Drodzy Parafianie!
Ostatni list pisałem do Was, kiedy rozpoczynaliśmy budowę
kościoła. Od tamtego czasu jako wspólnota przeżyliśmy wiele
wspaniałych chwil. Wydawało mi się, że życie naszej Parafii ma swój
rytm wyznaczony kalendarzem liturgicznym, osobistymi przeżyciami
sakramentów i rocznic przez każdego z Was.
Nikt chyba nie spodziewał się, że nasze życic w każdym jego
wymiarze tak bardzo się zmieni. Życie i rytm naszej parafii także uległy
zmianie. Nam, Waszym duszpasterzom, przede wszystkim, brakuje
bezpośredniego kontaktu z Wami, bo przecież Kościół to nie tylko księża,
ale my wszyscy duszpasterze i ludzie wierzący. Jeśli brakuje któregoś
elementu, to ten Kościół jest niepełny.
Rytm życia naszej parafii został zakłócony z powodu pandemii.
Co roku spotykaliśmy się osobiście w czasie kolędy - wizyty
duszpasterskiej. To jest ważny element ze względu na wielowiekową
tradycję oraz możliwość bezpośredniego kontaktu z Parafianami,
szczególnie w miastach, gdzie łatwo o anonimowość i rozluźnienie
kontaktów międzyludzkich. Dla nas. Waszych duszpasterzy kontakt z
Wami w Waszych domach zawsze był niezmiernie ważny.
W tym roku nie będziemy mogli przyjść do Was z kolędą, aby
pobłogosławić Wasze mieszkania, dlatego zapraszamy Was, byście
odbyli kolędę w naszym kościele. Chcemy, by było to szczególne
przeżycie dla każdej rodziny. Każdego dnia według planu kolędowego
będziemy odprawiać Msze św. za mieszkańców poszczególnych ulic i
bloków. W czasie Mszy św. będziemy modlić się o błogosławieństwo
Boże nad zebranymi i pozostałymi w domach mieszkańcami, zwłaszcza
chorymi. Poświęcimy także wodę, którą przyniesiecie do kościoła na
Mszę św., byście mogli po powrocie poświęcić Wasze mieszkania. Po
Mszy św. odprawimy obrzęd kolędowy tak jak w domu w czasie kolędy.
Otrzymacie również teksty modlitw do odprawienia celebracji liturgii
kolędowej w Waszych domach. Na koniec spotkania otrzymacie obrazki
kolędowe od duszpasterzy.
Przekazujemy Wam kartkę, na której proszę o wpisanie nazwiska
i imion poszczególnych członków rodziny mieszkających pod tym
adresem, w intencji, których odprawimy Mszę św. w wyznaczonym
dniu.

Ważne jest wpisanie na kopercie i na zaproszeniu dokładnego
adresu, byśmy mogli wyznaczyć konkretne daty naszego spotkania
kolędowego w kościele.
Plan kolędy - spotkań w kościele będziemy podawać w każdą niedzielę
w ogłoszeniach parafialnych, również na stronie internetowej naszej
parafii.
Prosimy o wypełnienie kartki z napisem: „ ZAPROSZENIE DO
KOŚCIOŁA NA KOLĘDĘ" i zwrot w tej samej kopercie z dokładnym
adresem. Koperty z kartką oddajemy w zakrystii przed lub po Mszy św.
do 20 grudnia 2020 r.
Dziękujemy za przyjęcie listu. Życzymy
błogosławieństwa na Święta Bożego Narodzenia.
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