POSŁANI W POKOJU CHRYSTUSA
Witamy się z Wami, Drodzy Parafianie,
hasłem nowego roku duszpasterskiego. Daru
pokoju jest nam wszystkim bardzo potrzeba.
Często czujemy w sobie deficyt pokoju a tu się
okazuje, że Chrystus posyła Nas do świata,
abyśmy w Jego imieniu niosąc światu dar pokoju,
tym darem się dzielili.
„Idźcie w pokoju Chrystusa” – te słowa
słyszymy na zakończenie Mszy św. Nie na
początku, tylko na końcu. Bo, aby nieść pokój,
trzeba najpierw umocnić się darem Mszy św.
Darem Komunii świętej, darem Słowa Bożego,
darem
wspólnoty
i
modlitwy.
Dlatego
fundamentem umacniania innych w Pokoju
Chrystusa, jest Sakrament Miłości – Msza święta.
Za nami rok 2021. Rok trudny, pełen
niepokoju i niepewności związanych z trwającą
pandemią. Na naszej wschodniej granicy duże zamieszanie. To nas również martwi. W naszej
Ojczyźnie kolejny rok sporów politycznych, które niekiedy przenosiły się do naszych domów,
rodzin i miejsc pracy. Tak bardzo potrzebujemy spokoju i nadziei. Są na szczęście pośród nas
życiowi optymiści, którzy zarażają radością i uśmiechem. Mówimy o nich „twardziele”. Warto,
aby dzielili się z innymi tym dobrem, który w sobie noszą. Aby nie zakopywali swoich talentów,
nie ukrywali ich tylko dla siebie. Trzeba pamiętać, że to kim jesteśmy i jacy jesteśmy to nie
tylko nasza zasługa, to owoc pracy i miłości wielu ludzi: rodziców, dziadków, nauczycieli
i przyjaciół. Jesteśmy więc dłużnikami wielu i w jakimś sensie zobowiązani, aby podchodzić do
życia zgodnie ze słowami jednej z piosenek Anny Jantar: „to co mam, to radość, której nie
potrafię kryć”.
Jednak jako osoby wierzące szukajmy siły i nadziei nie tylko w sobie, w naszej
zaradności, inteligencji, młodości czy sile. Nie tylko w naszym ludzkim optymizmie ale przede
wszystkim w naszej żywej więzi z Panem Bogiem, w naszej wierze. Poprzez modlitwę,
poprzez przyjmowanie sakramentów i uczestnictwo we Mszy świętej, poprzez lekturę Pisma
Świętego umacniajmy nasze życie Bożą łaską, powierzajmy nasz los Jego ojcowskim dłoniom.
Nie zapominajmy, że mamy Matkę – Maryję. Nie jesteśmy sierotami. W wierze szukajmy
czegoś więcej niż ludzkiego optymizmu – szukajmy nadziei, która nie kończy się w momencie
cierpienia a nawet śmierci.
My chrześcijanie – przyjaciele Boga – żyjący na tym świecie pośród ludzi bądźmy dla
nich światłami nadziei. Dzielmy się naszą wiarą, naszą miłością i zaufaniem do Pana Jezusa.
Naprawdę nie mamy powodu wstydzić się Ewangelii. Szanujmy tych, którzy o polityce,
szczepionkach czy wirusie myślą inaczej niż my. Możemy próbować przekonać ich ale nie
chciejmy ich pokonać. Pokonany, ośmieszony, przegrany nigdy nie będzie przyjacielem.
Przekonany może nim zostać. Jeśli chcemy być wysłuchani i rozumiani sami starajmy się
słuchać i rozumieć. Wycofanie się z dyskusji, która grozi kłótnią, nie jest oznaką słabości ale
mądrości. Niech nas do takiej postawy zachęcą słowa Pana Jezusa: „Błogosławieni, którzy

wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi”. Przyjaźń z Bogiem rodzi
świętych ludzi. A święci są potrzebni światu jak powietrze, woda i słońce. Święci są
lekarstwem dla świata. Bez świętych przyszłość świata jest zagrożona.
Zakończył się Rok Św. Józefa. Jest to opiekun Tej, która jest patronką naszej parafii –
Matki Bożej Wniebowziętej. Dlatego tym bardziej zachęcamy aby częściej sprawy swojej
rodziny i nas samych zawierzać Matce Bożej i świętemu Józefowi – Opiekunowi Świętej
Rodziny.
Od 12 grudnia 2017 r. trwa nieprzerwanie Peregrynacja Ikony Obrazu Matki Bożej
Częstochowskiej. Ten szczególny znak obecności Matki Bożej pośród nas, nich będzie naszą
mocą i siłą. (pamiętajmy o sobie w modlitwie)
We wrześniu dziękowaliśmy Bogu za beatyfikację Kardynała Stefana Wyszyńskiego
i siostry zakonnej Matki Elżbiety Czackiej. W październiku przeżywaliśmy wizytację
kanoniczną ks. biskupa Wojciecha Osiala. Była to okazja do wspólnej modlitwy i umacniania
naszej wiary słowami głoszonymi przez następcę Apostołów. Dziękujemy za 30 Mszy św.
zamówionych w intencji ks. biskupa od parafii i poszczególnych wspólnot czy społeczności.
Na koniec kilka informacji dotyczących spraw gospodarczych.
Pomimo trwającej pandemii, w tym czasie niepewności, udało się prawie całkowicie odnowić
główny ołtarz w kościele. Pozostało jeszcze zamieścić odrestaurowane już, figury świętych
Piotra i Pawła. Jak również przywrócić na swoje miejsce stare tabernakulum, które jest
„perełką” i centrum tego ołtarza. (całkowity koszt ołtarza 60.000 zł.) Zakupiono 12 ławek do
kościoła (17.000 zł.) Na zawieszenie w prezbiterium, czekają dwa obrazy przedstawiające
Ostatnią Wieczerzę i Zesłanie Ducha Świętego. Zawiesimy je po zakończeniu prac
w prezbiterium – (wiadomo przy renowacji ambony trochę się będzie kurzyć). Postawiono
ogrodzenie i bramę wjazdową od strony cmentarza. Ukończono zewnętrzną toaletę dla osób
odwiedzających groby na cmentarzu. Zakupiono nowy traktorek i kosiarkę do cięcia trawy.
Planowane inwestycje: Dokończenie zaczętych prac na różnych odcinkach. Dalsza
renowacja ołtarzy (ambona i ołtarz z obrazem Matki Bożej Nieustającej Pomocy). Zakupienie
dwóch nowych konfesjonałów (gotyckie – zamknięte tzw. „szafa”). Może uda się wykonać tzw.
meble do prezbiterium (ławki ministranckie i miejsce przewodniczenia). Może uda się
poszerzyć wjazd na plebanię (obecnie niemożliwy jest wjazd np.: transportu darów Caritas).
W planach jest odcinkowa poprawa ogrodzenia na cmentarzu.
Wielką troską i WYSIŁKIEM naszej wspólnoty parafialnej jest cmentarz. Przy tej okazji
chcemy prosić, abyśmy pamiętali o opłatach związanych z dzierżawą grobów. W 2021 r. koszt
wywozu śmieci wyniósł ponad 70.000 zł !!! (prawie tyle co renowacja ołtarza i nowe ławki).
Pomyślmy również o bardziej racjonalnym sposobie dekorowania grobów naszych bliskich.
Więcej umiaru!!! Starajmy się wykorzystywać stare znicze wymieniając tylko wkłady. Prosimy,
w miarę możliwości, zabierajcie śmieci cmentarne ze sobą do domu.
Nasi Drodzy Parafianie.
Wszyscy wokoło życzymy sobie zdrowia i spokoju. Do tych życzeń dołączamy się
również, my miejscowi duszpasterze. Jednak chcemy dodać z całym przekonaniem: bądźcie
silni mocą wiary, bądźcie silni potęgą, jaką daje miłość, miejcie nadzieję w Bogu. Twórzmy
razem klimat i wspólnotę, w której można spotkać żyjącego pośród swego ludu Jezusa
Chrystusa i doświadczyć jego pomocy. Błogosławionego i dobrego 2022 roku.
Wasi duszpasterze
NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS

