Drodzy Parafianie, Szanowni Państwo!
Biskupi Polscy proponują, aby tematem rozważań na najbliższe lata ustanowić
sakrament EUCHARYSTII, który po sakramencie chrztu i bierzmowania jest następnym
sakramentem wtajemniczenia i fundamentem życia człowieka wierzącego. W chrzcie
świętym zostajemy odrodzeni i oczyszczeni z grzechu pierworodnego, a stając się
dziećmi Bożymi, jesteśmy wprowadzeni do życia Bożego i wspólnoty Kościoła. Bierzmowanie utwierdza w nas
wiarę, ściślej wiąże z Kościołem i umacnia darami Ducha Świętego, abyśmy mieli odwagę świadczyć o Chrystusie,
szerzyć wiarę słowem i czynem oraz bronić jej. Eucharystia jest pokarmem życia wiecznego. W niej uczestniczymy
w ofierze Chrystusa, a przyjmując Jego Ciało i Krew jednoczymy się z Nim. Jest Ona zbawczą obecnością
Chrystusa we wspólnocie wiernych i jako pokarm duchowy, jest najcenniejszym skarbem Kościoła. Eucharystia jest
najdoskonalszą modlitwą, w której urzeczywistnia się nasza wiara. Zachęcamy gorąco wszystkich parafian do
odkrywania skarbca Eucharystii i większej gorliwości w przeżywaniu każdej Mszy Św.
Wszystkim drogim parafianom życzymy, aby czas Bożego Narodzenia był czasem odkrywania Boga,
odpoczynku i umocnienia wzajemnych relacji, a Nowy 2020 Rok obfitował w łaski Boże i matczyną opiekę Maryi
Królowej Polski, Patronki naszej parafii.
W roku 2020 mija 4 rok od rozpoczęcia budowy naszego kościoła. Szanowni Państwo, to dzięki Waszemu
zaangażowaniu możliwa jest budowa naszego kościoła, parkingu i plebanii. Bez Waszego wielkiego wkładu
modlitewnego i materialnego nie byłoby to możliwe.
W 2019 roku zostały ukończenie prace przy ocieplaniu kościoła i deskowaniu wnętrza. Położono posadzkę
wewnątrz kościoła oraz wykończono schody przy głównym wejściu. Wykonano barierki na chórze i w zakrystii przy
schodach oraz zamontowano metalową bramkę od alei Panieńskich Skał, a także metalowe poręcze przy wejściach
do kościoła. Rozpoczęto również montowanie nagłośnienia i oświetlenia kościoła.
W tym roku zakończyliśmy budowę plebanii w surowym stanie wraz z montażem okien i ociepleniem budynku.
Obecnie zakładana jest instalacja grzewcza, która ma również zapewniać ogrzewanie kościoła. Zostały również
wykonane miejsca parkingowe.
W 2019 roku wydaliśmy 2 920 000,00 zł. (w tym 633 000,00 zł należne firmie Inter-bud, która budowała
kościół). Środki finansowe pochodzą z hojności darczyńców; jako wpłaty bankowe na budowę kościoła oraz
comiesięczne ofiary zbierane w naszym kościele i w parafiach patronujących budowie. Ciągle jednak czekają nas
wydatki finansowe na wyposażanie kościoła, w tym główny ołtarz, krzesła do prezbiterium, meble do zakrystii,
konfesjonały, ławki, stacje drogi krzyżowej, lampy itp. W najbliższym czasie chcielibyśmy uzyskać wszystkie
niezbędne odbiory, aby móc rozpocząć sprawowanie Eucharystii w nowym kościele. Planujemy, aby z Bożą
pomocą uroczyste poświęcenie kościoła odbyło się w 2021 roku, w 70 rocznicę utworzenia parafii.
Serdecznie dziękujemy wszystkim ofiarodawcom za dotychczasową pomoc i prosimy o dalsze wsparcie
duchowe i materialne. Niech dobry Bóg wynagrodzi Waszą ofiarność i każdy wkład w dobro naszej wspólnoty
parafialnej.
Dla przypomnienia:
* Wizyta duszpasterska ma charakter religijny. Powinna zgromadzić możliwie całą rodzinę. Jest to okazja do wspólnej
modlitwy, rozmowy na temat życia religijnego oraz podzielenia się z duszpasterzem troskami i radościami codziennego życia.
Kapłan przychodzi, aby modlić się z rodziną i udzielić jej błogosławieństwa.
* Na wizytę duszpasterską należy przygotować stół przykryty obrusem, krzyż, świece, kropidło i wodę święconą.
W przypadku braku wody święconej należy poinformować o tym ministrantów, którzy poprzedzają wizytę kapłana
* Na czas wizyty duszpasterskiej prosimy wyłączyć telewizor, komputer i radio.
* Dzieci i młodzież prosimy o przygotowanie zeszytów do katechezy.
* W okresie wizyty duszpasterskiej, w niedziele odprawiane są Msze Św. w intencjach rodzin i osób spotkanych w trakcie
kolędy. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.
* W przypadku niejasności dotyczących kolędy, prosimy o kontakt telefoniczny /12 425-23-54/
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