
 ▪ Wszystkim Drogim Parafianom wyrażam z serca płynące podziękowanie za gościnę 
i pełną życzliwości atmosferę podczas spotkań kolędowych. Odwiedziłem, podob-
nie jak rok temu, ponad 500 domów i po raz kolejny przekonałem się nie tylko o do-
minującej satysfakcji mieszkańców naszego Osiedla z racji istniejącego kościoła, ale 
też o ogromnej odpowiedzialności Parafian za wspólnotę, którą tworzymy. Niezwy-
kle sobie cenię wyrażaną akceptację posługi i działań, które z pomocą wielu bardzo 
oddanych osób podejmujemy. Bardzo mnie cieszyły pozytywne opinie o zakupio-
nych organach, a także ujawniające wielką troskę pytania o kondycję finansową pa-
rafii oraz o plany inwestycyjne na bieżący rok. W odpowiedzi wyrażam nadzieję, że 
uda nam się w najbliższym czasie uruchomić ogrzewanie w salce (jest to związane 
z zakupem pieca) i wyposażyć ją w meble, a także zrealizować pragnienie wielu Pa-
rafian odnośnie powstania w naszym kościele maryjnego ołtarza bocznego (jeste-
śmy na etapie czekania na projekt). W kwestiach życia religijno-duchowego parafii 
obiecuję ożywiać wysiłki związane z formacją grup w parafii, podtrzymać i uaktyw-
nić organizowane już tzw. wykłady otwarte oraz wprowadzić na prośbę wielu Para-
fian niedzielne spotkania –  na wzór duszpasterzy parafii św. Antoniego – pt. „kawa 
z księdzem”, rozumiane jako zalążek katechezy dla dorosłych.

 ▪ 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, podczas której dzieci 
naszej szkoły przedstawią jasełka. Serdecznie zapraszam więc także rodziców oraz 
babcie i dziadków, gdyż wysiłki dzieci połączymy z modlitwą, która uprzedzi Dzień 
Babci i Dzień Dziadka. 

 ▪ W przyszłą niedzielę o godz. 16.30 odbędzie się w naszym kościele nabożeństwo 
kolędowe, które poprowadzi miejscowy zespół muzyczny „Dobra Nowina”.

 ▪ W związku z panującą tzw. ptasią grypą w naszym regionie, mieszkańcy Zdzieszo-
wic, którzy hodują drób proszeni są o zgłaszanie tego faktu w Urzędzie Miejskim. 
Instrukcja postępowania znajdziemy na tablicy informacyjnej przy Placu Maja.

 ▪ Dzisiejsza kolekta jest tzw. kolektą kolędową i – podobnie jak w przyszłą niedzielę 
– będzie przeznaczona na potrzeby naszej parafii. „Bóg zapłać” za złożone ofiary.

 ▪ W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności z naszej parafii śp. Ilsę Duda, 
lat 81, z ul. Wolności (pogrzeb odbył się w sobotę); zaś z parafii św. Antoniego zmarł 
śp. Krzysztof Adamski, lat 68, z ul. Kościuszki. Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie...
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