Ukochani Parafianie!
Święta Bożego Narodzenia przypominają nam, że Jezus jest naszym pokojem, naszą radością,
naszą siłą, naszym pocieszeniem. Jednak by przyjąć te dary łaski, powinniśmy stać się mali,
ubodzy i pokorni, niczym postaci z szopki. Również to Boże Narodzenie, pośród cierpienia
pandemii, Jezus, mały i bezradny, jest „znakiem”, który Bóg daje światu — powiedział
papież Franciszek, otwierając i święcąc szopkę na placu św. Piotra.
I nasza tegoroczna szopka w kościele będzie inna niż zazwyczaj! Chcemy podkreślić, że ten rok
i Święta Bożego Narodzenia są inne, ale dają nadzieję, bo taką Nadzieję przyniósł nam Boży Syn Zbawiciel.
Wszystkim Wam Kochani życzymy wielu łask Bożych i Jego opieki na każdy dzień!
ks. proboszcz Andrzej Herkt, ks. wikariusz Łukasz Łukaszyk, ks. rezydent Stanisław Duda

Roraty do środy o godz. 7.00. W czwartek 24 grudnia o godz. 8.00 — uroczyste zakończenie Rorat. Harcerze przyniosą nam
Światło Betlejemskie, które będzie dostępne w kościele!

Pasterki w dniu 24 grudnia w Wigilię, odbędą się w tym roku o godz. 20.00, 21.30 i 23.00
W piatek 25 grudnia, uroczystość Bożego Narodzenia. Msze św. jak w każdą niedzielę, z jednym wyjątkiem!
Nie będzie Mszy św. o godz. 8.00.
Po Koronce do Bożego Miłosierdzia o godz. 15.00, będzie też komunia św. Tak będzie, do odwołania we wszystkie święta, uroczystości,
niedziele, kiedy porządek Mszy św. jest niedzielny!
W sobotę 26 grudnia, drugie Święto, św. Szczepana. Msze św. jak w każdą niedzielę o godz. 8.00, 9.30, 11.00,
12.15 i 18.30.
W niedzielę 27 grudnia, przypadnie święto Świętej Rodziny.
Poniedziałek, 28 grudnia, święto św. Młodzianków męczenników. Na Mszę św. o godz. 8.00 — zapraszamy Rodziców
z dziećmi, którym udzielimy specjalnego błogosławieństwa.
Na wieczornej Mszy św. rozpoczniemy spotkania kolędowe w kościele. Nie będzie w tym roku tradycyjnej kolędy,
stąd każdego dnia będziemy zapraszali mieszkańców kolejnych ulic.
28 grudnia, poniedziałek na godz. 18.30 zapraszamy parafian z ulic Ajschylosa, Arystofanesa, Bałuckiego, Boya-Żeleńskiego.
29 grudnia, wtorek na godz. 18.30 z ulic Bułhakowa, Bunina, Bunscha, Cegłowskiej, Czechowa, Danielewskiej, Eurypidesa,
Fiedlera, Fieldorfa, Gajcego, Gogola, Gombrowicza, Gołubiewa.
30 grudnia, środa godz. 18.30 z ulic: Grochowiaka, Grudzińskiego, Herberta, Hłaski, Hoffmanowej, Homera, Horacego.
2 stycznia, sobota godz. 18.30 z ulic Irzykowskiego, Iwaszkiewicza, Jastruna, Jurandota, Juwenalisa, Kasprowicza,
Kisielewskiego, Kubiaka, Kuncewiczowej, Lema, Lermontowa.
4 stycznia, poniedziałek godz. 18.30 z ulic Literackiej, Lukrecjusza, Łuszczewskiej, Macewicza, Malewskiej, Mikke, Miłosza,
Nieżychowskiego.
5 stycznia, wtorek godz. 18.30 z ulic Owidiusza, Parandowskiego, Parnickiego, Paukszty, Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej,
Pileckiego, Plauta, Poli-Gojawiczyńskiej, Poświatowskiej, L. Proroka, Puszkina, Rawicz-Mysłowskiego, Rostworowskiego, Safony,
Seneki.
7 stycznia, czwartek godz. 18.30 z ulic Sofoklesa, Szelburg-Zarębiny, Stachury, Szpotańskiego, Teokryta, Tołstoja, Turgieniewa,
Ks. Twardowskiego, Tyrmanda, Wańkowicza, Wergiliusza.
8 stycznia, poniedziałek godz. 18.30 z ulic Zawackiej, Żmichowskiej, Żołnierzy Wyklętych, Żymierskiego.
W intencji za Wasze rodziny odprawimy Mszę św., można podać do zakrystii, szczegółowe intencje, jeśli potrzebna jest
modlitwa za chorych czy w innych potrzebach. Otrzymacie książeczkę kolędową, zaśpiewamy kolędy, a wdzięczny
też będę w składce za dobrowolą ofiarę na rzecz parafii i prac, które podejmujemy. Szczególnie organów, które
chcielibyśmy w 2021 roku zakończyć.
We wspomnienie św. Sylwestra, czwar tek 31 grudnia, będą 2 Msze św. wieczorne o godz. 17.00 w intencji
zmarłych w tym roku naszych parafian (można też dołączyć zmarłych w 2020 r. naszych bliskich, a mieszkających poza parafią).
Zaprosiłem na tą Mszę św. najbliższych naszych zmarłych. Proszę też o przyniesienie zdjęcia!
Druga Msza św. wieczorna o godz. 18.00 z nabożeństwem dziękczynnym za mijający rok.
W uroczytość Świętej Bożej Rodzicielki — 1 stycznia 2021 r. nie będzie Mszy św. o godz. 8.00, pozostałe
Msze św. jak w każdą niedzielę. Jest to Pierwszy piątek miesiąca.
2 stycznia — Pierwsza sobota miesiąca, od godz. 9.00 odwiedzimy z sakramentami chorych w parafii, a nabożeństwo
I-sobót miesiąca o godz. 17.30.

Uroczystość Objawienia Pańskiego ( Trzech Króli) przypadnie w środę, 6 stycznia. Na Mszach św. jak
w każdą niedzielę, poświęcenie kredy i kadzidła. Po Mszy św. o godz. 12.15 kolędowanie z dziećmi klas III.
W tym miejscu ogłaszałem już przyszłoroczne wyjazdy, pielgrzymki i koncerty. W tym roku musimy poczekać na
lepsze czasy, które ufamy nadejdą. Przybył nam na ten rok szczególny Orędownik.
Papież Franciszek ogłosił Rok Świętego Józefa i list apostolski „Patris corde”
„Patris corde” (Ojcowskim sercem) — taki tytuł nosi list apostolski papieża, opublikowany 8 grudnia z okazji 150. rocznicy
ogłoszenia św. Józefa patronem Kościoła powszechnego. Ojciec Święty odwołuje się w niej m.in. do powieści polskiego
pisarza Jana Dobraczyńskiego „Cień Ojca” z 1977 roku. Rok św. Józefa potrwa do 8 grudnia 2021 roku.
Papież przypomina, że ojcowskim sercem „Józef umiłował Jezusa, nazywanego we wszystkich czterech Ewangeliach
«synem Józefa»”, który „miał odwagę podjąć się prawnego ojcostwa Jezusa”. Podkreśla, że po „Maryi, Matce Bożej, żaden
święty nie zajmuje w Magisterium papieskim tyle miejsca, co Józef, Jej oblubieniec”: „bł. Pius IX ogłosił go «Patronem
Kościoła katolickiego», czcigodny Pius XII przedstawił go jako «Patrona robotników», a św. Jan Paweł II jako «Opiekuna
Zbawiciela»”. Z kolei ludzie „przyzywają go jako «patrona dobrej śmierci»”. Dzieląc się „osobistymi refleksjami na temat tej
niezwykłej postaci, tak bliskiej ludzkiej kondycji każdego z nas”, Franciszek wskazuje, że wszyscy mogą znaleźć w św. Józefie
„orędownika, pomocnika i przewodnika w chwilach trudnych”, który „przypomina nam, że ci wszyscy, którzy są pozornie ukryci
lub na «drugiej linii», mają wyjątkowy czynny udział w historii zbawienia”.
Chcielibyśmy upamiętnić też tę postać i osobę św. Józefa w naszej wspólnocie!
Pragnę też podać do wiadomości i zaświadczyć, że nie próżnujemy i pomagamy w tych niełatwych czasach, które nas
spotkały i jeszcze przez wiele tygodni czy miesięcy będą trwały! Oto krótkie sprawozdanie naszych Zespołów Caritas!!!
W czasie pandemii Szkolne Koło Caritas powołało Wolontariat kryzysowy, w skład którego weszła Caritas Parafialna, Wolontariat
Absolwenta SKC, Wolontariat Rodzinny SKC, rodzice uczniów z naszej szkoły, starsi uczniowie i mieszkańcy Strzeszyna.
W momencie zdjęcia obostrzeń do akcji włączyli się uczniowie naszej szkoły należący do SKC. Od marca do grudnia stałą — raz
w miesiącu — opieką objęliśmy 20 rodzin z naszego osiedla, szkoły i pobliskich baraków. Pomogliśmy także kilku rodzinom,
które znalazły się w potrzebie. Udało się:
1. Raz w miesiącu przygotowywać i dostarczać zakupy dla rodzin.
2. Kupić 2 pralki, lodówkę, zmywarkę, zmywarkę przemysłową, kuchenkę gazową, kuchenkę mikrofalową, akumulatory do wózka
inwalidzkiego, węgiel na zimę.
3. Przekazać dzieciom 15 rowerów.
4. Przekazać dzieciom na czas zdalnego nauczania 130 komputerów.
5. Setki kilogramów zabawek, maskotek, gier i puzzli.
6. Pomóc jadłodajnią dla bezdomnych organizując zbiórki warzyw, słoików, makaronów — zebrane produkty można liczyć
w setkach kilogramów.
7. Z 30 rodzinami podzieliliśmy się śniadaniem wielkanocnym.
8. Kilkadziesiąt dzieci otrzymało prezenty wielkanocne i bożonarodzeniowe.
9. Rozpoczęliśmy w kościele i szkole stałą zbiórkę baterii, telefonów, zegarków, złotego i srebrnego złomu, w ten sposób pomagamy
misjom i misjonarzom.
10. Rozpoczęliśmy stałą zbiórkę nakrętek, aby pomóc w rehabilitacji chorej Marcie (SKC wygrało w konkursie grantowym 4 000 zł —
niebawem w okolicy kościoła i szkoły pojawią się zewnętrzne pojemniki na zbierane nakrętki).
11. Udało się znaleźć pracę dla 2 osób, które były na skraju upadłości finansowej.
12. E-korkami — darmowymi korepetycjami — objęliśmy kilkunastu uczniów z naszego osiedla i okolicy.
13. Uruchomiliśmy kilka półek charytatywnych — niebawem kolejna pojawi się w naszym kościele (to kolejny owoc zdobytego
grantu).
14. Kartkami świątecznymi obdarowaliśmy kilkuset seniorów na Strzeszynie i w DPSie przy ul. Bukowskiej i na Ugorach.
15. Wziąć udział i dołączyć do Centrum Wolontariatu Caritas i przygotowywać zakupy dla seniorów.
16. Założyć lokalną grupę na FB „Chcę pomagać”.
Wszystkich tych działań nie byłoby bez Państwa wsparcia. Dziękujemy Wolontariuszom, Wolontariuszom kierowcom,
Wolontariuszom korepetytorom i wszystkim ludziom dobrej woli! Dzięki udostępnieniu naszych akcji na portalach
społecznościowych, zasięg i odzew chcących pomóc był przeogromny. Poza ludźmi o wielkim sercu potrzebne były i są środki
finansowe na nasze stałe zaangażowania. Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom, dzięki tym wpłatom mogliśmy bez przerwy
kontynuować nasze zakupy. Szkolne Koło Caritas, którego budżet wyniósł prawie 40 000 zł. Tarcza parafialna 2020 — to
pomoc parafian 11.500. Parafialny zespół Caritas z 10 000 zł — mogliśmy wspólnie pomagać tym, którzy na tę pomoc czekali.
Tam gdzie dostrzega się drugiego człowieka, potrafi się znaleźć dla niego czas, tam też znajdą się środki na działanie — ufamy,
że Bóg błogosławi dobremu dziełu i tym, którzy je wspierają. Jesteśmy przekonani, że z waszą pomocą wejdziemy w nowy
2021 r. by nadal nieść miłość i pomoc!
Szczegółowe rozliczenia wszystkich akcji dostępne www.skcstrzeszyn.blogspot.com.
Chcesz dołaczyć do wolontariatu, chcesz wesprzeć nasze dzieła? Kontakt ktorganista@gmail.com — opiekun wolontariatu.

