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 ▪ Dzisiejsza niedziela kończy tradycyjny czas odwiedzin kolędowych. Wszystkim 
Drogim Parafianom wyrażam gorące podziękowanie za otwarte drzwi i serca 
Waszych domów. Odwiedziłem nieco ponad 530 rodzin i po raz kolejny doświad-
czyłem zarówno ogromnej życzliwości, jak też odpowiedzialności za wspólnotę, 
którą tworzymy. Bardzo sobie cenię wyrażaną akceptację posługi i działań, które 
z pomocą wielu niezwykle oddanych osób podejmujemy. Cieszyły mnie pytania 
o plany gospodarcze na najbliższy czas – odczytuję to jako troskę o wspólne do-
bro. W odpowiedzi wyrażam nadzieję, że w Uroczystość Zwiastowania NMP uda 
nam się poświęcić w naszym kościele przestrzeń maryjną z figurą Matki Bożej 
z Nazaretu oraz wkrótce zakończyć prace związane z elewacją budynków para-
fialnych. W kwestiach życia religijno-duchowego parafii pozostają zadania zwią-
zane z formacją grup w parafii, w tym dostrzeganą już działalność Parafialnego 
Zespołu Caritas, a także ubogacanie organizowanych już katechez dla dorosłych 
(tzw. „kawa z księdzem”).

 ▪ 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 kance-
laria parafialna będzie czynna w ustalonych i niżej podanych terminach.

 ▪ W przyszłą niedzielę serdecznie zapraszam o godz. 15.30 na niedzielne spotka-
nie nazwane „kawa z księdzem”. W programie spotkania m.in. prelekcja o roz-
woju doktryny i praktyki eucharystycznej w dziejach Kościoła.

 ▪ Składam serdeczne podziękowanie kolędnikom (z PSP byli to: Zuzanna Anto-
siak, Oliwia Czekała, Paweł Grabiński, Magdalena Orzłowska, Filip Porada, Ma-
teusz Pyda, Łukasz Woźnica i Weronika Zajączkowska; zaś z PG – Wiktoria Drost, 
Anna Drożdż, Izabela Kulczyńska, Katarzyna Kwoczała, Emilia Mrozek, Magda-
lena Ogrodnik i Marta Piechota), którzy po minionych świętach kolędowali na 
terenie naszej parafii pod opieką Państwa Kleniewskich. Część dochodu z ko-
lędowania została przeznaczona na cele misyjne – 500 zł oraz na figurę Matki 
Bożej – 800 zł.

 ▪ Dzisiejsza kolekta – tzw. kolekta kolędowa – będzie przeznaczona w całości na 
sfinansowanie figury Matki Bożej z Nazaretu dla naszego kościoła. W przyszłą 
niedzielę ofiary przeznaczone będą także na potrzeby naszej parafii. „Bóg za-
płać”. 


