Odwiedziny kolędowe
To ważny element życia wspólnoty parafialnej, gdyż w kościele – gdy przychodzimy na Mszę świętą –
nie ma ani czasu, ani miejsca na swobodne rozmowy z kapłanem. Wizyta duszpasterska jest wiec okazją
do poruszenia tematów dotyczących życia parafii, ale też tych, o których nie sposób debatować w czasie
krótkiego spotkania „pod kościołem” i przy udziale osób trzecich.
Niestety w wielu domach brakuje krzyża i kropidła, a sąsiedzi pożyczają je sobie w ostatniej niczym
kolędowe „precjoza”. To smutne, gdy w domu katolika brakuje krzyża. O czym to może świadczyć?
A doświadczenie uczy, że w takich domach zamiast Znaku Pana, spotkać można obraz np. liczącego
pieniądze Żyda, który wedle zabobonu ma przynosić bogactwo. Są i tacy parafianie, którzy oszukują na
wodzie święconej. – Zawsze można powiedzieć, że nie mamy wody święconej i poprosić kapłana
o poświecenie. Na pewno to chętnie zrobi .
Parafianie źle odbierają też fakt, że kapłan nosi na kolędzie kartoteki. Błędnie myślą, że zapisuje tam
jakieś dane nieistotne. (wszystko reguluje RODO). Tu zaś chodzi o uaktualnienie kartotek w dane
dotyczące nowych parafian, chrztów, dłuższych wyjazdów czy śmierci. Kapłan powinien dysponować
takimi informacjami, jeśli ma właściwie zadbać o życie religijne wiernych czy też zatroszczyć się o
sakrament dla dzieci i młodzieży. Każdy który zamieszkuje (nie zameldowanie) powyżej 3 miesięcy
przynależy do parafii w której mieszka, a nie gdzie jest zameldowany.
Ilość domów, które kapłan odwiedza, sprawia też, że nie zawsze może on każdemu poświęcić każdemu
tyle czasu ile by oczekiwał, a każdego stara się obdarować swoją obecnością „po równo”. W takich
wypadkach, gdzie dłuższa rozmowa jest niezbędna, warto ją odłożyć i umówić się z duszpasterzem
w innym, dogodnym terminie. Bywają jednak odstępstwa. Ksiądz i towarzyszący mu ministranci muszą
czasem się posilić – taka wizyta z oczywistych względów trwa dłużej. Ale bywa i odwrotnie, gdy
domownicy nie chcą nawiązać kontaktu i dają do zrozumienia, że przyjmują księdza li tylko z przyczyn
wizerunkowych, a nie z potrzeby serca.
Największym smutkiem dla duszpasterza są jednak zamknięte drzwi. To często znak: „nie chcemy mieć
z parafią nic wspólnego”. Zawsze jest szansa spotkać się w terminie innym, dogodnym dla wszystkich.
I niestety największe problemy z przyjęciem kapłana w domu mają osoby „stojące z boku Kościoła”,
tzw. „wierzący-niepraktykujący”. Jeśli z jakaś rodziną nie spotkał się kapłan w czasie od powstania
parafii, to trudno mówić o uczestniczeniu we wspólnocie Kościoła. A w przypadku nie uczestniczenia w
we wspólnocie w parafii zamieszkania – o świadectwie wiary.
Warto także pamiętać, że wizyta duszpasterska wynika wprost z Kodeksu Prawa Kanonicznego, który
stanowi: „Proboszcz winien nawiedzać rodziny, uczestnicząc w troskach wiernych, zwłaszcza
niepokojach i smutku oraz umacniając ich w Panu, jak również - jeśli w czymś nie domagają roztropnie ich korygować”.
Jej kulminacyjnym punktem jest wspólna modlitwa z prośbą o błogosławieństwo dla mieszkańców.
Z kolędą łączona jest tradycja umieszczania na drzwiach domu symboli: C+M+B. Św. Augustyn
odczytuje w nich myśl: „Christus Multorum Benefactor” (Chrystus dla wielu jest dobroczyńcą). Istnieje
też ich starochrześcijańskie tłumaczenie: „Christus Mansionem Benedicat” (Niech Chrystus błogosławi
temu mieszkaniu). Zwyczaj ten nawiązuje do Starego Testamentu i oznaczenia domów krwią baranka
paschalnego, które miało chronić dom i jego mieszkańców od nieszczęścia. To - podobnie jak przyjęcie
kapłana z wizytą duszpasterską - publiczne wyznanie wiary i łączności z Kościołem. Zadbajmy więc, by
odwiedziny naszych duszpasterzy przeżywać w duchu radości płynącej z Tajemnicy Wcielenia, w duchu
modlitwy w rodzinnym gronie, a otrzymane od Boga błogosławieństwo niech chroni nasz dom, rodziny
i umacnia nas na drodze życia chrześcijańskiego.
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C+M+B 2019
Słowa te piszemy na zewnętrznych
drzwiach naszych domów

Ogłoszenia Duszpasterskie 06.01.2019
1. Bardzo proszę o modlitwę w intencji naszej parafii i w intencji wszystkich inicjatyw
parafialnych. Modlitwy w poniedziałek przez wstawiennictwo Świętego Józefa.
2. Spotkanie modlitewne Ruchu Charyzmatycznego w poniedziałek 14.01 o 1900
Spotkanie Klubu Seniora w środę 09.01 o 1700.
3. 14.01 – 20.01.2019 Msze Święte w poniedziałek 745; środa i piątek o 1830; 12.01 sobota
1630; 13.01. niedziela 800, 1000, 1130, 1900. Są wolne intencje.
4. Msze Święte w czasie odwiedzin duszpasterskich od poniedziałku do piątku o godzinie
900. W niedzielę i sobotę bez zmian. Serdecznie zapraszam.
5. Za tydzień w piątek rozebranie żłóbka po porannej Eucharystii.
6. Jeśli ktoś chciałby zaopatrzyć się w Pismo Święte dla swoich dzieci komunijnych i nie
tylko (wielkości B6 – cena 42 zł) jest taka możliwość w zakrystii. Za tydzień spotkanie
dla dzieci I komunijnych po Eucharystii o 11 30.
7. Podczas Eucharystii 01.01 zebraliśmy 1132,20 zł. Dziękuję także za wpłaty na konto
parafialne. Za tydzień niedziela funduszu budowy Kościoła. Zapraszam by wspierać
parafię przez wpłaty na konto: SBG 34 9048 0007 2001 0013 9003 0001. Przypominamy
o możliwości przekazania 1%
podatku na naszą parafię na
budowę kościoła. Po zakończeniu
kolędy
parafii.

sprawozdanie

finansowe

Intencje Mszy 06 - 13.01.2019
SOBOTA, 05.12.2019
Za Parafian
35 rocznica ślubu Hanny i Zenona
1630

Śp. Bolesław (18 r.śm.) Czesławę Ludwiczak, Irena Lech Lima Józefę Antoniego Kasprzak
Śp. Teofila Kaczmarka (37 r.śm.)
Śp. Wiesława Jaźwickiego
W intencji 9 urodzin Wojciecha
Gregorianka 5 - śp. Józefę Stefańską

NIEDZIELA, 06.01.2019

Niedziela Objawienia Pańskiego – Trzech Króli
Gregorianka 6 - śp. Józefę Stefańską

800
1000
1130
19

00

Śp. Monika Pieczkowska od Wandy
Śp. Jan Jandy (ur, im.) Waldemara Jandy, Piotra Muchowskiego, zm. z rodz. Jandych, Napierałów, Bajonów
Śp. Hanna Lipińska – Hlawaczek (1 r.śm.) od męża, dzieci, wnuków
Śp. Mieczysłąw Adamek (ur i im) i zm z rodziny
Z okazji 16 urodzin Mikołaja

PONIEDZIAŁEK, 07.01.2018
900

Gregorianka 7 - śp. Józefę Stefańską

WTOREK, 08.01.2019
900

Gregorianka 8 - śp. Józefę Stefańską

ŚRODA, 09.01.2019

Pragniemy gościć w waszych domach z Bożym błogosławieństwem
Ks. Adam Przewoźny – proboszcz
06.01.2019
07.01.2019
08.01.2019
09.01.2019
10.01.2019
11.01.2019
12.01.2019
13.01.2019

Niedz
Pon
Wt
Śr
Czw
Pt
Sob
Niedz

1400
1600
1600
1600
1600
1600
1000
1400

06.01.2019
07.01.2019
08.01.2019

Niedz
Pon
Wt

1400
1600
1600

Myśliwska, Os. Złota Polana, ul. Leśna Sierosław i Brzozowa
Dworska i Wrzosowa, Zagajnikowa (Pokrzywnica)
Zakole
ul. Diamentowa, Granitowa i Skalista
ul. Kasztanowa od ul. Bukowskiej
ul. Begonii od Hiacynta
ul. Jankowicka od Dopiewskiej
ul. Hiacynta od końca (bez numeru 2-12 parzystych)
Ks. Rafał Krystianc
ul Sienna ul. Kapitańska i Hangarowa
Biały Rozalin, ul. Tulipana, Nagietka, Niezapominajki parzyste
ul. Storczyka 31AB,33AB, 35AB, 37AB,39-47AB (szeregowiec) i Azalii i
Ul. Jemioły
ul. Neptuna, Bosmańska i Piracka
ul. Lawendy, Piwonii
ul. Róży i Dalii, Stokrotki, Hiacynta 12 – 2 (parzyste)
ul. Tarnowska od ul. Grabowej
ul. Zespołowa i Szkolna ul. Wodnika, Rejsowa, Wioślarska

09.01.2019 Śr
1600
10.01.2019 Czw
1600
11.01.2019 Pt
1600
12.01.2019 Sob
1000
13.01.2019 Niedz
1400
Jeśli komuś nie pasuje zaproponowany termin, jest możliwość umówienia się w innym dogodnym terminie.

Gregorianka 9 - śp. Józefę Stefańską
900

Śp. Monika Pieczkowska od Klubu Seniora

CZWARTEK, 10.01.2019
900

Gregorianka 10 - śp. Józefę Stefańską

PIĄTEK, 11.01.2019
Gregorianka 11 - śp. Józefę Stefańską
Z okazji 11 urodzin Juliusza z podziękowaniem za łaski z prośbą o dalsze łaski dla niego i dla całej rodziny
9
od MATKI chrzestnej
SOBOTA, 12.01.2019
00

1630

Za Parafian
Śp. Zofia Klorek (5 r.śm) od córki Geni z mężem i dziećmi
Gregorianka 12 - śp. Józefę Stefańską

NIEDZIELA, 13.01.2019
Gregorianka 13 - śp. Józefę Stefańską
800

Śp. Genonefa Nowak od Wandy z rodziną

1000

Śp. Franciszka Błaszczaka (r.śm) Maria Błaszczak , Jadwiga, Stanisław Jacek, Stanisław Kleszcz Grzegorz
Woźniak, Czesław Łysiak

1130

Śp. Weronika Przewoźna ( ur i 10 r. śm) Walentego Przewoźnego i zm z rodziny

19

00

Śp. Monika Pieczkowska od rodziny Strzyżewskich

Intencje są odprawiane są. wg kolejności. Druga i następne intencje, jeśli nie ma dwóch kapłanów
przy ołtarzu, będą odprawiane w najbliższym czasie w dni powszednie, jeśli jest wolna intencja.
W tygodniu, gdy nie ma intencji, odprawiane są te, które były wypisane jako podwójne.

