
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Pokój Wam! 
 

Tymi słowami Zmartwychwstałego Jezusa, wypowiedzianymi do wylęknionych 
i zamkniętych w Wieczerniku Apostołów, gorąco pozdrawiamy każdą i każdego z Was. 
Chrystusowe pozdrowienie: „Pokój Wam” oznacza: Nie lękaj się, bo Ja Twój Bóg 
jestem z tobą. Patrzę na ciebie z miłością. Nigdy cię nie opuszczę. Moja moc będzie 
twoją siłą. 

W tym roku wizyta duszpasterska, ze zrozumiałych względów, ma inny przebieg 
niż to było w latach ubiegłych. Inny rok, inne Święta, inna nauka w szkole, inne ferie, 
inna kolęda. Marzymy i modlimy się „aby znów było przepięknie, aby znów było 
normalnie”. Z drugiej strony zdajemy sobie sprawę, że ta „nowa normalność”, 
przynajmniej przez jakiś czas, będzie nie małym wyzwaniem dla wielu z nas. Oprócz 
zdrowia i pieniędzy, których sobie najczęściej życzymy, potrzebować będziemy wiary, 
nadziei i miłości. A to są szczególne dary Boga. Bez nich trudno zmagać się z życiem, 
nadać sens tym zmaganiom i wytrwać do końca w przeciwnościach.  

Wiara w Boga, który jest i który jest z nami. Nadzieja, że nigdy nas nie opuści i 
da to co będzie potrzebne aby życie wygrać. Nawet już dał potrzebną siłę, talenty, 
przyjaciół. Miłość. Jesteśmy przez Boga kochani i możemy kochać. Wielu z nas 
doświadcza miłości od najbliższych i dobrze wie jakie to ważne. Wiara, nadzieja 
i miłość. Módlmy się o te dary. Chrońmy je i dbajmy o nie. Nie pozwólmy aby nam je 
odebrano albo wmówiono, że są nieistotne, że są przestarzałe. 

Kochani! Ubiegły rok w całym Kościele przeżywany był pod hasłem: „Eucharystia 
– Wielka Tajemnica Wiary”. Jakby na złość epidemia utrudniała nam a niekiedy wręcz 
uniemożliwiała uczestnictwo we Mszy świętej. Tak jest zresztą do dziś. Ale 



paradoksalnie, to doświadczenie może być okazją aby Eucharystię bardziej docenić, 
aby za Nią zatęsknić. „Musiałem utracić, aby docenić” powiedział jeden z parafian, 
który po trzech miesiącach od wybuchu pandemii pojawił się na Mszy świętej. Jak 
bardzo te słowa przypominają nam znaną fraszkę Jana Kochanowskiego: „Szlachetne 
zdrowie, nikt się nie dowie, jako smakujesz, aż się zepsujesz”. Spróbujmy z tej 
niekomfortowej sytuacji, jaką wszyscy przeżywamy wycisnąć jak najwięcej dobra. 
Niech nas ta trudna sytuacja nie niszczy, ale umacnia, hartuje, skłania do myślenia i 
mobilizuje do dobrych myśli, słów i czynów.  

Jednym z owoców minionego roku jest adoracja Najświętszego Sakramentu, 
która w każdą niedzielę i środę rozpoczyna się o godz. 17.15 i kończy przed wieczorną 
Mszą świętą. Jest to czas modlitwy Koronką do Bożego Miłosierdzia i Różańcem 
(modlitwy, która jest odmawiana w naszym kościele codziennie od wielu lat). 
Chcielibyśmy w tym miejscu bardzo podziękować Wszystkim Miłośnikom Różańca, 
którzy odmawiają tę modlitwę w kościele jak również i w domu. Modlitwa różańcowa 
jest modlitwą Chrystocentryczną, ale jednocześnie pokazuje jak bardzo kochamy 
Matkę Bożą. Od stycznia tego roku rozpoczęliśmy pierwszosobotnie Nabożeństwa 
Wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi. Nabożeństwo to obejmuje wieczorny 
różaniec i koronkę, następnie w centrum stojącą wieczorną Mszę św. i adorację 
Najświętszego Sakramentu. Od marca chcemy wprowadzić pierwszopiątkowe 
adoracje Najświętszego Sakramentu. Adoracja ta rozpocznie się po porannej Mszy św. 
i będzie trwała aż do wieczornej Mszy św. Adoracja to czas trwania przy Chrystusie, 
bycia blisko. To czas osobistej modlitwy, modlitwy serca. To okazja aby wynagradzać 
Jezusowi za zniewagi i lekceważenie, jakich doznaje od ludzi. Jezus powiedział: 
„Trwajcie we Mnie a Ja w was trwał będę”. Zapraszamy do wykorzystania tej 
niezwykłej okazji aby być blisko Boga podczas adoracji Najświętszego Sakramentu. 

Obecny rok w całym Kościele papież Franciszek ogłosił Rokiem Rodziny. A więc 
„Rodzina Bogiem silna”. Chcemy się włączyć w obchody Roku Rodziny. W Liście 
skierowanym do wiernych papież napisał m.in.: „Drodzy bracia i siostry. Kilka dni po 
Bożym Narodzeniu liturgia zachęca nas do spojrzenia na Świętą Rodzinę, Jezusa, 
Marię i Józefa. Wspaniale jest zastanowić się nad tym, że Syn Boży, podobnie jak 
wszystkie dzieci, potrzebował ciepła rodziny. Właśnie dlatego rodzina z Nazaretu jest 
rodziną wzorcową, w której wszystkie rodziny świata mogą znaleźć pewny punkt 
odniesienia oraz inspirację. Na wzór Świętej Rodziny, jesteśmy powołani do 
ponownego odkrycia wychowawczej wartości rodziny: musi być ona oparta na miłości, 
która nieustannie odnawia relacje i otwiera perspektywy nadziei. W rodzinie można 
doświadczyć szczerej komunii, gdy jest ona domem modlitwy, gdy miłość jest 
prawdziwa, głęboka i czysta, gdy przebaczenie przeważa nad niezgodą, gdy 
codzienna chropowatość życia jest łagodzona przez wzajemną czułość i pogodną 
akceptację woli Boga. (…) To prawda, że w każdej rodzinie są problemy, czasami 
także kłótnie. Jesteśmy ludźmi, jesteśmy słabi, i wszystkim nam zdarza się czasem 
kłócić w rodzinie. Ale chcę powiedzieć wam, że jeśli kłócimy się w rodzinie, niech dzień 
się nie kończy, zanim się nie pogodzimy. Jeśli się pokłóciłem, powinienem pogodzić 
się przed końcem dnia. Wiesz dlaczego? Dlatego, że zimna wojna następnego dnia 
jest bardzo niebezpieczna i nie pomaga zakończyć konflikt”.  

Tak więc piękną naukę papieża można zawrzeć w jednym biblijnym zdaniu: 
„Niech słońce nie zachodzi nad waszym gniewem”. (Ef 4,26) 
 
Na koniec kilka informacji dotyczących spraw gospodarczych. 



Rok 2020 pozostanie dla nas rokiem, kiedy (to bardzo ale to bardzo) wzrosła 
cena wywozu śmieci cmentarnych. Na wywóz śmieci przeznaczana jest bardzo duża 
część budżetu parafii. Dlatego jeszcze raz prosimy: 1. przemyśleć czy aż tak dużo 
trzeba kupować zniczy i wiązanek, 2. starać się wykorzystywać stare znicze 
wymieniając tylko wkłady, 3. w miarę możliwości zabierać śmieci cmentarne ze sobą 
do domu.  

Głęboko ufamy, że beatyfikacja Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w tym roku dojdzie już do skutku. W 2020 roku zostały namalowane i zakupione dwa 
obrazy. Jeden Św. Jana Pawła II i drugi wspomnianego Sługi Bożego. Chcemy je 
zawiesić w kościele zaraz po beatyfikacji kardynała. 

Gdyby nie pandemia sala „Barka Św. Jana Pawła II” byłaby całkowicie 
ukończona. Ta sala została wielkim wysiłkiem przygotowana i ufamy, że w przyszłości 
będzie służyła jako sala spotkań dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Pandemia 
wstrzymała też prace przy ogrodzeniu plebanii od strony cmentarza. Mamy nadzieję, 
że w tym roku uda nam się tę prace doprowadzić do finiszu. 

Została też prawie całkowicie wyremontowana kaplica zmarłych pod dzwonnicą. 
Dziękujemy dobrym rodzicom dzieci komunijnych 2020 za wielki Dar serca.  

Rok poprzedni, to mimo wielu trudności, pozostanie dla nas rokiem wielkich 
niespodzianek. Taką niespodzianką dla naszej wspólnoty parafialnej pozostał prezent 
w postaci nowych elektronicznych organów do kościoła. 

Zostały zamówione nowe dwa obrazy do prezbiterium. Pierwszy przedstawiający 
Ostatnią Wieczerzę i drugi przedstawiający scenę Zesłania Ducha Świętego. Tak 
pięknie by było, gdyby zawisły na Uroczystości Pierwszych Komunii św. (używamy 
liczby mnogiej bo myślimy o minionym roku i o bieżącym). 

Na koniec, oczywiście życząc zdrowia, mocnej wiary, niesłabnącej nadziei i 
potężnej miłości, dziękujemy za wszelki przejaw Waszej życzliwości. Dziękujemy 
chorym za cierpienie jakie ofiarują – również z intencją za naszą parafię. Dziękujemy 
za modlitwy w naszej (kapłanów) intencji i za ofiary składane na tacę, przelewane na 
konto, składane jako bezimienne ofiary i składane z racji tej nietypowej kolędy. Bóg 
zapłać. 

Wasi duszpasterze 
 

NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS. 
 


