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Z BŁOGOSŁAWIEŃSTWEM RODZIN 

 

W bieżącym roku - ze względu na trudną sytuację epidemiczną - zgodnie z decyzją                       

ks. Arcybiskupa Metropolity Wacława Depo, nie odbędzie się wizyta duszpasterska 

(czyli tzw. Kolęda) w tradycyjnej formie. Nie mniej jednak bardzo chcielibyśmy, aby 

Boże błogosławieństwo obficie spłynęło na wszystkich Parafian. Dlatego pragniemy 

zaprosić naszych Drogich Parafian na Msze Święte, które sprawowane będą w intencji 

mieszkańców poszczególnych ulic i osiedli. Będziemy wspólnie modlić się o Boże 

błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i Świętego Józefa, o zdrowie, pomyślność, 

uwolnienie od epidemii, wzajemną miłość, zrozumienie i szacunek w naszych 

rodzinach w całym Nowym Roku. 

Naszym pragnieniem jest, aby parafianie poszczególnych ulic, osiedli aktywnie 

włączyli się  w celebrację Mszy świętej poprzez przygotowanie czytań, psalmu, 

modlitwy powszechnej. Zależy nam, by Msze święte sprawowane w intencji 

mieszkańców poszczególnych ulic osiedli przyczyniły się do duchowej integracji, 

która najbardziej scala społeczność budującą lokalną wspólnotę Kościoła. Do tej pory 

wielu z Was dawało świadectwo jak ważne jest dla Was przyjęcie księdza w swoim 

domu. Zróbmy wszystko, by w trudniejszym warunkach wymuszonych przez 

pandemię, kolęda nie straciła uroku prawdziwego święta wiary dla naszych rodzin                

i domów. 

Na zakończenie Mszy św. kolędowej pobłogosławimy wodę przyniesioną przez Was, 

którą wykorzystacie w czasie liturgii domowej  w czasie poświecenia mieszkania czy 

domu.  

W czasie naszych spotkań kolędowych będzie można złożyć tradycyjną ofiarę 

kolędową  na funkcjonowanie naszej parafii. Dzięki ofiarom zebranym podczas kolędy 

możliwe jest pokrycie całorocznych zobowiązań naszej parafii  wobec dzieł Kościoła 

Powszechnego, jak i Diecezjalnego oraz prowadzenie prac remontowych przy 

kościele. Za złożone ofiary już dziś składamy staropolskie Bóg zapłać.  

Mamy nadzieję na życzliwe przyjęcie naszego zaproszenia.  Niech  wspólna modlitwa 

będzie  wyrazem naszej ufności, którą pokładamy w Bogu. Harmonogram Mszy św. 

kolędowych dla poszczególnych ulic i bloków został umieszczony na parafialnej 

stronie internetowej  oraz w gablocie przy wejściu do kościoła.  

 

                                                                       Z darem modlitwy wasi duszpasterze  


