
  

 ▪ Dzisiejszą niedzielą kończą się w naszej parafii tradycyjne odwiedziny kolędowe. 
Gorąco dziękuję za otwarte drzwi Waszych domów, a nade wszystko otwarte 
serca Drogich Parafian. Odwiedziłem, podobnie jak w minionych latach, nie-
mal 550 domów (w tym wiele rodzin wielopokoleniowych, przyjmujących czę-
sto kolędę wspólnie) i kolejny raz mogłem doświadczyć niezwykłej życzliwości 
i akceptacji posługi i działań, które jako wspólnota podejmujemy. Dziękuję za 
dobre słowa oraz wszelkie sugestie i uwagi wypowiadane z troską i poczuciem 
odpowiedzialności. W sprawach życia religijno-duchowego i liturgicznego para-
fii często podkreślano piękną oprawę muzyczną tworzoną przez p. organistkę, 
niezmiennie i z satysfakcją mówiono o ubogacaniu naszej wspólnoty w ważne 
święta przez biskupa gliwickiego Jana Kopca, a także wskazywano na dobro 
wynikające z posługi nadzwyczajnych szafarzy Komunii św., kościelnych i Para-
fialnego Zespołu Caritas. Podobnie jak przed rokiem bardzo cieszyły mnie py-
tania o tegoroczną pielgrzymkę – choć, niestety, jeszcze jej nie zaplanowałem. 
Z wielką troską pytano o kondycję Liturgicznej Służby Ołtarza i Dzieci Maryi – 
przy tej okazji apeluję i proszę o wsparcie rodziców chłopców z drugiej i trzeciej 
klasy, którzy chcieliby służyć naszej wspólnocie. Z ubolewaniem były wypowia-
dane uwagi o frekwencji dzieci i młodzieży na Mszach św. szkolnych (także dla 
mnie jest to wielkim zmartwieniem). W wielu domach poruszałem temat czy-
tania słowa Bożego podczas liturgii przez dorosłych wiernych – zachęcam ser-
decznie do takiego zaangażowania się, tym bardziej, że planuję po feriach dla 
takiej grupy lektorów i wszystkich chętnych prowadzić w piątki o godz. 18.45 
spotkania biblijne. W kwestiach gospodarczych wyrażano uznanie za wymianę 
ławek w kościele, a najczęściej pytano o powody zamknięcia domu dziennego 
pobytu dla seniorów i perspektywy ich powrotu do naszego obiektu. W tym 
miejscu obiecuję, że osobiście dołożę wszelkich starań, by nastąpiło to jak naj-
szybciej. Kończąc pokolędową refleksję, mogę zapewnić, że wszystkie sygnali-
zowane sprawy, zarówno religijno-duchowe, jak i gospodarcze wraz z planem 
inwestycyjnym na bieżący rok, będą szczegółowo omówione już podczas naj-
bliższego spotkania Parafialnej Rady Duszpasterskiej (17 stycznia br.).
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 ▪ Wyrażam uznanie i wdzięczność dzieciom i młodzieży koledującym po minionych 
świętach na terenie naszej parafii pod opieką Państwa Kleniewskich, którzy wy-
stosowali podziękowanie następującej treści:

Kolędnicy (uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 i Publicznej Szkoły 
Podstawowej nr 3 w Zdzieszowicach) oraz opiekunowie grup kolędniczych pra-
gną podziękować mieszkańcom Starego Osiedla za ogromną życzliwość i hoj-
ność okazaną nam w okresie kolędowania. Dzięki Państwa serdeczności zebra-
liśmy pieniądze w kwocie 4000 zł oraz dużą ilość słodyczy. Pomogło to nam 
wesprzeć dzieło misyjne w wysokości 500 zł, potrzeby naszej Parafii w wyso-
kości 1000 zł. Pozostałą kwotę wykorzystamy na zorganizowanie wycieczki dla 
kolędników. Ze słodyczy natomiast cieszyli się kolędnicy, a także podopieczni 
ośrodka dla niepełnosprawnych w Kędzierzynie-Koźlu. Dzięki Państwa uprzej-
mości, okazywanej nam przez kilka ostatnich lat, również w tym roku kalen-
darzowym pragniemy kontynuować tradycję kolędowania na naszym osiedlu.

 ▪ Od jutra powracamy do przyjętego w naszym kościele porządku Mszy św., tj. 
w środy o godz. 7.00, a w pozostałe dni robocze o godz. 18.00. Również kancela-
ria parafialna będzie czynna w ustalonych i niżej podanych terminach.

 ▪ W czwartek zapraszam o godz. 18.00 na Mszę św. szkolną. 
Przed Mszą św. o godz. 17.00 odbędzie się próba scholi i spotkanie ministrantów.

 ▪ W piątek o godz. 19.00 na plebanii odbędzie się posiedzenie Parafialnej Rady Dusz-
pasterskiej. Tematem będzie m.in. sprawozdanie finansowe z ubiegłego roku oraz 
plany inwestycyjne na najbliższy czas, a także omówienie sugestii przekazanych 
mi podczas spotkań kolędowych. 

 ▪ W przyszłą niedzielę serdecznie zapraszam o godz. 15.30 na niedzielne spotkanie 
nazwane „kawa z księdzem”. Temat katechezy: „Typy i ilustracje Jezusa Chrystusa 
w Starym Testamencie”. 

 ▪ Dzisiejsza kolekta jest tzw. kolektą kolędową, która w całości zostanie przezna-
czona na remont i przebudowę domu dziennego pobytu dla seniorów; w przyszłą 
niedzielę kolekta będzie również na potrzeby naszej parafii. „Bóg zapłać” za zło-
żone ofiary. 

 ▪ W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności z naszej parafii śp. Kon-
rada Dreslera, lat 67, z ul. Spokojnej (pogrzeb odbył się w piątek). Wieczny odpo-
czynek racz Mu dać Panie.
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