Drodzy Parafianie naszej parafii Świętego Ojca Pio w Zamościu !
Czas przeżywanych Świąt Bożego Narodzenia jest czasem szczególnym, w którym Boże
Dziecię wlewa w nasze serca wiele radości i miłości. Dziś Pan Bóg daje nam doświadczenie
przeżywania tych Świąt w atmosferze pandemii, zarazy, która nas otacza, ale dla nas ludzi
wiary słowa św. Pawła: „Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia... /Flp 4,13/ dają
pewność, że Nowonarodzony Zbawiciel świata da siłę i łaskę, że wszystko pokonamy.
Czas Bożego Narodzenia to także w naszej polskiej tradycji czas duszpasterskich odwiedzin
kolędowych w waszych domach. Pandemia i obostrzenia sanitarne nie pozwalają nam na
tradycyjną kolędę dlatego w tym roku zgodnie z zarządzeniem Ks. Biskupa pragnę zaprosić
Was na wspólną modlitwę i kolędowanie do naszego kościoła parafialnego. Msze św.
kolędowe będą sprawowane przez cały czas kolędy: w poniedziałek, wtorek i środę
o godz. 19.00. Czwartek, piątek i sobota to czas odwiedzin rodzin, które chcą zaprosić
Proboszcza do swoich domów. Plan Mszy św. kolędowych zamieszczony jest w gablocie
ogłoszeń, na stronie internetowej naszej parafii oraz w gablotach ogłoszeń sołectw
należących do naszej parafii.
Program spotkania kolędowego jest następujący:
۞Godz. 19.00 – Msza św. w intencji Waszych rodzin,
۞akt oddania rodzin Sercu Jezusa i Matce Najświętszej,
۞wspólne kolędowanie i błogosławieństwo na cały Nowy Rok.
۞Po powrocie do domów proszę Ojca albo Matkę rodziny, aby w imieniu Proboszcza
poświęcili swój dom. Dlatego proszę przynieść ze sobą naczynie na wodę święconą.
۞Gdyby były takie rodziny, które chciałyby zaprosić Proboszcza do swego domu to proszę
tylko o osobisty kontakt po Mszy św. niedzielnej w zakrystii.
۞Tradycją odwiedzin kolędowych jest także składanie od rodzin ofiar, które w naszej parafii
są co roku w całości przeznaczone na pokrycie zobowiązań podatkowych, które ma
parafia: /Stolica Apostolska, Diecezja, Seminarium Duchowne, Urząd Skarbowy,
Urząd Miejski, Misje, Uczelnie Katolickie/.
Prosiłbym o złożenie tych ofiar w przygotowanych kopertach „DANINA PARAFIALNA”,
które można otrzymać w kościele. Ofiary składamy na zakończenie Mszy św.
Niech nas Pan Bóg błogosławi i strzeże, niech rozpromienia nad nami swoje
Boskie Oblicze i niech nas obdarzy pokojem.
Z modlitwą i błogosławieństwem Wasz Proboszcz
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