Drodzy Parafianie!
Czas Bożego Narodzenia to nie tylko tradycyjne rodzinne święta, choinka i
prezenty. To przede wszystkim Tajemnica Boga-Człowieka, który jest z nami. To czas
pojednania z Bogiem i ludźmi. Opłatek wyraża przebaczenie i ofiarowaną przyjaźń
ludziom. Spowiedź św. ma nas pojednać z Bogiem, a Komunia św. ma nas z Nim
zjednoczyć. Przez Mszę św. dotykamy tajemnic wieczności. Jezus obiecuje: „Kto
spożywa Moje Ciało, (…) ma życie wieczne”.
Trudna sytuacja, która dotyczy obecnego życia społecznego, ograniczyła w
dużym stopniu nasze spotkania jako Rodziny Parafialnej. Rozumiemy tych, którzy
obawiając się o zdrowie korzystają z dyspensy. Dziwne byłoby tylko, gdyby korzystający
z dyspensy w Kościele, w innych miejscach wykazywali pełną aktywność. Wszyscy
mamy oczywiście nadzieję, że sytuacja wkrótce wróci do normalności.
Kolęda w okresie tego Bożego Narodzenia musi dostosować się do sytuacji, w
której żyjemy. My, Wasi duszpasterze, zapraszamy do świątyni na Msze św. w Waszej
intencji. Ułatwiać ma to grafik, od którego można jednak odstąpić, gdyby inny termin
był praktyczniejszy.
Ze szczególną troską myślimy o Chorych Parafianach. Zawsze możecie zaprosić
nas do domów przede wszystkim z posługą sakramentalną.
Oprócz spraw duchowych, prosimy o uwzględnienie także naszych wspólnych
spraw materialnych. Cieszymy się, że świątynia jest zadbana. Planujemy kolejne prace.
Chcemy to zrealizować w roku 2021. Ofiary z kolęd zawsze były i są ważną cząstką
naszego parafialnego budżetu. Są one również niezbędną pomocą w regulacji naszych
zobowiązań na rzecz diecezji. Jeżeli zechcecie, ofiary w kopertach, będziecie mogli
złożyć podczas Mszy św. „kolędowych”. Można je przekazać także za pośrednictwem
krewnych lub sąsiadów.
Kolejny rok liturgiczny, poświęcony tematowi Eucharystii, powinien łączyć nas w
osobistej i we wspólnej pracy nad życiem duchowym. Pamiętajmy o codziennej,
przynajmniej porannej i wieczornej modlitwie oraz fundamentalnej zasadzie:
„Bez Boga ani do proga!”.
Wszystkich serdecznie pozdrawiamy,
i życzymy
pełnych pokoju, zdrowia i radości Świąt Bożego Narodzenia
oraz szczęśliwego Nowego 2021 Roku.
Błogosławimy Wam:
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
Wasi duszpasterze
wraz ze Siostrami Misjonarkami Służebnicami Ducha Świętego

Msze św. „kolędowe” w intencji Parafian – godz. 18.30

Data

Ulice

28.12. pd.

Plażowa, Wiosenna, Letnia, Jesienna i Przedwiośnie

29.12. wt.

Kościerska, Wejherowska, Ślesińska i Kartuska

30.12. śr.

Biłgorajska, Wolińska, Krośnieńska i Strzegowska

4.01. pd.

Sztumska, Kwidzyńska, Tczewska i Grajewska

5.01. wt.

Głogowska, Spacerowa, Pszczyńska

7.01. czw.

Suwalska, Modlińska, Przemyska, Świdnicka i Oleśnicka

8.01. pt.

Polanicka, Katowicka i Dęblińska

11.01. pd.

Radomska, Jędrzejowska, Orzechowa i Owocowa

12.01. wt.

Nakielska (parzysta)

13.01. śr.

Nakielska (nieparzysta)

14.01. czw.

Daktylowa, Morelowa, Krzywa i Mahoniowa

15.01. pt.

Podnóże i Hrubieszowska

18.01. pd.

Białobłocka, Kokosowa i Malinowa

19.01. wt.

Czorsztyńska, Krokusowa i Fiołkowa

20.01. śr.

Wiklinowa, Jałowcowa i Grzybowa

21.01. czw.

Sosnowa, Palisandrowa i Akacjowa

22.01. pt.

Hebanowa, Porzeczkowa i Paprocia

25.01. pd.

Wiśniowa, Truskawkowa i Czereśniowa

26.01. wt.

Maciaszka

27.01. śr.

Jagodowa, Poziomkowa, Borówkowa i Brzoskwiniowa

28.01. czw.

Makowa i Bluszczowa

29.01. pt.

Szczytowa i Jeżynowa

