
 

Zachęcamy do złożenia swojej deklaracji w jaki sposób 
włączymy się we wspólne inicjatywy budujące więzi w 

sąsiedztwie i w naszej parafii. Pomocą w 
wyborze niech będzie lista możliwych 
zaangażowań w ciągu nowego roku np.  
- podjęcie posługi Posłańca 
- pomoc w sprzątaniu kościoła 

- wstąpienie do jednej ze wspólnot parafialnych lub 
służby liturgicznej  

- zorganizowanie spotkania opłatkowego w sąsiedztwie  
- udekorowanie bloku na święta i uroczystości w ciągu 

roku  
- obecność na różnych nabożeństwach 
- włączenie się w gesty proponowane w Liście „Bądźmy 

razem”.  
- Zaproszenie sąsiadów do wspólnego podjęcia 

powyższych inicjatyw  
- Inne (własne) pomysły…  

 

Na zakończenie Mszy św. 
w Nowy Rok 

(niedziela 1 stycznia 2017r.) 
podczas Adoracji wszyscy 

zostaną zachęceni, by swoje postanowienie zamienić  
w modlitwę i wyrazić to zapaleniem lampioniku  

przed Najświętszym Sakramentem 
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Jesteśmy uczniami Chrystusa... a każdy uczeń naśladuje 
swojego nauczyciela we wszystkim... Zatem kiedy Jezus mówi: 
miłujcie tak jak Ja... mamy miłować jak On... To trudne... 
Poprzeczka jest podniesiona wysoko… ponad ludzką miarę. 
Nauka Pana Jezusa o miłości wychodzi nam średnio... Raz 
lepiej, raz gorzej... Najważniejsze jest jednak to, abyśmy tę 
naukę na wzór Jezusa podjęli i w niej trwali konsekwentnie. 
Eucharystia jest dla nas pomocą i punktem odniesienia. 
Podczas niej karmimy się miłością Chrystusa, abyśmy sami tą 

miłością żyli. 

 

Wolą Bożą jest byśmy nie byli 
obojętni na siebie nawzajem. Św. 
Paweł w Liście do Galatów zachęca 
nas: „Jeden drugiego brzemiona 
noście i wypełniajcie prawo 
Chrystusowe”. (Ga 6,2). Nasi 
najbliżsi to rodzina i sąsiedzi. 
Wspólnota parafialna to nasze 
rodziny i nasi sąsiedzi.   

Nowy Rok -  1 stycznia    2017r. 
 

Pragniemy wszystkich mieszkańców parafii uwrażliwić na 
wartość poczucia więzi przez sformułowanie noworocznego 
postanowienia służącego dobru wspólnemu w sąsiedztwie i 
parafii. 

1. Sytuacja (Tacy jesteśmy): 

W życiu parafialnym jesteśmy zwykle obojętni i 
niezaangażowani. Nie czujemy więzi z parafianami, z 
sąsiadami. Nie otwieramy się na potrzeby sąsiadów i parafii, 
a nawet rodziny. Prowadzi to do dużej anonimowości. 
Stajemy się nieczuli na potrzeby wspólnoty.  

2. Ideał ( Pan Bóg wzywa nas do): 

Pan Jezus nieustannie mówi nam: „Przykazanie nowe daję 
wam, abyście się wzajemnie miłowali” (J 15,12). Pan Jezus 
wzywa nas do budowania więzi w naszej wspólnocie 
rodzinnej, sąsiedzkiej, parafialnej. W tych wspólnotach 
szczególnie brzmią słowa Chrystusa: „Wszyscy braćmi 
jesteście” (Mt 23,8b).  

3. Przemiana (dlatego chcemy  przyjąć następującą postawę): 

Pragniemy pomóc w odkrywaniu wartości poczucia więzi 
przez propozycje podjęcia noworocznego postanowienia 
służącego dobru wspólnemu w sąsiedztwie  i parafii przy 
okazji Nowego Roku 2017.     

POCZUCIE    WIĘZI 


