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Przyjąć krzyż z Chrystusem i wytrwać
z nim do końca

Ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada — powia-

Rekolekcje dla dorosłych w parafii św. Jadwigi Królowej
(2–6 kwietnia 2022)

da syn marnotrawny. Dokładnie na tym polega sama istota
grzechu. Pan Bóg chce dać nam wszystko, chce dać nam samego siebie, gdyż posiadając Go, mamy wszystko. My zaś często
zachowujemy się jak syn marnotrawny i powiadamy: Nie, Panie
Boże, Ty nam nie jesteś potrzebny, nam wystarczą Twoje stworzenia.
Otóż taka postawa, początkowo szalenie atrakcyjna, zawsze
kończy się przegraną i rozpaczą. Daleko od Boga człowiekowi
nie może przecież być dobrze. Przez jakiś czas człowiek może
sobie tego nie uświadamiać, ale wcześniej czy później musi to
zauważyć, że jeśli w jego horyzoncie nie widać Boga, to jego
życie nie może mieć sensu ostatecznego.
Pierwsze myśli o powrocie do ojca były u tego syna naznaczone
ciężkim egocentryzmem. Nie obchodzi go to, że zranił ojca, że
może ojciec z jego powodu cierpi. On rozumie tylko tyle, że jeśli
wróci do ojca, to będzie mu lepiej. Zupełnie inaczej ojciec. On
kocha swojego syna, mimo że ma z jego powodu tyle zgryzoty.
Niecierpliwie wypatruje jego powrotu i nie ukrywa radości, kiedy
syn wraca. Przyjmuje go nie jako marnotrawnego, tylko jako
syna. Każe go tak wystroić, żeby nikt nie miał wątpliwości, że to
jest jego ukochany syn. Zapewne w tamtym momencie spadł
z syna jego egocentryzm i pokochał ojca miłością prawdziwą.
Już nie egocentrycznie, ale jako swojego ojca.
Jeszcze tylko ten starszy syn pozostał egocentrykiem, który nie
umie się cieszyć z powrotu swego marnotrawnego brata. Cały
czas był on przy ojcu, ale bardziej ciałem niż sercem, i nie nauczył się od ojca jego miłości.
Tysiące, tysiące i tysiące ludzi, którzy w swoim życiu odeszli
daleko od Boga, ale potem do Niego wrócili i zostali przez niego
przyjęci naprawdę jak najukochańsze dzieci, są żywymi świadkami tego, jak głęboko prawdziwa jest ta przypowieść o marnotrawnym synu, który był umarły, a ożył, zaginął, a odnalazł się.
o. Jacek Salij

Dobre słowo
Nigdy nie będzie szczęśliwy ten, kogo będzie dręczyło,
że ktoś jest szczęśliwszy.
Seneka

Sobota, 2.04
11:00 Msza św. z nauką dla chorych i z sakramentem
namaszczenia
18:30 Msza św. z nauką ogólną
19:30 Nauka stanowa dla kobiet
Niedziela, 3.04
06:30 Msza św. z nauką ogólną
08:00 Msza św. z nauką ogólną
09:30 Msza św. z nauką ogólną
10:00 Msza św. z nauką ogólną (kaplica MB)
11:00 Msza św. z nauką ogólną
12:30 Msza św. z nauką ogólną
16:00 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym
17:00 Msza św. z nauką ogólną
18:30 Msza św. z nauką ogólną
20:30 Msza św. dla młodzieży szkół średnich, pracującej
i studentów
Poniedziałek, 4.04
08:00 Msza św. z nauką ogólną
18:30 Msza św. z nauką ogólną
19:30 Nauka stanowa dla mężczyzn
20:30 Nauka dla młodzieży szkół średnich, pracującej
i studentów (kaplica MB)
Wtorek, 5.04
06:30-10:00 Spowiedź święta (przerwa od 8:15 do 9:00)
08:00 Msza św. z nauką ogólną
16:30-20:00 Spowiedź święta (przerwa od 18:30 do 19:15)
18:30 Msza św. z nauką ogólną w ramach tzw. kościoła
stacyjnego
20:30 Msza św. z nauką dla młodzieży szkół średnich,
pracującej i studentów (kaplica MB)
Środa, 6.04
06:30-10:00 Spowiedź święta (przerwa od 8:15 do 9:00)
08:00 Msza św. z nauką ogólną i błogosławieństwem
rekolekcyjnym (składka na potrzeby rekolekcji)
16:30–20:00 Spowiedź święta (przerwa od 18:30 do 19:15)
18:30 Msza św. z nauką ogólną i błogosławieństwem
rekolekcyjnym (składka na potrzeby rekolekcji)
Piątek, 8.04
19:30 Droga Krzyżowa ulicami parafii z rozważaniami
porekolekcyjnymi

Rekolekcje wygłosi o. dr Eligiusz Dymowski OFM
wykładowca teologii, gwardian i proboszcz
Parafii Stygmatów św. Franciszka w Krakowie

I N T E N C J E

M S Z A L N E

PONIEDZIAŁEK 28.03
06:30 Za Parafian
06:30 + Jerzy Żuraw
07:00 + Jan Domagała (od rodziny Nowaków)
07:00 + Marian Pająk (od Moniki Baldemara i Lusi Pączek
z Trzciany)
08:00 + Michalina, Edmund Jurga
18:30 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę MB dla Beaty
i Waldemara w 4. rocznicę ślubu
18:30 + Maria Firczyk – msza gregoriańska
WTOREK 29.03
06:30 + Aniela, Ignacy i Julia Dyrkacz
06:30 + Józefa i Józef Broda
07:00 + Krystyna Łatak (od dyrekcji i pracowników Wojewódzkiej Stacji Sanepid w Krakowie)
08:00 + Maria Firczyk – msza gregoriańska
18:30 + Wojciech Dziuban – 2. rocznica śmierci
18:30 + Tadeusz Sałas (od Michała Stalica z rodziną)
ŚRODA 30.03
06:30 + Józef Kupka (od Haliny i Wojciecha Dutka)
06:30 + Rozalia, Michał, Helena, Piotr, Franciszek
07:00 + Józef Stachura (od rodziny Strojnych)
07:00 + Jadwiga Rutkowska (od rodziny z Myślenic)
08:00 + Maria Firczyk – msza gregoriańska
18:30 Zbiorowa w intencjach Nowenny do MBNP
CZWARTEK 31.03
06:30 + Jerzy Żuraw
07:00 + Józef Chlebek – 23. rocznica śmierci, + Czesława, + Jan
08:00 + Stanisława, Stanisław Kotulscy oraz zmarli z rodzin Majków i Kotulskich
18:30 + Genowefa Bujas (od Włodzimierza dla chrzestnej)
18:30 + Leopold, Maria, Mieczysław Feliksiewicz
PIĄTEK 01.04
06:30 + Teodora Gręda w dniu imienin i zmarli z rodziny
07:00 O zdrowie, Boże błogosławieństwo, opiekę MB dla Róży
Zwiastowania NMP i ich rodzin oraz ks. Jacka
08:00 + Edward Bukowiec (od pracowników II US Kraków)
17:00 + Stanisław Nowotny – 14. rocznica śmierci, Marek Pieczara, dusze w czyśćcu cierpiące
18:30 + Jan Domagała (od Magdy Harabasz z córką)
18:30 + Artur i Krystyna Stachowicz
18:30 + Józef Kubacki
SOBOTA 02.04
06:30 + Władysława Skoczylas, + Grażyna (córka)
07:00 Dziękczynno-błagalna w 22. rocznicę ślubu Małgorzaty
i Tomasza
07:00 + Stanisława Macioł (od rodziny Bielskich z Krasnych-Lasocic)
08:00 + Stanisław Kicek
08:00 + Andrzej Poręba (od dyrekcji i pracowników przedszkola
nr 175)
08:00 + Zofia Wachowicz (od chrześnicy Ewy z mężem)
08:00 + Maria i Stanisław Drożdż w rocznicę śmierci
18:30 + Tadeusz Sałas (od rodziny Karola Stalica z Tarnowa)
NIEDZIELA 03.04
06:30 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę MB dla Haliny
i jej rodziny
08:00 + Tadeusz Sałas (od Barbary Moryl z Tarnowa)
09:30 + Maria, Franciszek, Andrzej
10:00 Za zmarłych z rodziny Wątorków i Kalickich, o dar życia
wiecznego
11:00 Rezerwacja
12:30 W intencji dzieci przyjmujących chrzest
12:30 + Władysław Styrna (od córki Doroty z mężem, rodziną
i wnukami)
17:00 + Ryszard Heród
18:30 + Ryszard i Zofia
20:30 + Józef Molenda w 5. rocznicę śmierci i zmarli z rodziny

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
Wszystkim Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia
życzymy łask Bożych i opieki Matki Najświętszej.
W

soboty w naszym kościele, w kaplicy Matki Bożej, o godz.
17:00 odprawiamy Mszę świętą z niedzieli w języku
ukraińskim. Wcześniej będzie można skorzystać z sakramentu pokuty. Natomiast codziennie o godz. 20:00
zapraszamy, także do kaplicy, na różaniec w intencji narodu
ukraińskiego.

 Do

skarbony w pobliżu wejścia do zakrystii, przy figurze św.
Antoniego, można składać datki na pomoc ofiarom wojny.
W zakrystii zapisujemy osoby mogące przyjąć uchodźców.
Jeśli natomiast ktoś chce przekazać dary rzeczowe, to można
to zrobić bezpośrednio w punktach wskazanych przez Caritas.
Szczegółowe informacje można uzyskać w zakrystii. Wolontariusze mogą się rejestrować poprzez internet, zgodnie
z instrukcją na naszej stronie parafialnej.

 Świetlica

Przystań i Parafialny Klub Sportowy Jadwiga
zapraszają na zajęcia dzieci z Ukrainy, a kuchnia św.
Jadwigi wydaje posiłki dla uchodźców.

W

sobotę 2 kwietnia rozpoczniemy rekolekcje wielkopostne dla dorosłych w naszej parafii. Tego dnia o godz. 11:00
będzie Msza św. z nauką rekolekcyjną i sakramentem namaszczenia dla chorych i starszych. Pierwsza Msza św.
z nauką ogólną będzie w sobotę o godz. 18:30, a po niej nauka stanowa dla wszystkich kobiet. Rekolekcje potrwają do
środy 6 kwietnia, a program dostępny jest na drzwiach
kościoła oraz na stronie parafii. Tegoroczne rekolekcje wygłosi
franciszkanin o. dr Eligiusz Dymowski – wykładowca teologii, gwardian i proboszcz parafii Stygmatów św. Franciszka
w Krakowie. Zapraszamy od soboty do udziału w rekolekcjach
osobiście lub poprzez transmisję na parafialnej stronie internetowej.

W

piątek zapraszamy na nabożeństwa drogi krzyżowej o godz.
8:30, 16:30 dla dzieci, 17:45 i 20:00. Droga Krzyżowa
o godz. 20:00 będzie wyjątkowa. Podobnie jak w ubiegłym
roku, będzie to rozważanie poszczególnych stacji, połączone
z wyjątkową muzyką i inscenizacjami, a całość przygotował
nasz chór Cantate Domino z grupą młodzieżową Chrystus
na Krowodrzy. Serdecznie zapraszamy.

W

niedzielę Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o godz. 16:00.
tym tygodniu przypada I czwartek, piątek i I sobota
miesiąca. W czwartek adoracja Najświętszego Sakramentu
ze wspólnotą Chrystus na Krowodrzy o godz. 19:00.
W piątek od 16:30 spowiedź. Droga krzyżowa dla dzieci będzie
w tym dniu wyjątkowo o godz. 16:30, a poprowadzi ją Parafialny Klub Sportowy Jadwiga w intencji pokoju w Ukrainie.
O 17:00 Msza św. dla dzieci. W sobotę o godz. 11:00 Msza
św. z nauką rekolekcyjną i sakramentem namaszczenia dla
chorych i starszych w kościele, a o 17:45 pierwszosobotni różaniec.

W

 Spotkanie

Zespołu Charytatywnego będzie we wtorek 29
marca, po Mszy św. wieczornej. Zapraszamy nowe osoby,
które mogą dołączyć do tego grona. Jak co miesiąc, zespół
będzie zbierał w przyszłą niedzielę datki na kuchnię św.
Jadwigi dla ubogich.

 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.

 Parafialny

Klub Sportowy Jadwiga ogłasza wiosenny
nabór na zajęcia sportowe z wielu dyscyplin sportowych.
Szczegóły można znaleźć na plakatach oraz na FB. Przy tej
okazji Klub prosi także o przekazanie 1% podatku.

odNOWA
Jeżeli więc ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym
stworzeniem. To, co dawne, minęło, a oto wszystko
stało się nowe (2 Kor 5,17).
Czas Wielkiego Postu jest dla wszystkich wierzących czasem
odnowy, nawrócenia, zmian w sercu, myśleniu i działaniu…
Mijają dwa lata, odkąd pandemia COVID-19 ogarnęła świat.
Przez ten czas przeszliśmy przez kilka pandemicznych fal wariantów SARS-CoV-2 – Alfa, Beta, Delta, teraz Omikron. Eksperci twierdzą, że pandemiczny obecnie COVID-19 przekształci
się w chorobę endemiczną, co oznacza, że transmisja patogenu
przestanie być gwałtowna i niekontrolowana, a stanie się bardziej przewidywalna. Zaczniemy żyć obok wirusa, jak to dzieje
się w przypadku grypy czy HIV/AIDS. Szczepienia i naturalne
infekcje budują odporność populacyjną, „patogenowi zaczyna
brakować paliwa", jego zdolność do transmisji i zakażania spada. Mniej ludzi choruje, mniej umiera. Na osłabianie siły wirusa
wpływa również jego ewolucja, a także zachowanie społeczności – ograniczenie kontaktów, noszenie masek, dbałość o higienę rąk.
Wszyscy wiemy, jak wiele utraciliśmy z naszego życia społecznego i religijnego. Czas rozpocząć OD NOWA. Zwłaszcza w obliczu wojny na Ukrainie, gdy potrzebujemy współpracy, wspólnoty
i współdziałania, by nie tylko budować własną wiarę, ale także
dawać jej świadectwo dzieląc się z innymi dobrem i czasem.
Powracając do normalnego życia nie zapominajmy o życiu naszej parafii, które bez nas, bez Ciebie, Twoich bliskich, sąsiadów
i znajomych, nie przetrwa. Spójrzcie, jak wiele inicjatyw i grup
parafialnych potrzebuje naszej obecności i zaangażowania.

A zatem proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali
ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną, jako wyraz
waszej rozumnej służby Bożej. Nie bierzcie więc wzoru z tego
świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście
umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża: co jest dobre, co Bogu
przyjemne i co doskonałe (Rz 12,1–2).

Chrystus na Krowodrzy
Z opiekunem wspólnoty ks. Dariuszem Burdą rozmawiała Iwona K.
– Skąd wziął się Chrystus na Krowodrzy?
– Chrystus jest tu obecny od lat, przede wszystkim w sakramentach i liturgii sprawowanej w naszej parafii :) A wspólnota o tej
nazwie jest owocem ŚDM w Krakowie i powstała 5 października
2017 r. Rozpoczęliśmy od Adoracji Najświętszego Sakramentu
połączonej z rozważaniem tekstów i śpiewem uwielbienia w każdy pierwszy czwartek miesiąca. Mamy nadzieję, że to kolejny
punkt na mapie Krakowa, w którym będzie co miesiąc prowadzona Adoracja, podobnie jak w Bazylice Mariackiej, gdzie działa
grupa Chrystus w Starym Mieście. Ofiarowujemy ten czas
Bogu i otwieramy przed Nim nasze serca. W czasie adoracji jest
też możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i okazja do
rozmowy z księdzem. Chcemy tą formą modlitwy odpowiedzieć
na wezwanie papieża Jana Pawła II, który powiedział: Postawcie Eucharystię w centrum swojego życia osobistego i wspólnotowego. Kochajcie ją, adorujcie ją.
Gorąco i serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy pragną po-

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

głębić swoją więź z Chrystusem, którzy poszukują swojego miejsca w Kościele do wspólnej modlitwy przed Panem. Przy Nim
bowiem jesteśmy równi. On wszystkich kocha tą samą miłością
i na każdego czeka! Każdy może przyjść, aby spędzić czas sam
na sam przed Najświętszym Sakramentem. Zapraszamy również
wszystkich chętnych do włączenia się w przygotowania.
– Chrystus na Krowodrzy jest jednak obecny także w konkretnej

posłudze…

– Tak, członkowie wspólnoty realizują rozmaite inicjatywy, np.
dzielą się w biuletynie z wszystkimi parafianami czwartkowymi
rozważaniami (NIE)ŚWIĘCI wniebowzięci, w Tygodniu Biblijnym prowadzą na Facebooku (https://www.facebook.com/
ChrystusNaKrowodrzy/) akcję „Podziel się Słowem Bożym”,
a ostatnio, gdy epidemia Covid-19 zatrzymała wielu z nas
w domach, wyręczali osoby starsze i potrzebujące w zakupach.
Ich wiara i modlitewna więź z Chrystusem wydały konkretne
owoce miłości i służby. Bo tak jak ciało bez ducha jest martwe,
tak też jest martwa wiara bez uczynków (Jk 2,26).

– We wrześniu 2020 r. pisaliśmy w biuletynie o tej akcji pod
nazwą Razem ze św. Jadwigą niesiemy pomoc. Teraz podjęliście
codzienną modlitwę różańcową w intencji pokoju na Ukrainie
i na świecie.
– W naszej wspólnocie w codziennej modlitwie wspieramy naród
ukraiński, który zmaga się z tragedią wojny i broni swojej Ojczyzny. W każdy możliwy sposób pragniemy pomagać cierpiącym
i prosić o życie wieczne dla ofiar. Zapraszamy wszystkich do
kaplicy Matki Bożej, codziennie o godz. 20:00, na różaniec
w intencji pokoju.

– Kto i jak może dołączyć do tej wspólnoty?
– Spotykamy się w każdy poniedziałek. Nasze spotkania rozpoczynamy o godz. 19:00 w dolnej kaplicy, gdzie sami, w ciszy
„ładujemy duchowe akumulatory” przed Najświętszym Sakramentem. O godz. 19:30 udajemy się do sali nr 5 w Katolickiej
Szkole im. św. Królowej Jadwigi, która stała się naszym
„Wieczernikiem”, gdzie formujemy nasze serca oraz omawiamy
bieżące sprawy Wspólnoty. Zapraszamy również do polubienia
strony na facebook'u, gdzie można znaleźć aktualne informacje
i wydarzenia z życia naszej grupy: https://www.facebook.com/
ChrystusNaKrowodrzy/
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

odNOWA

NASZA PARAFIA NA POMOC UKRAINIE

dokończenie ze str. 3

 Wraz

Najlepszym słowem zachęty będzie krótkie świadectwo Adriana
– jednego z wielu członków naszej Wspólnoty:

Kiedy dołączałem do Wspólnoty Chrystus na Krowodrzy, z jednej strony cieszyłem się, z drugiej targały mną wątpliwości.
Zastanawiałem się, czy pasuję do niej i czy to miejsce dla kogoś
takiego jak ja. Mówiłem sobie: „Ta przygoda potrwa pewnie
kilka tygodni i zakończy się tak szybko, jak się zaczęła”. Dzięki
Bogu okazało się, że ta „przygoda” przedłużyła się do prawie 3
lat i trwa nadal, chociaż już nie mieszkam w Krakowie…
W swoim życiu zauważam, że Bóg konsekwentnie wychowuje
mnie przez różne sytuacje, przed którymi mnie stawia. Moje
dołączenie do CNK było kolejną z takich lekcji, którą otrzymałem. Szybko okazało się, że moje wątpliwości co do Wspólnoty
wynikały nie z tego, że z ludźmi, którzy ją tworzą, jest coś nie
tak, ale z tego, że to ja powinienem się zmienić. Ludzie, których
poznałem w CNK od razu wydali mi się inni. Dlaczego? Bo ze
środowiska, w którym większość myśli przede wszystkim o sobie, w którym brakuje prawdziwych wartości i poświęcenia,
a każdy tylko ocenia drugiego, trafiłem do wspólnoty, w której
ludzie byli na tym tle wyjątkowi – szybko przekonałem się, że są
to osoby, dla których ważny jest drugi człowiek i że można na
nich prawdziwie polegać. Każde spotkanie z nimi było dla mnie
miłą odskocznią od codzienności, a ich zaangażowanie we
wszystko, co robili, za każdym razem motywowało mnie, aby
samemu dać od siebie więcej. Dobroć i życzliwość, której doświadczyłem z ich strony, a także wspólnie spędzony czas
i wspólne modlitwy sprawiły, że przestałem w nich widzieć znajomych, a zacząłem patrzeć na nich jak na moich braci i siostry.
Podsumowując chciałbym powiedzieć, że moja Wspólnota zbliżyła mnie do Boga, a to z kolei zbliżyło mnie do ludzi, którzy ją
tworzą. Nie mogę też nie wspomnieć o Adoracjach, które razem
przygotowywaliśmy – są one czymś pięknym i cieszę się, że
mogłem być ich częścią nie z perspektywy uczestnika, ale
współtworzącego.

ze wspólnotą Chrystus na Krowodrzy, w kaplicy Matki
Bożej, codziennie o godz. 20:00 odmawiamy różaniec w intencji pokoju na Ukrainie. W kościele na każdej Mszy św.
śpiewamy Suplikacje, z błaganiem o zakończenie wojny.
 Rozpoczęliśmy odprawianie Mszy św. w języku ukraińskim
w soboty o godz. 17:00 w kaplicy Matki Bożej. Jest wtedy
także możliwość spowiedzi w języku ukraińskim.
 Od niedzieli 27 lutego, czyli trzy dni po inwazji Rosji na
Ukrainę, do tego czasu zebraliśmy do skarbony w kościele na
pomoc Ukrainie łączną kwotę 48 675 zł. Całość została przelana na konto Caritas. Zbiórka ciągle trwa.
 Kilkadziesiąt osób zgłosiło się do parafii i wyraziło gotowość
przyjęcia uchodźców z Ukrainy. Wszystkie adresy przekazaliśmy do Caritas.
 Zgłosiły się także osoby, które chciały zostać wolontariuszami.
Zostały skierowane do rejestracji na stronie Caritas.
 Działająca przy parafii świetlica Przystań oraz Parafialny Klub
Sportowy Jadwiga zaprosiły dzieci z Ukrainy mieszkające
w pobliżu do udziału w zajęciach.
 Kuchnia św. Jadwigi dla ubogich zgłosiła gotowość wydawania większej liczby posiłków, by nakarmić mieszkających
w pobliżu uchodźców z Ukrainy.
 Parafia udostępniła miejsce i pomogła zorganizować zbiórkę
żywności bezglutenowej dla chorych w Ukrainie. Zebrano
i wysłano już dwa TIR-y żywności dla chorych na celiakię.
 Przy parafii pojawiła się dla osób z Ukrainy możliwość
uzyskania porad prawnych dotyczących prawa pracy i procedur w Wydziale Spraw Cudzoziemców. Porady udzielane
będą w soboty i niedziele.
 Poza tym wielu parafian podjęło anonimowo różne inicjatywy,
zgłaszając się bezpośrednio do pomocy w mieście, na dworcu
głównym i w punktach Caritas.
DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM PARAFIANOM, KTÓRZY
WYTRWALE MODLĄ SIĘ I W JAKIKOLWIEK SPOSÓB
POMAGAJĄ NASZYM BRACIOM I SIOSTROM Z UKRAINY
CIERPIĄCYM Z POWODU OKRUCIEŃSTWA WOJNY.
Ks. Proboszcz
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PONIEDZIAŁEK 28.03
Iz 65,17–21; Ps 30; J 4,43–54
WTOREK 29.03
Ez 47,1–9.12; Ps 46;
J 5,1–3a.5–16
ŚRODA 30.03
Iz 49,8–15; Ps 145; J 5,17–30
CZWARTEK 31.03
Wj 32,7–14; Ps 106;
J 5,31–47

PIĄTEK 1.04
Mdr 2,1a.12–22; Ps 34;
J 7,1–2.10.25–30
SOBOTA 2.04
Jr 11,18–20; Ps 7; J 7,40–53
NIEDZIELA 3.04
Iz 43,16–21;
Ps 126;
Flp 3,8–14;
J 8,1–11

