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1. Kalendarz liturgiczny:
sobota, Uroczystość Św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny.
2. W najbliższą niedzielę o godz. 1900 Schola Cantorum poprowadzi „Kantatę o Bożym Umęczeniu muzyczna medytacja o Męce Pańskiej” - dedykowaną Ukrainie. Serdecznie zapraszamy.
3. Po raz VII Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży naszej diecezji organizuje Nocną Drogę Krzyżową
pod hasłem „W Jego krzyżu mój strach pokonany". Wydarzenie rozpocznie Msza Święta w kościele
NMP Matki Kościoła w Kielcach 18 marca o godzinie 2000; po czym wymarsz trasą liczącą 37 km na
Św. Krzyż. Szczegóły i zapisy na stronie kielce.ksm.org.pl.
4. Rycerstwo Niepokalanej Diecezji Kieleckiej zaprasza do wzięcia udziału w XXIV Pielgrzymce
Pokutnej do Kalwarii Świętokrzyskiej w Morawicy, która odbędzie się 19 marca. Szczegółowy plan
pielgrzymki podany jest na plakacie w gablocie ogłoszeniowej.
5. Kielecka Caritas uruchamia akcję pomocy dla Ukrainy pod nazwą PACZKA DLA UKRAINY. Od dziś
w zakrystii możemy odebrać specjalne kartony, które będziemy mogli wypełnić produktami pierwszej
potrzeby, których lista znajduje się w gablocie parafialnej. Wypełnioną paczkę o wadze nie
przekraczającej 18 kg i oklejoną załączonym logo należy dostarczyć do zakrystii do czwartku – 17
marca. Paczki za pośrednictwem Caritas przekazane zostaną do rodzin na Ukrainie lub
przekazywane na miejscu uchodźcom z Ukrainy.
6. Pragniemy podzielić się kilkoma informacjami na temat pomocy uchodźcom z Ukrainy
przekazanych nam przez Ks. Stanisława Słowika, Dyrektora Kieleckiej Caritas:
1. Zarządzona przez Ks. Bpa zbiórka ofiar w parafiach przerosła wszelkie oczekiwania. Do dnia
dzisiejszego 212 parafii wpłaciło ok 1 225 000 zł. Łącznie Caritas Kielecka zebrała już ok 1,5 mln zł.
Milion zł z tego przesłaliśmy już do Caritas Polska.
2. Zbiórka darów rzeczowych również przebiega zadowalająco. Potrzebne są głównie: żywność,
środki higieny, środki chemiczne oraz kołdry, poduszki, ręczniki i pościel. Nie zbieramy odzieży
używanej!
3. Godna zauważenia i podkreślenia jest inicjatywa, aby stworzyć w parafiach listy rodzin gotowych
przyjąć uchodźców do swoich domów. Przy tej okazji należy dodać, że od 20 marca
(najprawdopodobniej) będzie wypłacana przez gminy zapomoga dla przyjmujących uchodźców w
kwocie 40zł na osobę za dzień. Z pewnością w rodzinach naszych jest duży potencjał wolnych lokali i
gorących serc.
4. Diecezja dotychczas przyjęła w ośrodkach: Na Grodzisku w Ojcowie - 33 osoby, w Rabce - 40 osób;
oraz Caritas Kielecka już przyjęła 105 osób w Kaczynie, Piekoszowie, Miechowie i Proszowicach.
Kolejne ponad 180 miejsce czeka w gotowości lub jest pospiesznie przygotowywane przez Caritas.

Słysząc czasem zarzut, że Kościół nie pomaga, możemy uczciwie informować o prawdziwym obrazie
pomocy.
Ks. Stanisław Słowik
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