości!
Prosimy, zadaj śmierć także jakiejkolwiek wrogości w nas!
Daj nam światłe oczy serca, byśmy przestali widzieć
w sobie wzajemnie przeciwników, a zobaczyli współdomowników – w Twoim Domu, a także w tym domu, który
ma na imię Polska.
Nawróć nasze wzajemne myślenie o sobie i daj nam słowa
i czyny na miarę tego nawrócenia.

Marek Chrzanowski

PIĄTEK 18.03
Rdz 37,3–4.12–13a.17b–28;
Ps 105; Mt 21,33–43.45–46
SOBOTA 19.03

Uroczystość św. Józefa,
Oblubieńca NMP
2 Sm 7,4–5a.12–14a.16;
Ps 89; Rz 4,13.16–18.22;
Mt 1,16.18–21.24a
NIEDZIELA 20.03

Wj 3,1–8a.13–15; Ps 103;
1 Kor 10,1–6.10–12;
Łk 13,1–9

REKLAMA na pokrycie kosztów druku
Informacje w sprawie reklamy pod nr. tel. 603 083 755

