
Kolęda 2020/ 2021 

 

Dla Wszystkich z Nas mijający rok 2020 był inny. Pewnie w wielu naszych sercach 

gościł niepokój i lęk, czy rodziły się jakieś obawy. Wielu z Nas doświadczyło na 

sobie ciężaru choroby, izolacji czy kwarantanny. Wielu z nas czuło „rozłąkę” nie 

mogąc fizycznie spotkać się z Jezusem na niedzielnej Eucharystii. Przed Nami 

kolejny rok. Nie wiemy co nas czeka, nie wiemy co nas spotka. Jesteśmy teraz, jak 

mówił Ojciec święty  Franciszek „ na wzburzonym morzu, błagamy Cię: „Zbudź się 

Panie.”  

Każdego roku podczas odwiedzin duszpasterskich, pragnęliśmy prosić Boga o Jego 

błogosławieństwo i zawierzać mu kolejny nowy rok spotykając się i modląc podczas 

kolędy (a w tym roku byłaby ona na wioskach). Mieliśmy okazję do spotkania 

się, wzajemnej rozmowy, dzielenia się naszymi radościami, troskami, kłopotami 

i zmartwieniami – zawierzając wszystko co przed nami Panu Bogu. 

Wydarzenia, które dzieją się wokół nas sprawiają, że w tym roku nie ma możliwości 

na takie osobiste spotkania. Pragniemy jednak zaprosić WAS WSZYSTKICH 

mieszkańców wiosek, którzy jesteście zdrowi i chcecie zawierzyć swoją przyszłość 

i cały Nowy Rok Panu Bogu do wspólnej modlitwy na Mszach św., które są i będą 

sprawowane każdego dnia w naszym kościele. Umocnieni zaś darem Bożego 

błogosławieństwa zanieśmy je do naszych domów, do naszych rodzin, do naszych 

chorych i może samotnych sąsiadów. 

Dlatego ZAPRASZAMY do tej wspólnej modlitwy za Nasze rodziny. Mając zaś  na 

uwadze wszelkie zarządzenia i obostrzenia związane z liczbą wiernych w naszych 

świątyniach, uczynimy to według następującego porządku: 

 

DATA GODZINA MIEJSCOWOŚĆ – WIEŚ 

07.01.2021r. 18.00 Przebędowo – strona lewa od ul. Rogozińskiej 

08.01.2021r. 18.00 Przebędowo – strona prawa od ul. Rogozińskiej 

11.01.2021r. 18.00 Trojanowo 

12.01.2021r. 18.00 Głębocko 

13.01.2021r. 18.00 Pławno, Huciska, Huta Pusta, Czernice, Okoniec 

14.01.2021r. 18.00 Kamińsko 

15.01.2021r. 18.00 Rakownia – strona lewa od ul. Goślińskiej 

18.01.2021r. 18.00 Rakownia – strona prawa od ul. Goślińskiej 

19.01.2021r. 18.00 Boduszewo – strona prawa od miasta 

20.01.2021r. 18.00 Boduszewo – strona lewa od miasta 

21.01.2021r. 18.00 Raduszyn i Złotoryjsko 

22.01.2021r. 18.00 Starczanowo i Mściszewo 

 



Udział w tej modlitwie nie jest zobowiązujący. Zapraszamy choćby po jednym 

przedstawicielu rodziny. Jeśli jednak ktoś z nas czuje jakąś obawę, czy strach niech 

poprosi swoich sąsiadów, czy bliskich, aby zabrano dla Niego pamiątkowy obrazek 

z modlitwą o Boże Błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej oraz wodę święconą w 

specjalnie przygotowanych buteleczkach. Jednoczmy się w ten sposób WSZYSCY 

RAZEM i może jak nigdy dotąd zaprośmy Maryję i Jej Syna w progi naszych 

domów, naszych rodzin i serc!  

„Ach gdzie o Matko , ach gdzie pójdziemy i gdzie ratunku szukać 

będziemy…Twojego ludu nie gardź prośbami…Ucieczko grzesznych módl się za 

Nami…” 

     
 

                                                         Pozostając w oczekiwaniu na wspólną modlitwę 

        ks. Sławomir Jessa  

                      proboszcz wraz z ks. Waldkiem i ks. Radkiem 


