
 

 

Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy przez doroczne ćwicze-
nia wielkopostne postępowali w rozumieniu tajemnicy Chry-

stusa * i dzięki Jego łasce prowadzili święte życie. Amen.  
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Prawidło tygodnia:  
„Bóg szanuje wolność woli człowieka aż do granic grzechu.”   

- bł. Prymas Stefan Wyszyński        
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CZYTANIE I       Rdz 2, 7-9; 3, 1-7 
Stworzenie i grzech pierwszych ludzi 
Pan Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie 
życia, wskutek czego stał się człowiek istotą żywą. A zasadziwszy ogród w 
Edenie na wschodzie, Pan Bóg umieścił tam człowieka, którego ulepił. Na 
rozkaz Pana Boga wyrosły z gleby wszelkie drzewa miłe z wyglądu i smaczny 
owoc rodzące oraz drzewo życia w środku tego ogrodu i drzewo poznania 
dobra i zła. A wąż był bardziej przebiegły niż wszystkie zwierzęta lądowe, 
które Pan Bóg stworzył. On to rzekł do niewiasty: «Czy rzeczywiście Bóg po-
wiedział: Nie jedzcie owoców ze wszystkich drzew tego ogrodu?» Niewiasta 
odpowiedziała wężowi: «Owoce z drzew tego ogrodu jeść możemy, tylko o 
owocach z drzewa, które jest w środku ogrodu, Bóg powiedział: Nie wolno 
wam jeść z niego, a nawet go dotykać, abyście nie pomarli». Wtedy rzekł wąż 
do niewiasty: «Na pewno nie umrzecie! Ale wie Bóg, że gdy spożyjecie owoc 
z tego drzewa, otworzą się wam oczy i tak jak Bóg będziecie znali dobro i 
zło». Wtedy niewiasta spostrzegła, że drzewo to ma owoce dobre do jedze-
nia, że jest ono rozkoszą dla oczu i że owoce tego drzewa nadają się do zdo-
bycia wiedzy. Zerwała zatem z niego owoc, skosztowała i dała swemu mężo-
wi, który był z nią, a on zjadł. A wtedy otworzyły się im obojgu oczy i poznali, 
że są nadzy; spletli więc gałązki figowe i zrobili sobie przepaski. 

Zmiłuj się, Panie, bo jesteśmy 
grzeszni. 
Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości 
swojej, * 
w ogromie swej litości zgładź moją niepra-
wość. 
Obmyj mnie zupełnie z mojej winy * 
i oczyść mnie z grzechu mojego. 
Uznaję bowiem nieprawość moją, * 
a grzech mój jest zawsze przede mną. 

Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem * 
i uczyniłem, co złe jest przed Tobą. 
Stwórz, Boże, we mnie serce czyste * 
i odnów we mnie moc ducha. 
Nie odrzucaj mnie od swego oblicza * 
i nie odbieraj mi świętego ducha swego. 
Przywróć mi radość Twojego zbawienia * 
i wzmocnij mnie duchem ofiarnym. 
Panie, otwórz wargi moje, * 
a usta moje będą głosić Twoją chwałę. 

CZYTANIE II          Rz 5, 12-19 
Przestępstwo sprowadziło śmierć, ale obficie spłynęła łaska 
Bracia: Przez jednego człowieka grzech wszedł do świata, a przez grzech 
śmierć, i w ten sposób śmierć przeszła na wszystkich ludzi, ponieważ wszy-
scy zgrzeszyli. Bo i przed Prawem grzech był na świecie, grzechu się jednak 
nie poczytuje, gdy nie ma Prawa. A przecież śmierć rozpanoszyła się od Ada-
ma do Mojżesza nawet nad tymi, którzy nie zgrzeszyli przestępstwem na 
wzór Adama. On to jest typem Tego, który miał przyjść. Ale nie tak samo ma 
się rzecz z przestępstwem, jak z darem łaski. Jeżeli bowiem przestępstwo 
jednego sprowadziło na wszystkich śmierć, to o ileż obficiej spłynęła na nich  
wszystkich łaska i dar Boży, łaskawie udzielony przez jednego Człowieka, Je- 



 

 

-zusa Chrystusa. I nie tak samo ma się rzecz z tym darem, jak ze skutkiem 
grzechu spowodowanym przez jednego grzeszącego. Gdy bowiem jeden tyl-
ko grzech przynosi wyrok potępiający, to łaska przynosi usprawiedliwienie 
ze wszystkich grzechów. Jeżeli bowiem przez przestępstwo jednego śmierć 
zakrólowała z powodu jego jednego, to o ileż bardziej ci, którzy otrzymują 
obfitość łaski i daru sprawiedliwości, królować będą w życiu z powodu Jed-
nego – Jezusa Chrystusa. A zatem, jak przestępstwo jednego sprowadziło na 
wszystkich ludzi wyrok potępiający, tak czyn sprawiedliwy Jednego sprowa-
dza na wszystkich ludzi usprawiedliwienie dające życie. Albowiem jak przez 
nieposłuszeństwo jednego człowieka wszyscy stali się grzesznikami, tak 
przez posłuszeństwo Jednego wszyscy staną się sprawiedliwymi. 

EWANGELIA         Mt 4, 1-11 
Jezus przez czterdzieści dni pości i jest kuszony 
Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła. A gdy 
pościł już czterdzieści dni i czterdzieści nocy, poczuł w końcu głód. Wtedy 
przystąpił kusiciel i rzekł do Niego: «Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, 
żeby te kamienie stały się chlebem». Lecz On mu odparł: «Napisane jest: 
„Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust 
Bożych”». Wtedy wziął Go diabeł do Miasta Świętego, postawił na szczycie 
narożnika świątyni i rzekł Mu: «Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, 
napisane jest bowiem: „Aniołom swoim da rozkaz co do ciebie, a na rękach 
nosić cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień”». Odrzekł 
mu Jezus: «Ale napisane jest także: „Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, 
Boga swego”». Jeszcze raz wziął Go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał 
Mu wszystkie królestwa świata oraz ich przepych i rzekł do Niego: «Dam Ci 
to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon». Na to odrzekł mu Jezus: 
«Idź precz, szatanie! Jest bowiem napisane: „Panu, Bogu swemu, będziesz 
oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz”». Wtedy opuścił Go diabeł, 
a oto przystąpili aniołowie i usługiwali Mu. 

 
Rozważanie 

1 Niedziela W. Postu A 2023 r.                                                                                               
Mt 4, 1-11 

Walka ze złem 
Bezbożność jest największym kłamstwem, jaki możemy sobie wyobra-
zić / Ks. Prof. Jerzy Szymik, Gość Niedzielny, 12 lutego 2023 r. s. 74 /. 
 

 Człowiek otrzymuje życie od Boga i zostaje powołany do szczęścia. 
Czeka go jednak próba. O ile zachowa Boże przykazania zazna radości i bło- 

Nie samym chlebem żyje człowiek, 
lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. 

 

 

-gosławieństwa ze zjednoczenia z Bogiem. Niestety, człowiek staje się niepo-        
słuszny Bogu. Św. Paweł wskazuje na dramatyczne skutki nieposłuszeństwa 
Adama. Chrystus wytycza drogę do zbawienia.  
1. W pierwszej pokusie szatan - kusiciel przypomniał Jezusowi smak chleba. 
Jezus odrzuca pokusę łatwego zdobycia chleba. Pokonał pokusę miłości wła-
snej. 
2. W drugiej pokusie przynętą jest próżność. Jezus pokonał żądzę panowa-
nia.                  
3. W trzeciej Jezus pokonał chęć posiadania sukcesu prestiżu, pieniędzy; 
chcesz być gwiazdą, dominować. 
 Trzy przynęty - zmysłowość, chciwość, pycha. Pan Jezus dał przykład, 
jak opierać się pokusom. Naśladujmy Zbawiciela, Nowego Adama w walce ze 
złem, w przezwyciężaniu pokus, które jak widać nie są grzechem: Pan Jezus 
miał pokusy, a przecież nie zgrzeszył. Głównym celem trzech pokus jest ode-
rwanie człowieka od Boga. Na te trzy pokusy Słowo Boże podaje nam trzy 
lekarstwa: modlitwę, post i jałmużnę. Modlitwa - mamy Drogę Krzyżową, 
Gorzkie Żale. Jałmużna - chodzi też o zamilczenie, opanowanie, dobre sło-
wo, uśmiech, życzliwość, dar własnego czasu dla kogoś. Post - rezygnacja nie 
tylko z uciech stołu, ale z Internetu, ze słodyczy, z nikotyny, alkoholu. Niech 
ten tryptyk wielkopostny będzie dla nas zachętą. 
 Wielki Post jest czasem, w którym Kościół przez wiarę i nawrócenie 
uczestniczy w misterium Chrystusa. Czytania Pierwszej Niedzieli Postu 
wskazują na Chrystusa, który zwycięża szatana. Bóg udziela człowiekowi 
cnót wiary, nadziei i miłości / modlitwa po Komunii /. Wtedy człowiek widzi 
wszystko jasno i wyraźnie. 15 lutego br. była czytana Ewangelia w czasie 
Mszy św. o uzdrowieniu niewidomego. „Kiedy Jezus go uzdrowił, „wszystko 
widział teraz jasno i wyraźnie”. To częsty obraz w literaturze starochrześci-
jańskiej, apokryfach, nierzadki w samych Ewangeliach: uzdrawiające spo-
tkanie z Jezusem sprawia, że człowiek widzi wszystko jasno i wyraźnie. Nie 
wcześniej, ale teraz, po spotkaniu z Nim. Wszystko. Zdaje się, że ślepota bie-
rze się z odwrotności tej sytuacji: z braku spotkania z Chrystusem. Tu wła-
śnie - w niespotkaniu Chrystusa - tkwi przyczyna wielu dzisiejszych proble-
mów z jasnym widzeniem rzeczy i spraw życia” / Ks. Jerzy Szymik, j. w. s. 
14 /. 
    „Nawrócenie jest zasadniczo oddaleniem się od grzechu i zwróce-
niem się do Boga Żyjącego, do Boga Przymierza. „Chodźcie, powróćmy do 
Pana! On nas zranił i On też uleczy; On to nas pobił, On ranę zwiąże” - Oz 6, 
1; jest to zaproszenie proroka Ozeasza, który kładzie nacisk na wewnętrzny 
charakter prawdziwego nawrócenia; winno ono być zawsze inspirowane i 
ożywione przez miłość i przez poznanie Boga” / Św. Jan Paweł II, Homilie, 
2011, s. 118 /. 

Ks. Stanisław Stradomski 



 

 

Środa Popielcowa A 2023 r.    
Wezwanie do pokuty  

 W imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem. Jałmużna, modli-
twa, post. To jest teologia postu, modlitwy i jałmużny. Pobożne uczynki są szcze-
gólnym wyrazem wiary i przejawem miłości Boga i człowieka. 
1. Jałmużna jest znakiem powierzenia się Bogu, ufania Mu. Uczy i kształtuje w 
człowieku postawę dziecka.                                                                                                      
2. Modlitwa, cisza, milczenie, samotność ducha.                                                                    
3. Post ma ogromny wpływ na relacje z Bogiem, ponieważ człowiek jakby uniżał 
się przed Bogiem, wzmacniał wartość modlitwy i jałmużny. 
 Uczniowie Jezusa powinni spełniać pobożne uczynki: jałmużnę, modlitwę 
i post. Jałmużna bez manifestacji. Modlitwa bez ostentacji. Post podejmowany z 
pobożności. 
 Kościół posypuje nam głowy popiołem i wzywa nas do pokuty. Pokuta w 
sensie ewangelicznym oznacza nade wszystko nawrócenie. Pokuta jako nawróce-
nie do Boga wymaga nade wszystko, aby człowiek odrzucił pozory. Takie spoj-
rzenie jest sukcesem. Trzeba umiejętnie umacniać ten sukces przez pracę nad 
sobą. Ta praca nazywa się ascezą. Asceza oznacza wysiłek wewnętrzny. Pan Je-
zus idzie jeszcze dalej: „Wejdź do izdebki i zamknij drzwi”. To zamknięcie się 
jest największym otwarciem serca ludzkiego. „Ojciec twój, który widzi w ukryciu, 
odda tobie”. Zasadniczy więc nurt Wielkiego Postu musi przebiegać przez czło-
wieka wewnętrznego, przez serca i sumienia. Na tym polega istotny wysiłek po-
kuty.  
 „Dlaczego dziś Kościół posypuje nasze głowy popiołem? Dlaczego przypo-
mina nam śmierć, która jest skutkiem grzechu! Dlaczego? Aby nas przygotować 
do Chrystusowej Paschy. Do paschalnej tajemnicy Odkupiciela świata. Pascha 
oznacza to co wyznajemy w Credo: „trzeciego dnia zmartwychwstał!” Tak. Trze-
ba dziś usłyszeć popielcowe „prochem jesteś i w proch się obrócisz”, ażeby otwo-
rzyła się przed nami ta ostateczna prawda Ewangelii. Prawda o zmartwychwsta-
niu: ”wierzcie Ewangelii” / Jan Paweł II. 

 Ks. Stanisław Stradomski 
(kazanie z 22.02.2023) 

*** 

Ogłoszenia, 26.02.2023 - cz. 1/2 
5.W tym tygodniu przypada I. piątek i I. sobota miesiąca. Spowiedź będzie moż-
liwa w I. piątek rano i od godz. 16.30. W I. sobotę Msza św. wynagradzająca za 
zniewagi wobec Najświętszego Serca Pana Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi 
będzie odprawiona o godz. 8.00. Bezpośrednio po niej wystawienie Najświętsze-
go Sakramentu oraz I. sobotni różaniec z rozważaniami. W sobotę (4 III) od 
godz. 10.00 rozpocznie się comiesięczna wizyta u chorych z sakramentami. 
6.Dzieci, które będą uczestniczyć w nabożeństwach Drogi Krzyżowej  
(począwszy od I. piątku – 3 III), otrzymają specjalne plansze i obrazki do wkle-
jania. Te dzieci, które mają zamiar zdobyć pamiątkę uczestnictwa, zachęcamy do 
zbierania wszystkich obrazków. 

 

 

1.Dzisiejsza taca jest przeznaczona na utrzymanie Metropolitalnego Wyższego 
Seminarium Duchownego w Warszawie. W imieniu wszystkich kleryków – dzię-
kujemy za ofiary! 
2.Trwa wizyta duszpasterska w domach Parafian. Dziękujemy za cierpliwe ocze-
kiwanie na kapłana, za wszystkie kolędowe spotkania i rozmowy, za poświęcony 
czas, życzliwe przyjęcie i przekazane ofiary. 
3.Plan kolędy na najbliższe dni jest następujący: 

• Poniedziałek (27 II) – ulice: Iwicka 36A , 42 , 51 oraz Gagarina 2 
• Wtorek (28 II) – ul. Gagarina 4 , 6 , 8 , 10 , 10A , 12 i 16 
• Środa (1 III) – ulice: Gagarina 20 , 26 , 30 , 30A , 32 i 32A oraz Czerska 26/28 
• Czwartek (2 III) – ul. Sielecka 57 , 59/63 oraz 67/69 
• I. Piątek i I. Sobota (3 III i 4 III) – kolędy nie będzie 
• Poniedziałek (6 III) – ul. Sielecka 48 i 50 oraz ul. Zwierzyniecka 7 i 8C 
• Wtorek (7 III) – ul. Sielecka 55 
• Środa (8 III) – ul. Sielecka 52 
• Czwartek (9 III) – ul. Stępińska 36/46 , 48/58 , 53 i 60 
• Piątek (10 III) – ul. Stępińska 45 , 47/49 i 51 
• Sobota (11 III) – ul. 29 listopada 3D 
• kolędę rozpoczynamy o godz. 17.00, a w sobotę o g. 10.00. 

4.Zapraszamy również na tradycyjne nabożeństwa wielkopostne. Uczestnicząc w 
nich w tym czasie można każdorazowo uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi 
warunkami: 
• Gorzkie Żale – w niedziele (już dzisiaj) o godz. 18.00 
• Drogi Krzyżowe – w piątki o godz. 17.00 dla dzieci, a dla młodzieży i dorosłych 

(ok. 18.00, między wieczornymi Mszami). 

7.Na cały Wielki Post przed ołtarzem św. Józefa jest ustawiony kosz przeznaczo-
ny na wielkopostną jałmużnę. Można w nim składać dary miłosierdzia, czyli pro-
dukty żywnościowe o przedłużonej trwałości oraz środki higieniczne, które prze-
każemy osobom chorym lub potrzebującym objętym działalnością naszego Para-

fialnego Zespołu CARITAS jeszcze przed Wielkanocą. Dziękujemy w imieniu 
wszystkich obdarowywanych. 
8.Przypominamy – w najbliższy piątek (po południu) i w sobotę (rano) kan-
celaria parafialna będzie nieczynna. 
9.Najbliższa dystrybucja paczek CARITAS odbędzie się w tę sobotę (4 III) w 
godz. 10.00÷11.00. Przygotowanie paczek w przeddzień wieczorem (też w 
domu parafialnym) od godz. 19.15. Zapraszamy! 
10.W naszej księgarni (obok zakrystii) mamy do nabycia nową zdrapkę wiel-
kopostną. Zachęcamy rodziny do codziennego wypełniania duchowych za-
dań odkrywanych na kolejnych polach zdrapki. Mamy także kilka egzempla-
rzy najnowszej książki ks. Jarosława Piłata zawierającej wielkopostne ko-
mentarze do wątków pasyjnych oraz wznowione wydanie encykliki Benedyk-
ta XVI „Bóg jest miłością”. Zachęcamy do nabycia i uważnej lektury! 
11.W dniach od 20 do 23 VI proponujemy pielgrzymkę autokarową do Sank-
tuarium Matki Bożej Fatimskiej w Zakopanem. W planie jest także wizyta  



 

 

Intencje mszalne 

Poniedziałek  – 27 II AD 2023 

6.30 W intencji s. Gabrieli - imienino-
wa 

8.00†Wandę SŁOBODZIAN(GREG 19) 

17.30 † Teresę OLAK (GREG 11) 

18.30 w intencji Panu Bogu wiadomej 

Wtorek – 28 II AD 2023 

6.30 + Jerzego i Barbarę KOWERDAN  

8.00 †Wandę SŁOBODZIAN (Greg 20) 

17.30 O Boże błogosławieństwo i wypeł-
nienie  woli Bożej w życiu Jolanty z oka-
zji urodzin  

18.30 † Teresę OLAK (GREGOR 12) 

Środa – 1 III AD 2023 

6.30 †Wandę SŁOBODZIAN (Greg 21) 

8.00 O Boże błogosławieństwo dla Ma-
rii z okazji 80 rocz. urodzin 

8.00 † Teresę OLAK (GREGOR 13) 

17.30 † Danutę w 13 rocz. śm. i Włady-

sława WIDENKA i zm. z rodz.  
18.30 INTENCJE Mszy św. zbiorowej: 

 za wszystkich, których odwiedza-
my z wizytą duszpasterską 

 za całą Parafię w Roku Jubileu-
szowym 50-lecia istnienia Parafii 

Czwartek – 2 III AD 2023 

6.30 + Jana RZEPCZYKA 

6.30 †Wandę SŁOBODZIAN (Greg 22) 

8.00 + Halinę i Stefana MANCZAR-
SKICH, zm. z rodz. MAJEWSKICH i 
MANCZARSKICH oraz Krzysztofa ZIE-
LIŃSKIEGO 

17.30 † Helenę MOLSKĄ i zm. z rodz.  

18.30 +Andrzeja WACHNIKA w 1 rocz. 
śm.  

18.30 † Teresę OLAK (GREGOR 14) 

Piątek – 3 III AD 2023 

6.30 † za zmarłe siostry Nazaretanki  

8.00 † Teresę OLAK (GREGOR 15) 

8.00 † Wandę SŁOBODZIAN 

(GREG 23) 
17.30 W intencji Ani w 58 rocz. uro-
dzin: dziękczynno-błagalna i za jej 
rodzinę 

18.30 † Weronikę, Jana, Henryka, 

Lucjana PTASZEK  

Sobota – 4 III AD 2023 

6.30 O radość przebywania w niebie 
dla Janiny BOROWIEC i zm. z rodzi-
ny  
8.00 Msza wynagradzająca  

8.00 † Wandę SŁOBODZIAN 

(GREG 24) 

8.00 † Teresę OLAK (GREGOR 16) 

17.30 + Kazimierza WAJSZCZAKA w 
7 rocz. śm.  

17.30 † Kazimierza, Marię, Wojciecha 

KORLAK 
18.30 + Kazimierza JANUSZA 
II. Niedziela Wielkiego Postu 
5 marca AD 2023 
7.00 Dziękczynna za łaski otrzymane 
przez wstawiennictwo Bł. Sióstr Mę-
czennic z Nowogródka z prośbą o ich 
kanonizację 

8.30 † Andrzeja WICHNIAKA  

10.00 ZA PARAFIAN 

11.30 †Wandę SŁOBODZIAN (Greg 

25) 

13.00 † Krzysztofa, Janusza i Stani-

sławę MROKOWSKICH  
13.00 + Jerzego DĄBROWSKIEGO (z 
okazji urodzin) 
17.00 + Mariana i Helenę JAREC-
KICH, Helenę i Tadeusza KRAW-
CZAK, Hannę i Stanisława SZYMAŃ-
SKICH 

19.00 † Teresę OLAK (GREGOR 17) 
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w Wadowicach, Ludźmierzu i Łagiewnikach. Koszt 700,- zł. Zapisy (do końca 
marca) przyjmujemy w zakrystii i w kancelarii parafialnej. 
12.Rekolekcje jubileuszowe już za 2 tygodnie (!) – od niedzieli 12 III. 

APEL PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI 
W ZWIĄZKU Z PIERWSZĄ ROCZNICĄ AGRESJI ROSYJSKIEJ NA UKRAINĘ 

 W ostatni piątek minął rok od zbrodniczej napaści Rosji na Ukrainę. Do tej pory wojna 
pochłonęła setki tysięcy osób, nie tylko żołnierzy, ale również cywilów, w tym kobiety, 
dzieci i osoby starsze. Miliony osób straciły domy i zostały zmuszone do ucieczki w poszu-
kiwaniu pomocy i bezpiecznego schronienia. W ewangelicznym geście miłosiernego sa-
marytanina, otworzyliśmy z hojnością nasze domy i serca. Od 24 lutego 2022 roku Grani-
ce Polski przekroczyło ponad 10 mln uchodźców wojennych, a duża ich część znalazła w 
naszej ojczyźnie pomoc i schronienie. Osoby prywatne oraz instytucje przystąpiły do nie-
sienia pomocy potrzebującym. Kościół w Polsce, za pośrednictwem Caritas Polska i Cari-
tas diecezjalnych udzielił wsparcia w różnej formie ponad 2 mln uchodźców. Wartość 
pomocy w postaci udzielenia schronienia, posiłków, paczek żywnościowych i darów rze-
czowych oraz wsparcia integracyjnego wyniosła ok. 337 mln zł. Od pierwszych dni wojny 
Caritas udziela wsparcia rzeczowego w Ukrainie, wysyłając transporty pomocy humani-
tarnej o łącznej wartości ok. 260 mln zł. Po roku bohaterskiej obrony Ukrainy wojna trwa 
nadal, przynosząc kolejne ofiary i dalsze zniszczenia. Ukraińcy wciąż potrzebują naszej 
pomocy. Z tego powodu, zwracam się z apelem do księży biskupów, kapłanów, osób życia 
konsekrowanego i wszystkich wiernych świeckich, aby we wszystkich kościołach w Polsce 
wznieść modlitwy w intencji sprawiedliwego pokoju w Ukrainie i w niedzielę 26 lutego 
br., po każdej Mszy Świętej, zorganizować zbiórkę środków finansowych, które za pośred-
nictwem Caritas Polska, zostaną przeznaczone na pomoc ofiarom wojny. Ufam, że dzięki 
modlitwie – już wkrótce – będziemy cieszyć się sprawiedliwym pokojem na Ukrainie, a 
dzięki naszemu wsparciu materialnemu, żaden z naszych braci i sióstr Ukraińców nie 
pozostanie bez pomocy.  

+ Stanisław Gądecki 
Arcybiskup Metropolita Poznański, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski 

13.Zatem dziś także w naszej Parafii prowadzimy zbiórkę do puszek na rzecz po-
mocy Ukrainie. Zaś w przyszłą II. niedzielę Wielkiego Postu (tzw. Ad gentes) – 
będziemy wspierać misjonarzy. 
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