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SZCZĘŚLIWEGO 
NOWEGO 2022 ROKU! 

 
Drogim Parafianom i wszystkim 

modlącym się w naszym kościele 
pragniemy życzyć Szczęśliwego 
Nowego 2022 Roku, przeżytego 
w bliskości Boga. Niech On sam 
Wam błogosławi i Was strzeże. 
Niech Was obdarzy swą łaską i po-
kojem (por. Lb 6, 24-27). 

* * * 

1 STYCZNIA 
UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ 

RODZICIELKI MARYI 

I SOBOTA 

 

Jest to święto obowiązkowe, więc 

Msze święte będą sprawowane 

według porządku niedzielnego. 

Z tej racji nabożeństwo wynagra-

dzające Niepokalanemu Sercu 

Maryi rozpocznie się wyjątkowo 

po Mszy św. o godz. 15.00. 

 

* * * 

WIZYTA DUSZPASTERSKA 

 

Czas poświąteczny od wieków wiąże 

się w naszej Ojczyźnie z wizytą dusz-

pasterską. Kapłani odwiedzają domy 

swoich parafian od XIII wieku. 

U początków głównym celem kolędy 

było poznawanie wiernych. Kolejne 

wieki przyniosły pewne modyfikacje 

W wieku XV i XVI celem wizyty 

było przygotowanie parafian do spo-

wiedzi i komunii św. wielkanocnej, 

zwalczanie praktyk zabobonnych, 

nauka pacierza, zachęcanie do lektury 

religijnej. Czasy potrydenckie wyko-

rzystały kolędę do próby odnowy 

Kościoła. W wieku XVIII nakazano 

księżom odwiedzać także domy inno-

wierców, co skutkowało licznymi 

nawróceniami na katolicyzm. W obo-

wiązującym dziś prawie kanonicznym 

czytamy: „Pragnąc dobrze wypełnić 

funkcję pasterza, proboszcz powinien 

starać się poznawać wiernych powie-

rzonych jego pieczy. Winien zatem 

nawiedzać rodziny, uczestnicząc 

w troskach wiernych, zwłaszcza 

w niepokojach i smutku, oraz umac-

niając ich w Panu, jak również – jeśli 

w czymś nie domagają – roztropnie 

ich korygując.” (kan. 529 § 1). 

 

Z powodu trwającej pandemii 

w tym roku kapłani odwiedzą 

tylko te osoby, które ich zaproszą, 

telefonując do kancelarii para-

fialnej, wypełniając formularz na 

stronie internetowej parafii lub 

uzupełniając druk zaproszenia 

wyłożony w kościele parafialnym. 

Wszystkie Msze święte w niedzielę 

30 stycznia będą sprawowane 

tradycyjnie w intencji Parafian.  

* * * 
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MINIONY 2021 ROK 

 

Wchodząc z nadzieją w Nowy 

2022 Rok, oglądamy się raz jeszcze 

wstecz, by objąć spojrzeniem miniony 

czas, zobaczyć łaski, jakich dostąpili-

śmy jako wspólnota parafialna, i za 

nie gorąco Bogu dziękować. 

Po pierwsze zdołaliśmy przepro-

wadzić kolejny etap kosztownego 

remontu wnętrza kościoła parafialne-

go. Prace prowadzone były w kaplicy 

Matki Boskiej Bolesnej, a także przy 

stallach północnych i drzwiach pro-

wadzących do kaplicy i do kruchty. 

Ich koszt, który wyniósł blisko 

293 tys. zł, w dużej części został po-

kryty ze środków NFRZK, niemniej 

blisko 33 tys. zł Parafia musiała uiścić 

sama. 

Niezależnie rozpoczęliśmy remont 

budynku plebanii, którego stan tech-

niczny od lat pozostawiał wiele do 

życzenia. Po osuszeniu i zaizolowaniu 

ścian fundamentowych, wykonaniu 

niezbędnych projektów i uzyskaniu 

koniecznych pozwoleń, przyszła kolej 

na dalsze prace. Z punktu widzenia 

estetycznego należałoby zacząć od 

remontu elewacji, niemniej plany są 

o wiele bardziej perspektywiczne 

i zakładają adaptację strychu a doce-

lowo nadbudowę nad istniejącą przy-

budówką, tak aby uzyskać dodatkową 

przestrzeń na mieszkania dla kapła-

nów, którzy w nieodległej przyszłości 

przeniosą się do budynku plebanii, 

pozostawiając wikarówkę pod wyna-

jem. W obliczu rosnących cen energii 

ma to niebagatelne znaczenie, biorąc 

pod uwagę, że już teraz roczny koszt 

ogrzania i oświetlenia kościoła wraz 

z zabudowaniami parafialnymi wynosi 

65 tys. zł (o 37 % więcej niż w roku 

2020). 

Remont plebanii został wyceniony 

na zawrotną kwotę przeszło miliona 

stu tysięcy złotych z dofinansowaniem 

nieprzekraczającym 42 % poniesio-

nych kosztów. Przedsięwzięcie będzie 

więc realizowane etapami na prze-

strzeni kilku lat. 

W minionym roku udało się po-

myślnie przeprowadzić remont dachu 

za kwotę przeszło 210 tys. zł. Wkład 

własny Parafii wyniósł prawie 

122 tys. zł i dodatkowo 24 tys. zł. za 

okna oraz 7 tys. zł. za nadzór inwe-

storski. Ubiegłoroczne remonty kosz-

towały nas w sumie blisko 186 tys. zł! 

To astronomiczna kwota, którą udało 

się zgromadzić dzięki opiece naszych 

świętych Patronów i ofiarności dar-

czyńców. 

Dziękujmy Bogu, że pomógł nam 

udźwignąć tak wielki ciężar, tym 

bardziej, że po miesiącach obostrzeń 

nasza wspólnota zmalała liczebnie. 

Spadek liczby wiernych może nie jest 

tak drastyczny jak wykazało to ogól-

nopolskie badanie przeprowadzone we 

wrześniu, niemniej z pewnością jest 

zauważalny. W kościele wyraźnie 

ubyło dzieci w wieku szkolnym, tym 

bardziej cieszymy się tymi, które 

pozostały, angażując się w życie 

wspólnoty. Z końcem września po-

wstała schola uświetniająca niedzielne 

Msze św. o godz. 11.30. Jest ona 

otwarta na wszystkie dziewczęta, 

które chciałyby chwalić Boga swoim 

śpiewem. Naszą radością jest również 

każdy ministrant i lektor stojący przy 

ołtarzu obok kapłana. Tych, którzy 

chcieliby przyuczyć się do służby 
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liturgicznej prosimy o zgłaszanie się w 

zakrystii. 

W dobie kryzysu i postępującej 

inflacji niemałe znaczenie mają prace 

naszego zespołu charytatywnego, 

który przez cały ubiegły rok niemal 

codziennie zaopatrywał najbardziej 

potrzebujących w żywność pozyski-

waną z sieci sklepów Biedronka. 

W tym miejscu pragniemy podzięko-

wać wszystkim, którzy byli przedłu-

żeniem Bożej ręki: w pierwszej kolej-

ności Księdzu Proboszczowi i Kapła-

nom współpracownikom, dalej oso-

bom, które poświęcają swoje wieczo-

ry, by przywieźć żywność ze sklepów, 

wreszcie paniom dystrybuującym ją 

o poranku. 

Wartość pozyskanej żywności 

wyniosła w minionym roku prawie 

milion złotych! Oto jak sprawdzają się 

słowa Jezusa z Kazania na Górze: 

„Nie troszczcie się zbytnio o swoje 

życie, o to, co macie jeść i pić, ani 

o swoje ciało, czym się macie przyod-

ziać. Czyż życie nie znaczy więcej niż 

pokarm, a ciało więcej niż odzienie? 

Przypatrzcie się ptakom w powietrzu: 

nie sieją ani żną i nie zbierają do spi-

chrzów, a Ojciec wasz niebieski je 

żywi” (Mt 6,25-26). 

Z pewnością wielką wagę dla na-

szej wspólnoty parafialnej miała co-

dzienna, pokorna modlitwa wspierają-

cych nas karmelitanek bosych, którym 

odpłacamy się Duchową Adopcją, 

a także modlitwa Żywego różańca. 

W rozpoczynającym się roku ma zo-

stać wyniesiona na ołtarze Paulina 

Jaricot, założycielka wspólnot różań-

cowych. Z tej okazji pragniemy stwo-

rzyć kolejną różę jako dar beatyfika-

cyjny. Zapraszamy wszystkich, którzy 

dysponują pięcioma minutami dzien-

nie i są gotowi poświęcić je na odmó-

wienie jednego dziesiątka różańca. 

Jak wielką moc ma wytrwała mo-

dlitwa doświadczamy w każdy czwar-

tek, przyzywając wstawiennictwa 

bł. Hanny Chrzanowskiej, nierzadko 

razem z felicjankami. W minionym 

roku odnotowaliśmy wiele łask 

otrzymanych dzięki orędownictwu 

Błogosławionej Pielęgniarki 

W drugim roku pandemii odbyli-

śmy również parafialną pielgrzymkę 

do Narodowego Sanktuarium 

św. Józefa w Kaliszu, gdzie Ksiądz 

Proboszcz zawierzył całą wspólnotę 

opiece Opiekuna Kościoła.  

* * * 

POZNAJ UMUNDUROWANIE 

ARMII PANA! 

 

Zainspirowani ogólnopolską akcją 

„Murem za polskim mundurem” pra-

gniemy ją rozszerzyć i zaprosić do 

bliższego poznania oddziałów swoi-

stego wojska, które od jakiegoś czasu 

spotyka się w naszym kraju z dużą 

dozą niezrozumienia, a nawet niechę-

ci. To wielka niewdzięczność z naszej 

strony i brak poszanowania dla tych, 

którzy na co dzień zapewniają nam 

bezpieczeństwo, bronią przed agresją, 

są siłami reagowania kryzysowego, 

prowadzą operacje humanitarne. Ich 

cele można więc sformułować, posłu-
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gując się tymi samymi określeniami 

co przy charakteryzowaniu celów Sił 

Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej, 

z tym zastrzeżeniem, że część ich 

zadań dotyczy sfery duchowej. 

Wojsko to składa się z różnych 

oddziałów, które można rozpoznać po 

kroju i kolorze munduru, mimo to 

niewielu potrafi dokonać rozróżnienia, 

nie mówiąc już o znajomości dowód-

ców, czy specjalnej misji. O kogo 

chodzi? O Armię Pana, a więc różne 

zgromadzenia zakonne, ich świętych 

założycieli i szczególny charyzmat.  

Patrząc na habit, potrafisz rozpo-

znać karmelitankę, felicjankę, serafit-

kę, benedyktynkę, albertynkę? Zdo-

łasz odróżnić dominikanina od pauli-

na, franciszkanina od bernardyna, 

jezuitę od saletyna? 

Jeśli nie, zapraszamy do udziału 

w cyklu spotkań, które ukażą Kościół 

od środka, pozwolą zobaczyć go 

w prawdziwym świetle, a nie w krzy-

wym zwierciadle. 

Naszą przygodę rozpoczynamy od 

zgromadzeń, które pracują i modlą się 

na terenie naszej parafii. Pierwszą 

wizytę złożymy u karmelitanek 

bosych w sobotę 8 stycznia.  

Spotykamy się przy kościele św.  

Mikołaja punktualnie o godz. 14.00, 

skąd wyruszymy wspólnie do ko-

ścioła Sióstr, który mieści się przy 

ul. Kopernika 44.  

Zapisy i więcej informacji w kan-

celarii parafialnej. 

* * * 
EKUMENICZNY WIECZÓR KOLĘD 

 

We wtorek 18 stycznia o godz. 

18.30 w kościele św. Mikołaja 

rozpocznie się ekumeniczny wie-

czór kolęd w ramach obchodów 

Tygodnia Modlitw o Jedność 

Chrześcijan.  

* * * 
 

CYKL WYKŁADÓW Z HISTORII 

CHRZEŚCIJAŃSTWA 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału 

w kolejnym z cyklu otwartych wykła-

dów popularnonaukowych ks. dra 

Rafała Szczurowskiego z historii 

chrześcijaństwa. Znajdziemy w nich 

odpowiedź na kluczowe pytania takie 

jak: kim jesteśmy jako chrześcijanie, 

jakie są nasze korzenie, w co wierzy-

my. Najbliższy wykład zatytułowany: 

„Kolęda po staropolsku” odbędzie 

się w piątek 21 stycznia bezpośrednio 

po Mszy św. wieczornej , a więc około 

godz. 18.30 w sali kolumnowej na 

wikarówce. Wstęp wolny. Skorzy-

stajmy z okazji, by pogłębić naszą 

wiedzę religijną i ogólną pod okiem 

cenionego wykładowcy UPJPII. 

* * * 
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