
Drodzy Parafianie ! 

 Zwracam się do Was w ważnej sprawie i nie ukrywam, że w trudnej,  tak jak trudny jest nasz 

obecny rok przeżywany pod znakiem pandemii Koronawirusa.  

Wielu Parafian jest już po przebytej chorobie wywołanej wirusem, wielu jest na kwarantannie, a 

jeszcze więcej izoluje się z mniejszym lub większym lękiem przed ewentualnym zarażeniem. Ta 

daleko idąca ostrożność jest zrozumiała i akceptowana.  

Musimy ten czas z Bożą pomocą i siłą przetrwać oczekując, że już niebawem, taką mamy nadzieję, 
pokonamy tę chorobę i wrócimy do normalnego życia. 

Przed nami Święta Bożego Narodzenia, które zgodnie z zaleceniami władz sanitarnych naszego 

kraju przeżyjemy w ścisłym gronie rodziny.  

Po świętach tradycyjna kolęda – wizyta duszpasterska z wiadomych powodów nie może się odbyć 
w formie tradycyjnej.  

Drodzy Parafianie ! Po konsultacjach z Radą Parafialną i Szefami Rejonów, chcemy Wam, Wasi 

Duszpasterze zaproponować 3 warianty tegorocznej kolędy.  Każdy z Was niech dokona wyboru 

w absolutnej wolności, bez żadnego nalegania i nacisku. Niech nikt nie poczuje się 
dyskryminowany, że odczuwa naturalny lęk przed chorobą. Wybór  któregoś z poniższych 

wariantów będzie przez nas, duszpasterzy, zrozumiały i całkowicie zaakceptowany.  

 

1. SPOTKANIE KOLĘDOWE RODZIN  
POSZCZEGÓLNYCH REJONÓW NA MSZY ŚW. W KOŚCIELE 

 
Ten zwyczaj jest obecny w życiu naszej parafii jako tzw. Spotkania Pokolędowe. W tym 

roku odbędzie się jako Spotkanie Kolędowe. Podczas modlitwy Mszy św. miałaby miejsce 

modlitwa za Wasze domy, Rodziny. Następnie błogosławieństwo Waszych Domów, 

rozdanie tradycyjnych obrazków i naklejek na drzwi. W kościele będzie przygotowana 

święcona woda, którą otrzymacie, aby po powrocie do domu pokropić nią Wasze domy, 

mieszkania. A podczas rodzinnej modlitwy spłynie na Was otrzymane w kościele 

błogosławieństwo na Nowy Rok. Zewnętrznym znakiem będzie umieszczenie symbolicznej 

naklejki na drzwiach domu.  

Przy okazji kolędy Wierni przekazują ofiarę dla kapłana. Jest to forma wdzięczności za jego 

pracę i posługę w parafii. Jesteśmy Wam zawsze wdzięczni za tę formę wsparcia i przejaw 

wdzięczności i życzliwości. Przy okazji naszego spotkania w kościele będzie umieszczony 

koszyk, do którego również będzie można taką ofiarę w kopercie przekazać. Będziemy Wam 

bardzo wdzięczni za takie wsparcie.  

 

A oto harmonogram spotkań kolędowych:  
 

28 grudzień – poniedziałek:  
• kościół w Popowie – godz. 17.00 – spotkanie dla mieszkańców: Popowa, Wybudowań i 

Dziechna  

• kościół w Rozłazinie – godz. 18.00 – spotkanie dla rejonu Karczemka i Redystowo  

 
29 grudzień – wtorek:  
• kościół w Nawczu – godz. 17.00 – spotkanie dla mieszkańców Łowcza i Borówki  

• kościół w Rozłazinie – godz. 18.00 – spotkanie dla rejonu Poczta  

 

30 grudzień – środa:  
• kościół w Dzięcielcu – godz. 17.00 – spotkanie dla mieszkańców Dzięcielca i 

Wybudowań   



• kościół w Rozłazinie – godz. 18.00 – spotkanie dla rejonu Kościół  

  

2 styczeń – sobota:  
• kościół w Nawczu – godz. 17.00 – spotkanie dla mieszkańców Osieka   

 

4 styczeń – poniedziałek:  
• kościół w Nawczu – godz. 17.00 – spotkanie dla mieszkańców Nawcza   

• kościół w Rozłazinie – godz. 18.00 – spotkanie dla rejonu Panderoza 

 

  5 styczeń – wtorek:  
• kościół w Rozłazinie – godz. 18.00 – spotkanie dla rejonu os. Młodych   

 

 7 styczeń – czwartek:  
• kościół w Rozłazinie – godz. 18.00 – spotkanie dla rejonu os. Bloki i Działki    

 

 8 styczeń – piątek:  
• kościół w Rozłazinie – godz. 18.00 – spotkanie dla rejonu Jeżewo    

 

2. KOLĘDA W DOMU NA WYRAŹNE ZAPROSZENIE RODZINY 
 
 Jeśli Rodzina uzna, że spotkanie z kapłanem w domu powinno się odbyć normalnie, prosimy 

 o wypełnienie specjalnego zaproszenia i przekazanie go w nieprzekraczalnym terminie do 27 
 grudnia włącznie na tacę w kościele. Zaproszenie można albo wydrukować ze strony 

 internetowej albo zabrać je z kościoła. Są wyłożone na stoliku w tyle kościoła. Zaproszenia 

 przekazywane ustnie, SMS, Messengerem lub mailem nie będą mogły być honorowane. Jako 

 duszpasterze musimy mieć wyraźny dokument podpisany przez Rodzinę w razie kontroli ze 

 strony władz sanitarnych.  

 

3. KOLĘDY W TYM ROKU W NASZYM DOMU NIE BĘDZIE  
 
 Jeśli Rodzina uzna, że spotkanie z kapłanem w domu i spotkanie w kościele rodzi 

 uzasadniony lęk i obawę przed zarażeniem prosimy ze spokojnym sumieniem bez wyrzutów 

 sumienia podjąć taką decyzję. Jest to absolutnie zrozumiałe i akceptowane. Tak jak wciąż 
 obowiązująca dyspensa od niedzielnej Mszy św. dla chorych, zarażonych, na kwarantannie i 

 dla obawiających się przez ryzykiem zarażenia.   

 

 

Na czas przygotowania i przeżywania Świąt Bożego Narodzenia i wejścia w Nowy Rok 2021 

przyjmijcie nasze życzenia zdrowia, obfitych łask Bożych. Siły i oparcia w modlitwie, która niech 

przyniesie nadzieję, że wraz z Nowym Rokiem pandemia zakończy się. Niech wstawiennictwo 

Maryi Niepokalanej utwierdza nas w naszej wierze, nadziei i miłości. Codzienny różaniec w 

kościele za wszystkich Parafian niech będzie naszym dowodem troski i pamięci o każdego z Was.  

 

 

Z serca wszystkim błogosławimy  

 

W imię Ojca + i Syna + i Ducha Świętego. Amen.  

 

 

Ks. Sławek i Ks. Szymon  


