
Szewce, grudzień 2021 r.

Szanowni Państwo
Cudowne  Święta Bożego Narodzenia. Jak zawsze niosą one przesłanie miłości, braterstwa 

i radości. Rodzą one szczególne więzi i poczucie wspólnoty w naszym Kościele, poprzez 
przeżywanie Tajemnicy Wcielenia Bożego Słowa. To wszystko sprawia, że w tym okresie chcemy 
być blisko siebie, chcemy ten czas przeżywać razem. Polskim zwyczajem jest odwiedzanie swoich 
krewnych, przyjaciół, a także ludzi samotnych. Zazwyczaj w tym czasie również duszpasterze 
odwiedzają domy swoich Parafian aby wspólnie oddać się w opiekę Opatrzności Bożej. 
Szczególnie jest to ważne w tych trudnych czasach.

Troska o Parafian jest jednym z ważnych obowiązków duszpasterskich. Dlatego kapłan 
spotyka się z rodziną aby zawierzyć Panu Bogu to co jest dla nas najważniejsze .W naszej 
Ojczyźnie Polsce jest to błogosławieństwo kolędowe. Jest to  również okazję do wzajemnego 
poznania oraz budowania więzi. 

Aktualna sytuacja epidemiczna nadal nakłada na nas wiele ograniczeń i tym samym ponownie 
uniemożliwia przeprowadzenie odwiedzin kolędowych w tradycyjnej formie. W wyniku rozmów  
z mieszkańcami Szewc i Paniowic tym razem proponuję Państwu dwie formy spotkania:

1).  Odwiedziny kolędowe w Państwa domach na zaproszenie. W tym celu proszę o kontakt 
telefoniczny na nr 660 011 115, aby umówić termin i godzinę spotkania. 

2).  Zapraszam do naszego kościoła na Mszę Świętą kolędową w wyznaczonym  
lub wybranym przez siebie terminie, którą pragnę ofiarować w Państwa intencji,  
„O Boże Błogosławieństwo, zdrowie i spełnienie marzeń dla całej Rodziny”. 

Msze Święte Kolędowe Szewce godz. 18.00
3.01.22 r.- ul. Długa, Kolejowa,Torowa
4.01.22 r.- ul. Wrocławska, Strzeszowska
5.01.22 r.- ul. Sportowa, Nowa, Boczna, Lotnicza
7.01.22 r.- ul. Kwiatowa, Liliowa, Topolowa, Piekarnicza, Irysowa, Zielona, Rzemieślnicza, Warsztatowa
Msze Święte Kolędowe Paniowice godz. 18.00
8.01.22 r.- ul. Główna, Brzozowa, Kasztanowa, Parkowa, Cicha
10.01.22 r.- ul. Stacyjna, Akacjowa, Jodłowa, Spokojna, Leśna, Słoneczna, Gajowa, Odrzańska

Dziękuję Wszystkim Mieszkańcom Szewc i Paniowic. Zapewniam o mojej codziennej 
modlitwie za Was przed Bogiem. Piszę te słowa z wdzięcznością za każde dobro i życzliwość, 
których doświadczam na co dzień. Mam świadomość, że wiele cennych 
inicjatyw w naszej Parafii dokonuje się dzięki Państwa życzliwości.  
Stąd tyle pozytywnych opinii mieszkańców i gości. Mam nadzieję,  
że każdy z Was czuje się w naszej parafii „jak u siebie”.

Ze szczerą radością oczekuję naszego spotkania w formie, 
którą Państwo wybierzecie. 
Z racji  Świąt Bożego Narodzenia proszę przyjąć serdeczne 
życzenia płynące z betlejemskiego żłóbka.  
Błogosławionych Świąt!

    Z wyrazami szacunku i życzeniami na Nowy 2022 rok

, Polna


