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Krzyż Chrystusa
– znak hańby
i zbawienia

Niedziela Palmowa czyli Męki Pańskiej
W liturgii Niedzieli Palmowej spotykają się dwie tradycje: jerozolimska i rzymska. Z Jerozolimy wywodzi się radosna procesja
z palmami na pamiątkę uroczystego wjazdu Jezusa do tego miasta. Opisują ten wjazd wszyscy czterej ewangeliści, co nadaje
mu szczególne znaczenie. Zachował się opis takiej procesji z IV
w., ale można mniemać, że zwyczaj ten był już wtedy tradycją.
Starano się wówczas możliwie jak najdokładniej odtwarzać sceny
z ziemskiego życia Pana Jezusa w tych miejscach, gdzie historycznie się one wydarzyły. W sobotę wieczorem odbywała się
procesja z Betanii do Jerozolimy, do bazyliki Anastasis. Procesja
ta miała charakter radosnego powitania Chrystusa, z udziałem
dzieci i ich śpiewami. Z Jerozolimy zwyczaj procesji rozprzestrzenił się na cały Wschód chrześcijański, a potem także i na Zachód.
Poświęcanie palm wprowadzono do liturgii dopiero w wieku XI.

W Polsce, jako że palmy są rzadkością, święci się gałązki wierzbowe z baziami. Kobiety zatykały te gałązki za krzyże i obrazy,
by strzegły domu od nieszczęść i zapewniały błogosławieństwo Boże. Mężczyźni wtykali także palmy na pola, aby Pan
Bóg strzegł zasiewów i plonów przed gradem, suszą i nadmiernym deszczem. W niektórych regionach kraju przygotowuje się
ozdobne palmy, strojne w kwiaty suszone i sztuczne; organizowane są konkursy na najpiękniejszą czy najwyższą palmę.
Również w naszej parafii istnieje taki zwyczaj. Procesja z palmami odbywa się przed Mszą św. o godz. 11.00, a po Mszy
wybierane są i nagradzane najładniejsze palmy.
Procesja z palmami jest z jednej strony upamiętnieniem wydarzenia sprzed wieków, z drugiej zaś – naszym kroczeniem wraz
z Chrystusem ku ofierze, którą dzisiaj jest Msza święta. Ogłaszając Chrystusa Królem zgadzamy się w ten sposób na to, że nasza
droga do Ojca prowadzi zawsze przez krzyż.
dokończenie na str. 3

Dobre słowo
Wiara bez uczynków jest martwa.
List św. Jakuba

Każdego roku kalendarz liturgiczny zapewnia człowiekowi
taki czas, który wprawdzie nie
zatrzymuje biegu jego życia i nie
rozwiązuje magicznie wszystkich spraw codziennych, to niemniej jednak pobudza sumienie
i stawia mu konkretne pytanie
o najwyższą wartość, jaką jest
wieczne zbawienie.
Tylko człowiek potrafi okazać Bogu niewdzięczność i może dopuścić się Jego zdrady. Biblia zna wiele takich przykładów. Przed
złem tak trudno jest nam uciec, ale można nie godzić się na
jego bezkrytyczne panowanie. W rozdartym przez grzech świecie Szatan doskonale „wtapia się” w ludzkie marzenia, niszczy
uczucia i rozpala ogień nienawiści. Stąd też człowiek potrzebuje
nie tylko czujnej mądrości, ale również konkretnych form i działań, mogących skutecznie zatrzymać ten szaleńczy pęd, który
prowadzi go do całkowitego zniszczenia.
Wielkopostna droga, którą przemierzamy przez czterdzieści dni,
to za każdym razem próba i egzamin z dojrzałości wiary, kiedy
nachodzą nas zwątpienia i trzeba doświadczyć nocy ciemnych,
by móc na końcu zobaczyć prawdziwe Światło. Dlatego Wielki
Post i związane z nim pobożne praktyki rekolekcji i pokutnych
nabożeństw sprzyjają świadomemu pochyleniu się i refleksji nad
męką Jezusa Chrystusa, który przyjmując na siebie haniebny
krzyż, na szczycie Golgoty objawił całą moc ojcowskiej potęgi
i miłosierdzie Boga. Zaś w Paschalną Noc Chrystus Pan przeszedł
ze śmierci do życia, nadając nowy sens każdej kolejnej naszej
nocy i zwątpieniu. Z natchnionym Słowem w ręce dotykamy zatem tych największych tajemnic, a rozważając je i medytując,
możemy na nowo odzyskać blask i czystość duszy oraz doświadczać swojej wiary, za każdym stawianym krokiem jeszcze bardziej świadomej i dojrzałej.
dokończenie na str. 3

Znak umycia nóg
Święte Triduum Paschalne otwiera (w Wielki Czwartek wieczorem) znak umycia nóg – Mandatum. Są w Kościele wspólnoty,
dla których jest to jedyny znak liturgiczny tego wieczoru (gdyż
powstrzymują się od sprawowania Mszy Świętej Wieczerzy
Pańskiej). Kiedy stajesz wobec alternatywy: Mandatum albo
nic – kiedy obrzęd ten przestaje być jedynie dowolnym dodatkiem do tego, co ważniejsze – wtedy zaczynasz rozumieć, że
nie chodzi w nim wcale o odegranie swoistej ewangelizacyjno-teatralnej scenki (zobaczcie, co Pan Jezus zrobił uczniom na
Ostatniej Wieczerzy). Chodzi o wydarzenie, które dzieje się tu
i teraz – o moment (kairos), w którym uczestniczysz; dotyczy
Cię osobiście.
dokończenie na str. 3

I N T E N C J E

M S Z A L N E

PONIEDZIAŁEK 11.04
06:30 Za Parafian
06:30 +Jan Kozub – 8. rocznica śmierci
07:00 O Boże błogosławieństwo, dary Ducha Św., zdrowie
i opiekę MB na każdy dzień dla Marii i całej rodziny
07:00 + Bronisława, Józef, Franciszek Jakubek, Janina i Zdzisław
08:00 Dziękczynna w 90. rocznicę urodzin Alfredy z prośbą o dalsze Boże błogosławieńswo, potrzebne łaski i opiekę MB
18:30 + Barbara Zagórska
18:30 + Andrzej Poręba (od syna Krzysztofa z żoną Magdaleną
i dziećmi)
WTOREK 12.04
06:30 + Krystyna Łatak (od koleżanek i kolegów z Urzędu Skarbowego Kraków-Krowodrza)
06:30 + Maria Lepiarska (od koleżanek)
07:00 O zdrowie, dary Ducha Św. i potrzebne łaski dla Marii
i Ludwika Hodoly
08:00 + Stefania – 30. rocznica śmierci, + Urszula – 9. rocznica
śmierci, + Agnieszka, + Zofia, + Jakub Kirsz, + Józef,
+ Zbigniew
08:00 +Janina Budacz
18:30 + Antoni, Andrzej, Wiktor Broda, zmarli rodzice i zmarli
z rodziny
ŚRODA 13.04
06:30 Dziękczynna za otrzymane łaski
06:30 O opiekę NMP dla Kapłanów parafii św. Królowej Jadwigi
07:00 + Zofia Szkatuła (od rodziny Filonowicz)
07:00 +Józef Kupka (od rodziny Jasiców z Limanowej)
08:00 + Aniela Młynarczyk – 3. rocznica śmierci (od córek z mężami)
18:30 Zbiorowa w intencjach Nowenny do MBNP
CZWARTEK 14.04
18:30 W intencji kapłanów w naszej parafii
18:30 + Roman Chrzanowski – 1. rocznica śmierci
18:30 +Jan Domagała (od Moniki Przewoźniak z córkami z Oświęcimia)
18:30 + Stanisława, + Edward Malinowscy
18:30 + Genowefa Bujas i mąż Bolesław (od córek z rodzinami)
18:30 +Janusz Żuraw (od żony Zofii)
18:30 + Stanisława Pękala – 9. rocznica śmierci, + Julia i Jan Pękala
18:30 + Anna Lorenz, + Jan Lorenz, + Józefa Lorenz, + Maria
Melesa, + Irena Wnorowska, za dusze w czyśćcu cierpiące
18:30 + Stefania, + Piotr, + Marian Wykurz, ++ dziadkowie
PIĄTEK 15.04
18:30 LITURGIA WIELKIEGO PIĄTKU
SOBOTA 16.04
20:00 + Krystyna Szczypuła – pierwsza msza gregoriańska
20:00 + Helena i Czesław Przęczek oraz zmarli z rodzin Przęczek
i Dźwig
20:00 +Jan Domagała (od bratowej Eugenii z Oświęcimia)
20:00 +Tadeusz Duda
20:00 + Zofia Szkatuła (od rodziny Dudów)
20:00 + Władysław Styrna (od rodziny z Biadolin)
20:00 + Krystyna i Daniel Banaś, + Józefa i Julian Frys
20:00 + Robert Tarnowski
20:00 Rezerwacja
NIEDZIELA 17.04
06:30 + Wincenty i żona Władysława
08:00 + Zygmunt Szwed, ++ zmarli z rodziny Winiarskich
09:30 W intencji dobrodziejów dzieł charytatywnych w naszej
parafii w podziękowaniu i z prośbą o Boże błogosławieństwo dla nich i ich rodzin
10:00 + Krystyna Szczypuła – msza gregoriańska
11:00 + Maria, + Kazimierz Krężel o miłosierdzie Boże i zbawienie wieczne

OG ŁOSZENIA PAR AFIALNE
▪ Dzisiejsza

niedziela rozpoczyna wyjątkowy czas Wielkiego
Tygodnia. Pascha Pana Jezusa, czyli Jego przejście ze śmierci
do życia to sama istota naszej wiary. Na każdej Mszy św. poświęcenie palm, a o godz. 11:00 procesja z palmami. Wtedy
też nagrodzimy najpiękniejsze i największe palmy.

▪ W czwartek, piątek i sobotę nie będzie Mszy świętych rano.

Zapraszamy w te dni wszystkich parafian do udziału w wieczornych ceremoniach paschalnych.

▪ Wielki Czwartek. O godz. 18:30 Msza Wieczerzy Pańskiej. Po Mszy św. przeniesienie Najświętszego Sakramentu
do tzw. ciemnicy przy relikwiach św. Jana Pawła II i adoracja
do 22:00.

▪ Wielki Piątek. Dzień Śmierci Chrystusa. Adoracja w ciem-

nicy rozpocznie się o godz. 6:00 rano, a zakończy ją Koronka
do Miłosierdzia Bożego o godz. 15:00. Po niej wielkopiątkowa Droga Krzyżowa dla wszystkich. O 18:30 Liturgia Męki
Pańskiej, a po niej przeniesienie Najświętszego Sakramentu
do Bożego Grobu i adoracja przez całą noc oraz w sobotę do
godz. 16:00. Plan adoracji wywieszony jest przy wyjściach
z kościoła. Wszystkich powyżej 14. roku życia obowiązuje
tego dnia wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, natomiast każdy pomiędzy 18. a 60. rokiem życia zobowiązany
jest również do zachowania postu ścisłego.

▪ Wielka Sobota. Święcenie pokarmów od 9:00 do 16:00, co

15 minut. O godzinie 20:00 Liturgia Wigilii Paschalnej
z procesją rezurekcyjną wokół kościoła. Prosimy o przyniesienie świec.

▪ Za tydzień Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego.

Tego dnia kończy się Święte Triduum Paschalne. Jest to najważniejsze święto dla każdego chrześcijanina.

▪ Dziękujemy za ofiary na kwiaty i budowę Grobu Bożego,

składane do skarbonek wystawionych przy balaskach z przodu kościoła.

▪ Przypominamy wszystkim dzieciom, które zabrały skarbonki wielkopostne na początku Postu, że przynosimy je do
kościoła dzisiaj na Mszę św. o godz. 11:00. Zebrane pieniążki
zostaną przekazane w całości na pomoc Ukrainie.

▪ Towarzystwo Miłośników Lwowa prowadzi dzisiaj przy

naszym kościele zbiórkę na wsparcie hospicjum prowadzonego przez siostry józefitki we Lwowie. Kwestują wolontariusze z Ukrainy.

▪ Wraz z Centrum Kultury im. Św. Jadwigi i Teatrem Tańca

,,Lilia” zapraszamy na spektakl Jadwiga – klejnot Wawelu,
który zostanie zaprezentowany 24 kwietnia o godz. 19:30
w sali teatralnej. Wszelkie informacje o biletach można znaleźć w internecie lub na plakatach.

▪ Prośmy o Miłosierdzie Boże dla naszych parafian, którzy

w tym tygodniu odeszli do wieczności. Są to śp.: Antonina
Jania (l. 98) z ul. Krowoderskich Zuchów 23, Maria Kowanetz (l. 76) z ul. Opolskiej 33, Iwona Wyrwicz (l. 52) z ul.
Batalionu Skała AK 6, Janina Gaździcka (l. 88) z ul. Krowoderskich Zuchów 24 oraz Lucyna Richter-Sum (l. 80)
z ul. Palacha 9.
Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie.

12:30 W intencji dzieci przyjmujących chrzest
17:00 + Karolina Kochana – 10. rocznica śmierci, + Stefan Kochana (mąż)
18:30 +Jan Kolarz
20:30 Za Parafian

Krzyż Chrystusa
– znak hańby i zbawienia

Znak umycia nóg

dokończenie ze str. 1

Papież przypomniał to wydarzenie w Orędziu na Wielki Post 2015
roku, poświęconym globalizacji obojętności. Mandatum jest oczywiście znakiem, który stoi w ostrej opozycji do postawy obojętności. Jest postawą służby, jest wypowiedzią miłości, która jest
cierpliwa (wobec oporów Piotra) i przebaczająca (Jezus myje nogi
także Judaszowi). I uruchamiająca – pociągająca, fascynująca.

dokończenie ze str. 1

Współczesny świat tak bardzo wstydzi się krzyża i nie chce go
nigdzie widzieć, ponieważ jest jego wyrzutem sumienia za każdy krzyk i lament niewinnych. Nawet wśród uczniów Chrystusa
nie brakuje tu dziś bierności oraz wyraźniejszego sprzeciwu.
Tymczasem wiemy dobrze, że krzyż może przemienić to, co już
uschło, w to, co wyrośnie i zakwitnie na nowo. Prawda Golgoty
nigdy nie umiera bezowocnie! Dlatego wszyscy potrzebujemy
nieustannego wzrastania w Tym, który na krzyżu oddał swoje
życie za każdego grzesznika. Nawet jeśli Ewangelia wydaje się
trudną szkołą życia, to dla pokornego człowieka jest ona i pozostanie nadal najpewniejszą drogą do zbawienia, bo ostatecznie
każdy z nas musi przecież kiedyś przejść przez bramę śmierci
i spotkać się ze sprawiedliwym Sędzią, który nie ma względu na
osobę (por. Rz 2,11), ale w każdym narodzie miły jest Mu ten,
kto się Go boi i postępuje sprawiedliwie (Dz 10,35).
Eligiusz Dymowski OFM

Niedziela Palmowa czyli Męki Pańskiej
dokończenie ze str. 1

Jednakże – podkreśla papież –
Mandatum jest uruchamiające
skutecznie wtedy i tylko wtedy,
gdy nie zostaje zredukowane
do roli raz danego (lat temu
niemal dwa tysiące) przykładu:
Jezus nie chce jedynie dać
przykładu, jak powinniśmy sobie nawzajem umywać nogi.
To nie jest pedagogika typu:
Widziałeś, co uczyniłem? Teraz twoja kolej. Teraz ty musisz
innym umywać nogi. Tak jak Ja
dwadzieścia wieków temu. Aby
móc komukolwiek umyć nogi,
nie wystarczy wiedzieć, że
Jezus uczynił to wobec Piotra
i Judasza. Trzeba tego samemu doświadczyć!
Franciszek pisze: Tę posługę może pełnić tylko ten, kto wcześniej pozwolił, by Chrystus umył mu nogi. Jedynie ten ma z Nim
udział i dzięki temu może służyć człowiekowi.

W Rzymie jeszcze za czasów św. Leona Wielkiego, papieża w latach 440-461, Niedziela Palmowa była 2. Niedzielą Pasyjną, Niedzielą Męki Pańskiej, podczas której odczytywano Pasję według
św. Mateusza. Dopiero w XI w. procesja z palmami weszła na
stałe do liturgii rzymskiej i odtąd liturgia ta została wzbogacona
o radosne elementy liturgii jerozolimskiej, łącząc w sobie obydwie tradycje. Dziś w czasie Niedzieli Palmowej odczytujemy –
jako Ewangelię – Mękę Pańską według jednego z trzech ewangelistów synoptycznych: Mateusza, Marka lub Łukasza. W ten
sposób Kościół podkreśla, że triumf Chrystusa i Jego Ofiara są
ze sobą nierozerwalnie związane. W tym roku przypada kolej na
Ewangelię wg św. Łukasza.
W Niedzielę Palmową obowiązuje czerwony kolor szat liturgicznych.

W tych dwóch prostych zdaniach kryją się dwie wielkie intuicje. Pierwsza: każde dobro w nas jest ostatecznie odpowiedzią
na miłość, jakiej doświadczamy od Pana. Niemal na wstępie
Orędzia papież stwierdza, iż Bóg nie prosi nas o nic, czego by
nam wcześniej nie dał. Nie wzywa nas do takich gestów miłości, których byśmy wpierw sami nie doznali z Jego strony.
Do Mandatum gotowy jest jedynie ten, kto pozwolił wcześniej
Jezusowi wykonać je względem siebie. Papież jakby pytał: Widziałeś Jezusa u swoich stóp? Z miednicą i ręcznikiem? Kiedy
ostatnio? Jak świeże jest w tobie to doświadczenie? Bo jeśli nie
– jeśliś tego nie przeżył – to nawet nie próbuj iść z tą posługą
do drugiego. Ani też nie wzywaj do niej kogoś innego, gdyż takie
wezwanie będzie czystym moralizatorstwem.
Po drugie, Mandatum nie jest postawą, którą człowiek może
wykrzesać sam z siebie; Pan Jezus mówi, że jest ono udziałem
– a właściwie współudziałem (z Nim) – w miłości, którą Bóg ma
ku ludziom. Jest udziałem w miłości Boga do człowieka (agape,
caritas). Przekazuję drugiemu to (To!), co sam otrzymałem.
Tu widać, jak dalece wiara nie jest jedynie doktryną i teorią. Jest
wydarzeniem, które nas przerasta. Otwiera na inny wymiar. Życie
wieczne. Oto są Święta Paschalne.

ks. abp Grzegorz Ryś
z książki Moc wiary
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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

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

DUSZPASTERZE
proboszcz: ks. Marek Hajdyła
wikariusze: ks. Jacek Kuczmier,
ks. Dariusz Burda, ks. Norbert Sarota

e-mail: swietajadwiga@diecezja.pl
www.swietajadwiga.diecezja.pl

rezydenci: ks. Prałat Jan Dziasek,
ks. Dariusz Oko, ks. Stanisław Molendys,
ks. Mirosław Czapla, ks. Włodzimierz
Sywak

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

KANCELARIA PARAFIALNA
pn.-sob.: 10:00-11.00
pn., wt., czw.: 16:00-18:00
nd. i święta: kancelaria nieczynna

TRIDUUM PASCHALNE

Składka inwestycyjna w parafii

WIELKI CZWARTEK
18:30 Msza Wieczerzy Pańskiej
Przeniesienie Najświętszego Sakramentu do ciemnicy (przy
relikwiach św. JPII)
Adoracja (Chór Cantate Domino, od 21:00 – Kręgi Rodzin)
22:00 Zakończenie adoracji

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 17.04.

WIELKI PIĄTEK

2. Termin – 3. niedziela każdego miesiąca.

Adoracja w ciemnicy (przy relikwiach św. JPII):
06:00 Żywy Różaniec
07:00 Adoracja w ciszy
08:00 Nadzwyczajni Szafarze
09:00 Służba Liturgiczna
10:00 Dzieci ze Szkoły Podst. nr 21 i 15
10:30 Droga Krzyżowa dla wszystkich dzieci w górnym kościele
11:00 Dzieci ze Szkoły Podst. nr 113 i ze Szkoły Św. Jadwigi
12:00 Adoracja indywidualna
15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia w kaplicy MB
15:30 Droga Krzyżowa dla dorosłych w górnym kościele

3. Częstotliwość – raz na miesiąc.

18:30 Liturgia Męki Pańskiej

Przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Grobu

Adoracja przy Grobie (przy figurze św. Jadwigi):
21:00 Młodzież ze wspólnoty „Chrystus na Krowodrzy”
22:00 Gorzkie Żale cz. III
23:00 Mieszkańcy ul. Rusznikarskiej
24:00 Mieszkańcy ul. Łokietka
01:00 Mieszkańcy ul. Wybickiego, Kluczborskiej, Makowskiego
02:00 Mieszkańcy ul. Stachiewicza, Palacha, Styki, Pod Fortem
03:00 Mieszkańcy ul. Batalionu „Skała” AK i Bratysławskiej
04:00 Mieszkańcy ul. Krowoderskich Zuchów
05:00 Mieszkańcy ul. Opolskiej
06:00 Zespół Charytatywny
WIELKA SOBOTA
07:00 -16:00 Adoracja indywidualna
09:00 -16:00 Święcenie pokarmów (co 15 minut)
20:00 Liturgia Wigilii Paschalnej z Procesją Rezurekcyjną
(przynosimy świece)
WIELKA NIEDZIELA
Msze święte:
06:30, 08:00, 09:30, 10:00 (kaplica), 11:00, 12:30 (chrzcielna), 17:00,
18:30, 20:30
18:00 Nieszpory Wielkanocne
PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY
Msze święte:
06:30, 08:00, 09:30, 10:00 (kaplica), 11:00, 12:30, 17:00, 18:30, 20:30

ZAPRASZAMY I ŻYCZYMY RADOSNYCH ŚWIĄT
WIELKANOCNYCH
REKLAMA na pokrycie kosztów druku

1. Zasady składki inwestycyjnej:

4. Wysokość – dowolna.
5. 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.
6. 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.
7. 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

informacje w sprawie reklamy pod nr tel. 603 083 755

miejsce na Twoją reklamę

