DRODZY PARAFIANIE
Przeżywamy trudny czas dla naszej Ojczyzny i Kościoła. Całą naszą ufność pokładamy
w Bogu, Jemu zawierzając w naszej modlitwie wszystkie lęki i niepokoje.
Pisząc o czekających nas wydarzeniach, pragnę w tym liście podzielić się z Wami
propozycjami wspólnych przeżyć:
1. Rekolekcje Adwentowe, które przeżywać będziemy w dniach: 5-8 grudnia, które
poprowadzi O. Mariusz Chyrowski ze Zgromadzenia OO. Redemptorystów z Rowów.
(Program dołączony na drugiej stronie).
2. Niedziela, 12 grudnia – Wizytacja Kanoniczna w parafii Ks. Biskupa Edwarda
Dajczaka.
3. KOLĘDA – WIZYTA DUSZPASTERSKA W PARAFII.
Ze względu na niepewny czas i wciąż trwającą pandemię, proponuję dwie możliwości:
- pierwsza – w kościele. Tak, jak w minionym roku zapraszając w poszczególne dni na
Mszę św. o godz. 18.30, która będzie odprawiona za Parafian z danej ulicy. Po Mszy św.
wspólne kolędowanie, modlitwa zawierzenia Was Bogu, a na koniec każdy otrzyma
pamiątkowy obrazek z modlitwą, którą będzie mógł odmówić po powrocie do domu.
(Wcześniej, przed wyjściem na tę Mszę św. powinniśmy przygotować stół nakrywając go
białym obrusem, na którym stawiamy krzyż, świece, kropidło i wodę święconą, która
będzie dostępna w kościele). Otrzymując pamiątkowy obrazek, złożymy na ręce
kapłanów ofiarę tak, jak czynimy to, gdy tradycyjnie kapłan przychodził z wizytą
duszpasterską do domu. Każdy, kto wybierze tę formę kolędy, proszony jest
o wypełnienie w domu kartki (do pobrania ze stolika za ławkami), na której napisze dane
swojej rodziny i umieszczając w kopercie wraz z ofiarą złoży na ręce kapłana.
- druga propozycja to zaproszenie kapłana z wizytą duszpasterską do domu. Ta
wizyta, w trosce o obustronne bezpieczeństwo ograniczy się do modlitwy i poświęcenia
mieszkania. Jeśli wybierzemy tę formę kolędy, prosimy wypełnić kartkę (do pobrania ze
stolika za ławkami) i złożyć ją do niedzieli, 5 grudnia włącznie w kościele do skarbony
za ławkami ( nie wrzucamy na tacę). Na podstawie złożonych zaproszeń, w niedzielę,
19 grudnia w gablocie, na stronie internetowej i w gazetce parafialnej zostanie podany
harmonogram z terminami kolędy w domach.
Wizytę duszpasterską – kolędę rozpoczniemy od poniedziałku, 27 grudnia
począwszy od Parafian, którzy zaproszą kapłana do domu. Rozpoczęcie kolędy od
godz. 16.00. Od niedzieli, 19 grudnia będzie można z kościoła zabrać wodę święconą.
4. Poświęcone opłatki wraz z życzeniami i listem do Parafian można będzie nabyć
w niedziele: 5, 12 i 19 grudnia po każdej Mszy św. przed kościołem. Składane przy tym
ofiary będą przeznaczone na pokrycie kosztów wyposażenia kaplicy modlitwy w Domu
Świętej Rodziny.
5. W niedzielę, 12 i 19 grudnia, ministranci rozprowadzać będą przed kościołem sianko
na stół wigilijny.
Z duszpasterskim pozdrowieniem
Ks. Władysław Stec Sala
Proboszcz parafii

