ZAKOŃCZENIE KOLĘDY 2019 r. – słowo na niedzielę 3 lutego.
W środę, 30 stycznia zakończyliśmy tegoroczną kolędę, czyli duszpasterskie odwiedziny
parafian, obejmując w tym roku bloki od 2 do 23. Serdecznie dziękujemy parafianom za
chętne i gościnne przyjmowanie księży. Dziękujemy naszym ministrantom, którzy
codziennie nam pomagali i razem docieraliśmy do mieszkań naszych parafian.
Kolędę z reguły przyjmowali Ci parafianie, którzy chodzą do kościoła, tj. ok. 20 %
mieszkańców. Dla lepszego zobrazowania dzisiejszej kolędy zauważmy, że w parafii mamy
15 wieżowców, a każdym po 143 mieszkania. Przeciętnie we wieżowcu przyjmowało nas 40
rodzin. Podobne proporcje były w blokach, może nie we wszystkich. Mamy więc
porównanie jaki % parafian przyjmował kolędę.
Skąd wzięła się potrzeba odwiedzania parafian w tzw. kolędzie? W dawnych czasach
kiedy nie było katechezy dzieci i młodzieży ani w szkole, ani w salkach parafialnych,
katechizmu uczyli księża podczas kazań niedzielnych, choć główny ciężar katechezy nieśli
rodzice. W okresie Bożego Narodzenia, czyli zimą, gdy wszyscy byli w domach, księża
odwiedzali parafian, aby sprawdzić stan wiedzy religijnej w rodzinie, a zwłaszcza wśród
dzieci i młodzieży. Pytali katechizmowych prawd wiary, modlili się, przy tym poświęcali
domy i błogosławili mieszkańców. Próbowali pomagać rozwiązywać problemy ówczesnych
rodzin. I tak, kolęda była od początku uważana, jako duszpasterskie odwiedziny parafian.
Tak jest do dzisiaj.
Zauważamy, że stan przyjmujących kolędę co roku się obniża. Będziemy jednak dalej
pukać do drzwi naszych parafian w okresie kolędowym, ufając, że drzwi będą się przed nami
otwierać.
Rozmawialiśmy o codziennym życiu rodzin i o problemach, którymi się parafianie z nami
dzielili. Pytaliśmy o stan praktyk religijnych i wskazywaliśmy na konieczność, ich
wypełniania. Spotykaliśmy się z żywą wiarą wielu parafian. Związki młodych ludzi bez
sakramentu małżeństwa, zachęcaliśmy do zawarcia związku małżeńskiego
sakramentalnego, który przyniesie młodym pokój i prawdziwe szczęście. Wielu chorym
mówiliśmy o możliwości korzystania z mszy św. z modlitwą o uzdrowienie. Taka msza św.
odprawia się u nas w każdy II czwartek miesiąca o godz. 18,3o. Wielu ludzi doznaje
uzdrowienia i umocnienia. Informowaliśmy o Nawiedzeniu Obrazu Jasnogórskiego w naszej
Archidiecezji, i o potrzebie duchowego przygotowania się na powitanie Matki Bożej.
Zachęcaliśmy do wstępowania do istniejących grup parafialnych, zwłaszcza do Wspólnoty
Żywego Różańca, czy neokatechumenatu. Zachęcaliśmy do odmawiania w rodzinach
Różańca Świętego w ramach przygotowania do Nawiedzenia. Często spotykaliśmy się z
parafianami wierzącymi, ale mało praktykującymi, bądź w ogóle. Czasem ostania spowiedź
św. była wiele lat temu. Udział we mszy św. był okazyjny. Zachęcaliśmy do duchowej

odnowy. Cieszyliśmy się obecnością na kolędzie dzieci i młodzieży. Niektóre, zwłaszcza te
najmniejsze, zaskakiwały umiejętnością modlenia się . Staraliśmy się przynosić rodzinom
pokój i dobro. Byliśmy częstowani herbatą czy kawą, bądź też kolacją, za co serdecznie
dziękujemy.
A teraz wymienię konkretne propozycje w ramach duchowego przygotowania się do
Nawiedzenia Obrazu Jasnogórskiego:
1/ zachęcamy, by wierni licznie uczestniczyli w tegorocznych rekolekcjach parafialnych,
które odbędą się w naszym kościele od 2 niedzieli Wielkiego Postu, a więc od niedzieli 17 do
środy 20 marca. Rekolekcje poprowadzi o. Józef Mizera, Kapucyn. Każdy katolik winien co
roku, lub co dwa, uczestniczyć w rekolekcjach parafialnych, czyli zadbać o duchową
odnowę swojego serca, o pogłębienie wiary, nadziei i miłości.
2/ zachęcamy, by w każdym domu naszych parafian znajdował Obraz Matki Boskiej
Częstochowskiej. Skoro oczekujemy na przybycie Matki Bożej w kopii Jasnogórskiego
wizerunku, to miejmy taki obrazek w naszych domach. Dajmy taki obrazek do poświęcenia,
zawieśmy na ścianie i często odmawiajmy przed Matką Boską rodzinnie różaniec.
3/ naprawiajmy nasze relacje z Bogiem, z rodziną, ze sąsiadami i w ogóle z ludźmi. Może
warto odbyć spowiedź świętą, jeśli dawno jej nie było. Pojednajmy się z Bogiem na
powitanie Matki Bożej
4/ weźmy do ręki różaniec i odmawiajmy go codziennie, indywidualnie bądź rodzinnie.
Modlitwa różańcowa ma wielką moc, kruszy moce złego ducha.
5/ zapraszamy do Wspólnoty Modlitewnej Odnowa w Duchu Świętym. Spotkania te
odbywają się w każdy czwartek po wieczornej mszy św. Tam nauczymy modlić się ze
Słowem Bożym i w Duchu Świętym. Przyniesie nam to nam prawdziwe uzdrowienie
wewnętrzne.
Jeszcze raz gorąco dziękujemy za tegoroczną kolędę i życzymy błogosławieństwa Bożego.
Zachęcamy drogich parafian do podjęcia wysiłku duchowego przygotowania się na przyjęcie
Matki Bożej w Wizerunku Jasnogórskiego Obrazu. Szczęść Boże!
Ks. proboszcz Jan Szczepaniak

