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Pomoc dla Ukrainy
W obliczu wojny możemy doświadczyć bezradności, niepokoju czy złości. Trwa-
jąc w apelu Papieża Franciszka nie zapominajmy o tym, że największa bronią jest 
modlitwa o pokój. 
Polska staje się głównym miejscem ucieczki dla milionów obywateli Ukrainy. Jako 
Naród okazujemy wielkie serce i zaangażowanie. W pierwszej kolejności do Pol-
ski uciekły osoby, które mają tam swoje rodziny, przyjaciół. Wiedzą gdzie szukać 
pomocy. Ta fala uciekinierów jest relatywnie zaopiekowana. Dużo trudniejsza jest 
fala migracji, która szuka schronienia nie mając do kogo zwrócić się o pomoc. JRS 
Poland (Jesuit Refugee Service Poland) czyli Jezuicka Służba Uchodźcom w spo-
sób szczególny przygotowuje się na tę drugą falę uchodźców. Po konsultacjach z 
grupą roboczą, ustaliliśmy, że na tym etapie najbardziej efektywna będzie pomoc 
finansowa. Pomoże ona organizować miejsca wsparcia na miejscu w Polsce. JRS 
jest także w stałym kontakcie z placówkami i kościołem na Ukrainie, aby nieść 
pomoc wszędzie gdzie jest to możliwe. Zaoferowałem również, że jeśli pojawią się 
jakieś potrzeby materialne, produkty, które zaczną być trudno dostępne w Polsce 
lub na Ukrainie to jesteśmy do ich dyspozycji, aby pomagać w sposób jeszcze 
bardziej precyzyjny. 

Poniżej podaję numery kont na które można przekazywać wsparcie dla uchodź-
ców i dla obywateli Ukrainy. Ofiary można składać także do koszyków przy wyj-
ściu z kościoła. Ponad wszystko jednak proszę Was nie zapominajcie o modlitwie 
o pokój!

Konto na wpłaty PLN 
Towarzystwo Jezusowe
Mały Rynek 8, 31-041 Kraków
65 1600 1013 1846 5651 7000 0016
„JEZUICKA POMOC DLA UKRAINY”

Konto na wpłaty GBP
BNP Paribas S.A.
Nr konta: PL48 2030 0045 3110 0000 0025 
1060
BIC: PPABPLPKXXX
Nazwa rachunku: Biuro Misyjne
ul. Rakowiecka 61, 02-532 Warszawa
Polska
„help for Ukraine”



Uroczystość Zwiastowania 
Pańskiego
W najbliższy piątek 25 marca zapraszmy na Mszę św. o godz. 19:30. 
Dziewięć miesięcy przed Bożym Narodzeniem Kościół obchodzi 
uroczystość Zwiastowania Pańskiego, przypominając chwilę, kiedy 
Matka Boża, godzi się zostać Matką Jezusa Chrystusa. W tym dniu 
nie będzie nabożeństwa Drogi Krzyżowej.

Wspólnota u Przyjaciela
zaprasza na spotkania modlitewne w każdy poniedziałek o godz. 
19:30 w domu parafialnym, wejście na końcu parkingu.

Jałmużna wielkopostna
Zachęcamy do uczynku miłosierdzia względem potrzebujących. 
Datek można złożyć po każdej polskiej Mszy św. do naszych wiel-
kopostnych skarbonek, które są wystawione przed ołtarzem. Ze-
brane pieniądze przeznaczamy na pomoc Ukrainie.

To jest kosmos
Do 3 kwietnia trwa 21 odcinkowy program on-line „To jest ko-
smos”. W czasie naszych spotkań staramy się odkryć jak wielki 
potencjał jest w rozumieniu słów Jezusa, który zupełnie odmienił 
nasz świat. Spotkania on-line od poniedziałku do piątku o godz. 
7:15. Zapraszamy.

Chór
Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby dołączyć do chóru para-
fialnego i swoim śpiewem uświetnić czas świętowania Wielkiego 
Tygodnia a w szczególności Wigilii Paschalnej. Próby chóru odbę-
dą się w niedzielę 20 i 27 marca o godz. 17:00 w domu parafialnym, 
wejście na końcu parkingu.

Pomoc Ukrainie
Bardzo dziękujemy za jałmużnę i ofiary na pomoc dla Ukrainy. W 
ostatnią niedzielę zebraliśmy na ten cel £1265. Zbiórka trwa.

Koordynator katechezy
Wszelkie pytania odnośnie programów katechetycznych prosimy 
kierować do p. Agnieszki Więcek pod adres: stamfordcatechist@
rcdow.org.uk lub telefonicznie: 020 8800 2202.

Nabożeństwo pojednania
odbędzie się w środę 6 kwietnia. W czasie adoracji od godz 19:00 
będzie można przystąpić do spowiedzi św. Prosimy, aby już teraz 
zarezerwować sobie czas na ten wyjątkowy wieczór. Będzie to do-
bra chwila, aby przygotować się duchowo do przeżywania świąt 
Zmartwychwstania Pańskiego. 

Spowiedź
Możliwość spowiedzi w piątki w czasie adoracji od 19:00 do 20:00. 
Po adoracji możliwość przyjęcia komunii św. Nie ma możliwości 
spowiedzi w czwarte piątki miesiaca. 


