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Okazywanie miłosierdzia w Biblii

Po swoim zmartwychwstaniu Jezus musi ponownie zmagać się z niedowiarstwem uczniów. Modelowym przykładem niewiary jest postać Tomasza.
Bywa on nazywany „niedowiarkiem”, ale budzi naszą sympatię, ponieważ sami odczuwamy podobne
rozterki i wątpliwości w wierze.
Tomasz ma serce wrażliwe na Jezusa i Jego najgłębsze
tajemnice. Ale również jest realistą i człowiekiem praktycznym. Ufa swojemu rozsądkowi. Wobec słów Jezusa niejednokrotnie reaguje pesymizmem. Ten pesymizm i wiara
w rozum, rozsądek umacnia się w nim po śmierci Jezusa.
Tomasz, podobnie jak inni uczniowie wiązał z Jezusem wielkie nadzieje. Z Nim złączył całe swe życie i w Nim odnalazł
sens tego życia. Po śmierci Jezusa pozostało rozczarowanie
i egzystencjalna pustka. Tomasz zawiódł się na Jezusie,
zawiódł się na przyjacielu i drugi raz nie chce podjąć ryzyka
wiary, nawet wobec świadectwa dziesięciu mężczyzn, których znał od lat, ludzi zahartowanych w pracy i trudzie, realistów jak on.
Tomasz oczekiwał racjonalnych dowodów. Jezus pozwolił
mu przez osiem dni „mieć rację”. Czekał, by dojrzał do
wiary. Potem objawił mu inną rzeczywistość: może zobaczyć Jego ręce i nogi, może włożyć rękę do Jego boku,
może poprzez dotyk przekonać się o rzeczywistości ran
Zmartwychwstałego.
Stanisław Biel SJ

Księdzu Proboszczowi z okazji imienin życzymy
wszelkich łask Bożych, darów i owoców Ducha
Świętego, opieki Matki Najświętszej, radości
z bycia chrześcijaninem i wdzięcznych parafian.

Według słowników języka polskiego miłosierdzie to
‘współczucie okazywane komuś czynnie; zmiłowanie się
nad kimś, litość’. W Biblii mowa jest o nim sto pięćdziesiąt
siedem razy. Najczęściej mówi się o miłosierdziu w Mądrości Syracha (21 razy), potem w Księdze Psalmów (13 razy),
Księdze Tobiasza (11 razy), Księdze Daniela (8 razy) i Drugiej Księdze Samuela (7 razy), a w Nowym Testamencie
w Liście do Rzymian (9 razy). W pozostałych księgach Pisma Świętego miłosierdzie wymieniane jest najwyżej pięć
razy. Nie wspominają o nim Ewangelie według św. św.
Marka i Jana, Dzieje Apostolskie oraz Apokalipsa św. Jana.
Jedną piątą wszystkich użyć wyrazu miłosierdzie stanowi
połączenie wyrazowe okazać miłosierdzie, czyli objawić,
wyrazić miłosierdzie, dać wyraz miłosierdziu, dać dowód
miłosierdzia. Na trzydzieści dwa konteksty w dwudziestu
sześciu przypadkach miłosierdzie okazuje Bóg, w sześciu –
człowiek. Większość kontekstów mówiących o okazywaniu
miłosierdzia przez Boga stanowi opis sytuacji, w której Bóg
okazał, okazuje bądź okaże komuś miłosierdzie.
W Biblii Bóg najczęściej okazuje miłosierdzie Izraelowi:

Nie przylgnie do twojej ręki nic z rzeczy poddanych klątwie, aby Pan zaniechał zapalczywości swego gniewu,
a okazał litość i miłosierdzie, rozmnażając cię, jak przysiągł twym przodkom ... (Pwt 13,18). Pan okazał miłosierdzie krajowi i plaga przestała się srożyć w Izraelu
(2 Sm 24,25). W tych dniach Pan i Bóg nasz okaże nam
miłosierdzie swoje. On bowiem nie opuści nas do końca
(Jdt 7,30). Miejsce to pozostanie nieznane, aż Bóg na
powrót zgromadzi swój lud i okaże mu miłosierdzie
(2 Mch 2,7). Że miłosierdzie okaże ojcom naszym i wspomni na swoje święte Przymierze ... (Łk 1,72). ... tak i oni
[poganie] stali się teraz nieposłuszni z powodu okazanego
wam miłosierdzia, aby i sami w czasie obecnym mogli
dostąpić miłosierdzia (Rz 11,31).
Trzykrotnie mowa jest o okazywaniu miłosierdzia w ogóle: Ponieważ On [Bóg] karze i okazuje miłosierdzie ...
(Tb 13,2). [Wybranie] więc nie zależy od tego, kto chce

Dobre słowo
Gdy oceniasz ludzi, nie masz czasu ich kochać.
św. Matka Teresa

lub o nie się ubiega, ale od Boga, który okazuje miłosierdzie (Rz 9,16). A zatem komu chce, okazuje miłosierdzie
[Bóg] (Rz 9,18).

Dwukrotnie przedmiotem okazania miłosierdzia jest konkretny człowiek: Gdy Józef przebywał w tym więzieniu, Pan
był z nim, okazując mu miłosierdzie (Rdz 39,21). Gdy jej

[Elżbiety] sąsiedzi i krewni usłyszeli, że Pan okazał tak wielkie miłosierdzie nad nią, cieszyli się z nią razem (Łk 1,58).
dokończenie na str. 3
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PONIEDZIAŁEK 25.04
06:30 Za Parafian
06:30 + Józef, Irena i Krzysztof Wcisło
07:00 + Marian Pająk (od Danuty i Jacka Rzepeckich z Trzciany)
07:00 + Krystyna Łatka (od dzieci z rodzinami)
08:00 + Jacek Kielawa
18:30 W intencji Ks. Proboszcza z okazji imienin (od Róż Różańcowych i Margaretek)
18:30 O błogosławieństwo Boże i opiekę MB dla ks. Proboszcza z okazji imienin (od wspólnoty BYSTRZAKÓW)
18:30 Dziękczynna z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo
i opiekę MB dla Barbary i Jacentego w 30. rocznicę ślubu
i całej rodziny
18:30 + Krystyna Szczypuła – msza gregoriańska
WTOREK 26.04
06:30 O potrzebne łaski dla Pauliny
06:30 + Władysław – 15. rocznica śmierci, + Anna
07:00 + Marek Kallista – 9. rocznica śmierci i zmarli z rodziny
Kallista
08:00 + Jadwiga Rutkowska (od kolegów i koleżanek z Krowodrzy)
18:30 + Krystyna Szczypuła – msza gregoriańska
18:30 + Maria Waga – 2. rocznica śmierci (od dzieci, wnuków
i prawnuków)
ŚRODA 27.04
06:30 + Krystyna Szczypuła – msza gregoriańska
07:00 + Jan Domagała (od sąsiadów)
07:00 + Helena Jonak
08:00 + Krystyna Łatak (od Keppertów ze Skawiny)
18:30 Zbiorowa w intencjach Nowenny do MBNP
CZWARTEK 28.04
06:30 + Władysław, Kazimiera, Tadeusz i Marian Wcisło
07:00 Dziękczynno-błagalna dla Jarosława z prośbą o dalszą
opiekę i łaskę pokuty
08:00 O Boże błogosławieństwo dla członków Róży
Różańcowej św. Józefa i za opiekuna ks. Jacka
18:30 O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Marii, Zofii
i Magdaleny Oknińskich z podziękowaniem za opiekę
18:30 + Krystyna Szczypuła – msza gregoriańska
PIĄTEK 29.04
06:30 + Piotr, Genowefa i Stefan Stefańscy
07:00 Dziękczynna za zdrowie i życie oraz lekkie przejście
covidu całej rodziny Musiał
07:00 + Maria Sołek (od koleżanek i kolegów z katedry gleboznawstwa i agrofizyki)
08:00 + Stanisław Kocwa w 6. rocznicę śmierci, + Katarzyna
i Franciszek
18:30 + Krystyna Szczypuła – msza gregoriańska
18:30 + Franciszek Zabdyr (od chrześnicy Elżbiety z rodziną)
18:30 + Andrzej Poręba (od Bożeny z córką Edytą i Robertem)
SOBOTA 30.04
06:30 + Helena i Józef Majka
07:00 + Daniel Sobolewski – 7. rocznica śmierci
08:00 Dziękczynno-błagalna o Boże błogosławieństwo, opiekę
MB oraz załatwienie trudnych spraw dla Małgorzaty
08:00 + Jan Domagała (od Basi, Edyty i Moniki)
08:00 + Teresa Mitianiec – 4. rocznica śmierci (od sąsiadki)
08:00 + Małgorzata, Jerzy, Janina i Stanisław Babula
18:30 + Krystyna Szczypuła – msza gregoriańska
NIEDZIELA 01.05
06:30 + Józefa Kasprzak – pierwsza msza gregoriańska
08:00 + Eugeniusz Brożek – pierwsza msza gregoriańska
09:30 + Stanisława Fugas w 21. rocznicę śmierci
10:00 + Krystyna Szczypuła – msza gregoriańska
11:00 W intencji dzieci przyjmujących chrzest
12:30 + Stanisław i Wiesław Saczka
12:30 + Ludmiła w 6. rocznicę śmierci oraz zmarli z rodziny Kalinowskich i Salamończyk
17:00 O błogosławieństwo Boże i opiekę MB dla Zofii i Mariana
z okazji 55. rocznicy ślubu
18:30 + Maksymilian Chlastawa
20:30 + Władysław Styrna (od syna Krzysztofa z rodziną)

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia życzymy
Bożego błogosławieństwa. Pamiętajmy w modlitwie
o Księdzu Proboszczu, który w poniedziałek obchodzi
imieniny.


Dziś obchodzony jest doroczny odpust w Sanktuarium
Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach. Rozpoczyna się
również Tydzień Miłosierdzia.



Za tydzień, jak w każdą pierwszą niedzielę miesiąca,
Zespół Charytatywny przeprowadzi zbiórkę do
puszek na kuchnię św. Jadwigi.



W piątek zapraszamy na adorację Najświętszego
Sakramentu od godz. 17:00 do 18:30, która kończy
się wspólnym odmówieniem koronki do Bożego
Miłosierdzia i litanii do św. Jana Pawła II. Zachęcamy
do cichej modlitwy adoracyjnej w naszym kościele.



Parafialny Klub Sportowy Jadwiga zwraca się
z prośbą o przekazanie 1% podatku. Numer KRS znajduje się na stronie internetowej klubu oraz na ulotkach
przy drzwiach kościoła.



Wraz z Centrum Kultury im. Św. Jadwigi oraz Teatrem
Tańca ,,Lilia” serdecznie zapraszamy na spektakl
Jadwiga – klejnot Wawelu, który zostanie zaprezentowany dzisiaj o godz. 19:30 w sali teatralnej. Spektakl
za pomocą tańca, muzyki i gry świateł ukazuje postać
św. Jadwigi, jej historię, duchowość oraz głęboką wrażliwość, mającą odzwierciedlenie w licznych dziełach
miłosierdzia. Wszelkie informacje o biletach zamieszczone są na plakacie lub w internecie. Można je będzie
także nabyć na godzinę przed spektaklem. Zapraszamy.



Prośmy o Miłosierdzie Boże dla naszych parafian,
którzy w tym tygodniu odeszli do wieczności. Są to
śp.: Jan Piotrowicz (l. 86) z ul. Stachiewicza 31,
Leokadia Kowalska (l. 77) z ul. Stachiewicza 35B
oraz Maria Lipińska (l. 79) z ul. Opolskiej 27.

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie

KALENDARZ LITURGICZNY TYGODNIA:
PONIEDZIAŁEK 25.04
Święto św. Marka
Ewangelisty
1P 5,5b–14; Ps 89;
Mk 16,15–20
WTOREK 26.04
Uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika, patrona Polski
Dz 1,3–8; Ps 126;
Flp 1,20c–30; J 12,24–26

PIĄTEK 29.04
Święto św. Katarzyny ze
Sieny, dziewicy i doktora
Kościoła, patronki Europy
1J 1,5–2,2;
Ps 103;
Mt 11,25–30
SOBOTA 30.04

Dz 6,1–7;
Ps 33;
J 6,16–21

NIEDZIELA 01.05
Dz 5,27b–32.40b–41;
ŚRODA 27.04
Dz 5,17–26; Ps 34; J 3,16–21 Ps 30;

Ap 5,11–14;

J 21,1–19
CZWARTEK 28.04
Dz 5,27–33; Ps 34; J 3,31–36

Okazywanie miłosierdzia w Biblii
dokończenie ze str. 1
Raz jeden mówi Biblia o okazywaniu Bożego miłosierdzia
wszystkim: Albowiem Bóg poddał wszystkich nieposłuszeństwu, aby wszystkim okazać swe miłosierdzie (Rz 11,32).

[Meribbaalowi]: „Nie lękaj się, bo gorąco pragnę okazać ci
miłosierdzie ze względu na twojego ojca, Jonatana. Każę
ci zwrócić wszystkie dobra twojego przodka Saula, sam
zaś zawsze będziesz miał u mnie utrzymanie” (2 Sm 9,7).
Jeden raz Jonatan zwraca się do Dawida z pytaniem:

Również raz – o okazywaniu go poganom: Albowiem Chry-

A jeżeli jeszcze będę żył, chyba okażesz mi miłosierdzie
[w imię] Pańskie? (1 Sm 20,14). Również jeden raz Bóg
nakazuje ustami proroka Zachariasza: Wydawajcie wyroki
sprawiedliwe, okazujcie sobie wzajemnie miłość i miłosierdzie (Za 7,9).

dziękczynnym Tobiasz przypuszcza, że może ono być okazane warunkowo również grzesznikom: Nawróćcie się, grzesz-

Jedynym człowiekiem, który okazał miłosierdzie, jest Samarytanin z Jezusowej przypowieści o miłosiernym Samarytaninie. Skończywszy przypowieść, Jezus zapytał uczonego w Prawie: Któryż z tych trzech okazał się, według

stus – mówią – stał się sługą obrzezanych, dla okazania
wierności Boga ... oraz po to, żeby poganie za okazane sobie miłosierdzie uwielbili Boga ... (Rz 15,9), a w hymnie
nicy, i postępujcie przed nim sprawiedliwie, kto wie, może
sobie w was upodoba i okaże wam miłosierdzie? (Tb 13,8).
Siedmiokrotnie, głównie w Księdze Tobiasza, występuje
prośba o okazanie miłosierdzia: A gdy już będziesz miał

z nią się złączyć, powstańcie najpierw oboje i módlcie się,
i proście Pana nieba, aby okazał wam miłosierdzie i ocalił
was (Tb 6,18). Tobiasz podniósł się z łóżka i powiedział do
niej: „Wstań, siostro, módlmy się i błagajmy Pana naszego, aby okazał nam miłosierdzie i ocalił nas” (Tb 8,4).
Okaż mnie i jej miłosierdzie i pozwól nam dożyć starości!
(Tb 8,7). Bądź uwielbiony, ponieważ się zmiłowałeś nad
dwoma jedynakami, okaż im, Panie, miłosierdzie i ocal ich!
(Tb 8,17). Okaż nam miłosierdzie na dziedzicznym Twym
działem (Est 4,17h). Błagali przy tym Pana, aby spojrzał
na naród przez wszystkich prześladowany, aby okazał miłosierdzie świątyni, która jest zbezczeszczona przez bezbożnych ludzi … (2 Mch 8,2). Okaż miłosierdzie Twoje,
zbawco tych ... (Ps 17,7).

twego zdania, bliźnim tego, który wpadł w ręce zbójców?
A on mu odpowiedział: Ten, który mu okazał miłosierdzie
(Łk 10,36–37).

Widzimy więc, że wbrew pozorom miłosierdzie w Biblii
okazuje jedynie Bóg. Człowiek ma tylko pobożne pragnienia, bądź też ma nakazane od Boga, aby okazywać miłosierdzie innym ludziom.
K.H.-Sz.

Wielka skala pomocy Kościoła uchodźcom
z Ukrainy. Dobro dzieje się po cichu i bez
blasku fleszy

Trzykrotnie Bóg ustami proroka Jeremiasza obiecuje okazać miłosierdzie Izraelowi: To mówi Pan: Oto przywrócę

do poprzedniego stanu namioty Jakuba i okażę miłosierdzie nad jego siedzibami (Jr 30,18). Dlatego się skłaniają
ku niemu moje wnętrzności; muszę mu okazać moje miłosierdzie! – wyrocznia Pana (Jr 31,20). Okażę wam miłosierdzie, tak że się zlituje [król babiloński] nad wami i pozwoli wam zamieszkać w waszej ziemi (Jr 42,12).
Dwukrotnie postaci biblijne składają komuś życzenia, aby
Bóg okazał mu miłosierdzie. Dawid mówi do mieszkańców
Jadesz: Teraz zaś niech Pan wam okaże miłosierdzie
i wierność! (2 Sm 2,6). Natomiast Raguel, ojciec Sary, zwraca się do Tobiasza z następującymi życzeniami: Niech Pan

nieba będzie, dziecko, łaskawy dla was tej nocy i niech okaże wam miłosierdzie i da pokój (Tb 7,12).
W pozostałych sześciu przypadkach mowa jest o okazywaniu miłosierdzia przez człowieka. Czterokrotnie tym człowiekiem jest Dawid, przy czym trzy razy wyraża on pragnienie okazania miłosierdzia: Dawid zapytał: „Czy jeszcze

ktoś pozostał z rodu Saula, gdyż pragnąłbym mu okazać
miłosierdzie ze względu na Jonatana” (2 Sm 9,1). Zapytał
król: „Czy nikogo więcej nie ma z rodu Saula, abym mu
okazał miłosierdzie Boże?” (2 Sm 9,3); w ostatnim

z trzech cytatów zawarte jest również wyjaśnienie, na
czym to miłosierdzie ma polegać: Powiedział mu Dawid
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

Media i osoby wojujące z Kościołem szerzą fake newsy,
jakoby kościelne instytucje nie udzielały pomocy uchodźcom z Ukrainy. Te fałszywe oskarżenia nie poparte są żadnymi dowodami, a wypowiedziane językiem nienawiści,
pogardy i szyderstwa. Właściwie niczym nie różniącym się
od języka putinowskich propagandzistów. Tymczasem pomoc udzielana uchodźcom przez Kościół jest ogromna. To
m.in. dziesiątki tysięcy ton darów, zapewnienie dachu nad
głową i wyżywienia dla tysięcy osób oraz otoczenie
uchodźców nieustanną modlitwą.
Atakują na oślep.
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 Molendys,
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

Wielka skala pomocy Kościoła uchodźcom
z Ukrainy. Dobro dzieje się po cichu i bez
blasku fleszy
dokończenie ze str. 3

Tych ataków jest bardzo wiele, jednak tylko niektóre
z nich można, bez wzbudzania głębokiej odrazy, przedstawić w tym tekście. Pokażmy więc postawy reprezentatywne, dwóch osób, które zachowały jako taki umiar, przedstawiając swoje opinie.
W mediach tradycyjnych i społecznościowych pojawiają
się ataki ze strony osób, według których Kościół niewiele
robi w sprawie pomocy uchodźcom z Ukrainy. „Dlaczego
hierarchowie i katoliccy celebryci milczą jak zaklęci… Gdzie
ta społeczna i polityczna wrażliwości Kościoła, który miesza się w sprawy majtek, ale milczy w kwestiach najwyższej wagi” – pisze na Facebooku, w swoim rubasznym
stylu, lewicowa aktywistka Magdalena Środa. Do czasu,
tym razem na Twitterze, wtórowała jej europosłanka Janina Ochojska: „Ciekawe czy jeszcze któreś zgromadzenie
przyjęło uchodźców. Są puste seminaria, domy rekolekcyjne. Czy Kościół abp Stanisława Gądeckiego zamierza je
otworzyć dla uchodźców?” – napisała w niedzielę rano.
Kiedy jednak wielu użytkowników mediów społecznościowych przedstawiło jej twarde dowody wielkiej pomocy,
jaką Kościół udziela uchodźcom, diametralnie zmieniła
zdanie. Napisała „Kościół jest bardzo zaangażowany i warto o tym mówić”.

Caritas
Największą, dobrze zorganizowaną, kościelną pomocą obejmuje ukraińskich uchodźców Caritas Polska, która działa
zarówno w kraju, jak i za granicą – we współpracy z Caritas
Ukraina i Caritas-SPES Ukraina. W ramach działań zagranicznych pomaga finansowo oraz poprzez transporty humanitarne na teren Ukrainy. W Polsce udziela uchodźcom pomocy rzeczowej, żywnościowej i w zakwaterowaniu. Jest też
obecna z pomocą doraźną przy punktach recepcyjnych, np.
na granicy lub dworcach, dystrybuując ciepłe posiłki i herbatę, koce, wodę, żywność. W wybranych miejscach otwarte
zostały tzw. Namioty Nadziei z całodobowym wsparciem
uchodźców przez wolontariuszy Caritas.
[…]
Caritas organizuje też w parafiach zbiórki pieniędzy na pomoc uchodźcom. Taka zbiórka przeprowadzona została
w Środę Popielcową oraz niedzielę 27 lutego w kościołach
m.in. na terenie archidiecezji białostockiej. Podczas niej zebrano aż 1,2 miliona złotych. „Kwota ta – w harmonijnej
współpracy Caritas Polska i Caritas Archidiecezji Białostockiej – zostanie w całości wykorzystana na pomoc tym, którzy szukają schronienia w naszej Ojczyźnie. Z tych środków
będą także dokonywane zakupy, zwłaszcza żywności i środków medycznych, aby je następnie dostarczyć ludności cywilnej pozostającej na terenie działań wojennych i obrońcom wolnej Ukrainy” – napisał metropolita białostocki abp
Józef Guzdek w liście opublikowanym na stronie internetowej archidiecezji białostockiej. Caritas Archidiecezji Białostockiej włącza się w ogólnopolską akcję PACZKA DLA
UKRAINY. Wspólnie z Caritas diecezjalnymi przygotowuje
się do przekazania na Ukrainę 200 tysięcy paczek, w których
znajdą się m.in. żywność, środki higieniczne i kosmetyczne.

Ludzie Kościoła pomagają
Pomocy Ukrainie ogarniętej agresją militarną Rosji oraz
uchodźcom, którzy przyjechali do Polski udziela wiele innych
organizacji i instytucji Kościoła katolickiego w Polsce: od

parafii poprzez różne wspólnoty, żeńskie i męskie zgromadzenia zakonne, seminaria duchowne, kurie biskupie i uczelnie wyższe, Kawalerów Maltańskich i Rycerzy Kolumba.
Dach nad głową i wyżywienie zapewnia uchodźcom z Ukrainy wiele zgromadzeń zakonnych, m.in. Siostry Białe, Nazaretanki, Benedyktynki i Franciszkanki Misjonarki Maryi. Pomocy udziela Bonifraterskie Centrum Medyczne. Pomaga
uchodźcom z Ukrainy świadcząc bezpłatną pomoc i opiekę
medyczną. Wielu uchodźców znalazło schronienie u Paulinów na Jasnej Górze. W Domu Pielgrzyma i na tzw. halach
mieszka już ponad 100 osób. Pięćdziesięcioro to dzieci
w wieku od 5 miesięcy do 17 lat. Paulini i siostry urszulanki,
które prowadzą hale noclegowe, robią wszystko, by zapewnić wojennym uchodźcom godne warunki do przetrwania
tego trudnego czasu.
[...]
Uchodźcom pomagają wszystkie parafie katolickie w Polsce.
W pomoc dla Ukrainy i jej mieszkańców włączyły się parafie
Archidiecezji Krakowskiej. Na plebaniach, w domach pielgrzyma, w zakonach i w budynkach należących do parafii
przebywa kilkanaście tysięcy uchodźców. Również abp Marek Jędraszewski przyjął do Pałacu Arcybiskupów Krakowskich uciekających przed wojną Ukraińców. Również parafie
Archidiecezji Gdańskiej. Spokojną przystań znalazły ukraińskie rodziny w budynku dawnej plebanii na Oruni. Przez
parafię św. Brygidy w Gdańsku przewinęło się już bardzo
wiele rodzin z Ukrainy.
Przykłady pomocy udzielanej przez Kościół uchodźcom
z Ukrainy można by tu jeszcze mnożyć i mnożyć. Najlepiej
o wielkiej skali tej pomocy świadczą słowa rzecznika Episkopatu Polski. – Nie ma chyba parafii, domu zakonnego,

seminarium, domu rekolekcyjnego, który nie otworzyłby
swoich drzwi dla tych, którzy przyjeżdżają z Ukrainy – powiedział ksiądz Leszek Gęsiak. Podkreślił też, że Kościół
pomaga, opierając się na nauce Chrystusa, który powiedział: „Kiedy dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja
ręka, co czyni prawa”. – Pomoc nie polega na tym, że wy-

chodzi się do mediów i wylicza, że zrobiliśmy tyle set rzeczy dla uchodźców. Prawdą jest też to, że z różnych racji
nie o wszystkich akcjach można mówić publicznie –
podkreślił rzecznik Episkopatu Polski.

Za: Pch24 z 18.03.22
Szczegółowo o atakach na Kościół i akcji Kościoła tutaj: https://odfejkuj.info/kosciol-katolicki-a-pomoc-wojennym
-uchodzcom-fakty-nie-mity/
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