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4 lutego 2018 

1. Dziś V Niedziela Zwykła. 

2. W dniu wczorajszym zakończyliśmy doroczne wizyty duszpasterskie 
w domach naszych parafian, zwane zwyczajowo „Kolędą”. Pozostanie jeszcze część 
ulicy Klickiego – domy o numerach parzystych 22 do 30, których nie 
odwiedziliśmy w wyznaczonym czasie, a także osiedle Zielkowice Czajki, w którym 
nie zastaliśmy większości mieszkańców w godzinach przedpołudniowych. Domy 
przy ul. Klickiego kapłani odwiedzą w Poniedziałek 5 lutego, a Osiedle Zielkowice 
Czajki we Wtorek 6 lutego od godz. 16:00. 

Dziękujemy wszystkim parafianom, z którymi mieliśmy możliwość spotkać się, 
rozmawiać i wspólnie się modlić. Dziękujemy za życzliwość, za czuwanie 
i podprowadzanie kapłanów do kolejnych domów i mieszkań, dziękujemy za każdy 
wyraz życzliwości i za złożone przy tej okazji ofiary na cele parafialne, na Wyższe 
Seminarium Duchowne w Łowiczu i w 1/5 na wynagrodzenie dla księży za podjęty 
trud wędrówki i posługę duszpasterską. 

Po tych wizytach pozostaje w naszej pamięci i w naszych sercach ślad spotkań 
z  wieloma pięknymi rodzinami prawdziwie żyjącymi wiarą i uczestniczącymi w 
życiu Kościoła i naszej parafii. Jest wiele tak dojrzałych jak i młodych małżeństw 
otwartych na bliską relację z Panem Bogiem i Kościołem. Niestety są też obrazy 
rodzin zranionych słabościami duchowymi i moralnymi, a także ubóstwem 
materialnym. W naszej parafii jest wiele osób samotnych i  starszych, niekiedy 
potrzebujących opieki i pomocy nawet w najprostszych sprawach i czynnościach 
życiowych. Najbardziej poruszający i niepokojący jest jednak stan wielu osób 
żyjących bez sakramentów świętych, zarówno starszych, którzy nie mogą już 
przychodzić na niedzielne Msze święte, jak i  młodych par, żyjących bez 
Sakramentu Małżeństwa i także młodzieży oraz dzieci nie wprowadzanych przez 
rodziców w  praktykę systematycznej Spowiedzi i Komunii św. Panuje pewne 
powszechne i coraz bardziej tolerowane przyzwolenie wśród osób uznających się 
za wierzące na życie praktycznie bez Pana Boga. 

Lekarstwem na ten stan będą podejmowane przez nas wszelkie starania 
duszpasterskie poczynając już od 14 lutego, czyli od Środy Popielcowej 
rozpoczynającej Wielki Post, a szczególnie Renowacja Misji Parafialnych jaką 
będziemy przeżywać w październiku bieżącego roku, przygotowując się do 
jubileuszu 350 Rocznicy Konsekracji dawnej Kolegiaty, a obecnie Bazyliki 
Katedralnej. Niech nam Pan Bóg błogosławi, a Matka Najświętsza wspomaga 
swoim wstawiennictwem, abyśmy wszyscy mimo trudności wzrastali w łasce Bożej 

2. Dzieci kas III Szkoły Podstawowej zapraszamy na spotkanie formacyjne 
i Mszę św. w przygotowaniu do I Spowiedzi i Komunii św. w najbliższa Niedzielę – 
11 Lutego o godz. 1600. 

3. Najbliższa niedziela przypadająca właśnie 11 lutego jest obchodzona 
w  Kościele Powszechnym jako Światowy Dzień Chorych. Zapraszamy osoby 
starsze i chore na Mszę św. o godz. 900 w czasie której będziemy się modlić 
w intencji wszystkich cierpiących i udzielimy Sakramentu Namaszczenia. 

4. W ostatnim tygodniu pożegnaliśmy + Śp. Szczepana Gruzę i +Śp. Leszka 
Kubicę. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie.


