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Rejestracja w parafii

Rejestracja na Msze św. 
www.linkd.pl/rmaa,
lub SMS: napisz swoje imię i godzinę Mszy:  
07542873055

www.linkd.pl/czrc

Jeśli potrzebujesz pomocy w rejestracji do parafii lub do spowiedzi lub w innych sprawach 
zadzwoń na numer 07542873055 postaramy się pomóc najlepiej jak to będzie możliwe!

okres świąteczny

Poniżej znajdziecie godziny Mszy św. w j. polskim w całym okresie świątecznym. Bardzo 
dziękuję Wam za pomoc, przy logowaniu na Msze w dniach 24 i 25 grudnia. Nadal proszę 
pamiętajcie o rezerwacji, to bardzo usprawnia nam wchodzenie do kościoła. 

24 grudnia 25 grudnia 26 grudnia 27 grudnia
PL 1930, 2100 1230, 1400 1130 1230, 1400,1930

ENG 1400, 1600, 1800 800, 930, 1130 1000 800, 930, 1130

28 grudnia 29-31 1 stycznia 2 stycznia 3 stycznia
PL 1930 — 1230 — 1230, 1400,1930

ENG 1000 1000, 1830 1000, 1830 1000 800, 930, 1130

Nie ma nic zbyt trudnego dla Boga



Nie ma nic zbyt trudnego 
dla Boga
Jeśli chciałbym porównać te święta z ubiegłorocznymi, 
to pewnie musiałbym powiedzieć, że w jakiś sposób w 
tym roku brakuje splendoru, kościół jakiś taki na wpół 
pełny, wspólnota jakby podzielona, brak szaleństwa, 
raczej zmęczenie, obawy, brak naturalności, a to co 
mamy przez wielu nazywane jest „nową normalno-
ścią”. To jednak tylko wycinek rzeczywistości. Kiedy 
ogłoszono Tier 4, słyszałem i widziałem Waszą troskę 
o święta. Czy będziemy mogli się spotkać w kościele? 
Jak przeżyć święta w domu? Jak utrzymać kontakt z 
tymi których kochamy? Czy kiedyś bardziej się nad 
tym zastanawialiśmy? Jeszcze nigdy tak nie było! Przez 
ostatnie tygodnie do naszego kościoła napłynęły tony 
dobra dla osób w kryzysie bezdomności. Jeszcze nigdy 
tak nie było! Wszyscy stanęliśmy przed decyzjami i 
pytaniami co zrobić, aby ocalić w nas nadzieję, że to co 
jest, nie może przyćmić Tego, który przychodzi. Jeszcze 
nigdy nie było to tak ważne pytanie! Anioł Gabriel w 
scenie zwiastowania mówi do Maryi, że „dla Boga nie 
ma nic niemożliwego”. Dziś ze wszystkich stron słyszy-
my o braku możliwości, o zakazach, o ograniczeniach. 
Radość z Bożego Narodzenia niech nam towarzysz 
nie dlatego, że udało nam się zrobić coś co nie jest 
zakazane, ale dlatego, że Bóg może pokonać wszystkie 
trudności, aby być blisko nas. Życzę Wam w tym czasie 
wielu darów Bożych: pomysłów, marzeń, rozmów, bez-
piecznego czasu, wzajemnego wsparcia i zrozumienia, 
wspominania i planowania. Odnajdywania Boga we 
wszystkich rzeczach. On jest bliżej niż na wyciągnięcie 
ręki, bo dla Niego nie ma rzeczy niemożliwych i jeszcze 
nigdy tak nie było...

Obrona doktoratu o. Michała
22.12 o Michał Karnawalski SJ, który pracował w naszym Dusz-
pasterstwie w zeszłym roku obronił swoja prace doktorską. Ko-
misja egzaminacyjna zaopiniowała o wyróżnienie oraz o. Michał 
otrzymał rekomendację, aby opublikować swoją pracę.  Serdeczne 
gratulacje!

Msza św. z modlitwą  
o uzdrowienie
28.12 o godz. 19:30 zapraszamy na Msze św. z modlitwą o uzdro-
wienie. Możliwość rezerwacji przy wejsciu na Mszę św. lub przez 
internet. 

Podziekowania
Jest mi niezmiernie miło podziękować Wam wszystkim, którzy 
zaangażowaliście się w przygotowanie i przebieg światecznych 
dni w naszym duszpasterstwie. Dzięki pomocy tak wielu z Was 
mogliśmy pomóc osobom w kryzysie bezdomności, oraz może-
my w uroczysty sposób clebrować liturgię w naszej wspólnocie. 
Dziekuję!

Kancelaria parafialna
w dniach od 25.12 do 4.01 kancelaria parafilan, która działa przez 
pocztę elektoroniczną i telefon kontaktowy, nie będzie odpowia-
dała na wiadomości. 

Świąteczna kolekta
Z wielką radościa chcemy Was poinformować, że nasz prowincjał 
wyraził zgodę, aby świąteczna kolekta została przeznaczona na 
pomoc osobom w kryzysie bezdomności, którym pomagamy w 
naszej parafii. 


