
Wszystkich mieszkańców parafii pragniemy uwrażliwić na
wartość WSPÓLNEJ inicjatywy przygotowania Sąsiedzkich

Choinek przy okazji rekolekcji adwentowych. 

1. Sytuacja (Tacy jesteśmy):
Uważamy, że jesteśmy samowystarczalni. Trudno nam
współp-racować z sąsiadami. Nie ma wiele okazji do
podejmowania wspólnych inicjatyw. 

2. Ideał (ale Pan wzywa nas do):
Bóg pragnie, byśmy jednoczyli się w działaniu. Razem znaczy
skutecznie i pięknie. Wspólne działanie daje radość i
satysfakcję. 

3. Przemiana (dlatego musimy chcemy przyjąć  postawę:)
Chcemy Parafianom pomóc w
odkrywaniu wartości wspólnych
inicjatyw przez stworzenie okazji do
satysfakcjonującej współpracy przy
dekorowaniu choinek w kościele na
Boże Narodzenie.  

W s z y s t k i c h z a p r a s z a m y d o
przygotowania sąsiedzkich dekoracji
Rejonowych Choinek w kościele na
Boże Narodzenie. W pierwszą Niedzielę Adwentu odbędzie się w
kościele po Mszach św. spotkanie w grupach z poszczególnych
rejonów. Przyniesione dekoracje choinkowe będą wniesione w
niedzielę na zakończenie rekolekcji adwentowych w czasie
procesji z darami (przez dzieci).

razem
możemy wiele 45.

14-17 grudnia 2017 

REKOLEKCJE ADWENTOWE



REJONY  DUSZPASTERSKIE 
Od czasu wejścia naszej parafii w Program Odnowy

i Ewangelizacji (od 2010r.) terytorialnie jesteśmy podzieleni na
sześć rejonów duszpasterskich. 
Nad każdym rejonem czuwa wraz z duszpasterzami jedna osoba
świecka (lub dwie) zwana „Rejonowym”. Są też „Podrejonowi”.
Osoby te podejmują współodpowiedzialność za przygotowanie
Wydarzeń (np. obecne Wydarzenie – Sąsiedzka Choinka) oraz
koordynują posługę Posłańców roznoszących List. 

Numer Rejonu Ulice i bloki

1 

Westerplatte, Sucharskiego, Okrzei, 
Konopnickiej (domy szeregowe), 
Nowowiejskiego, Wybickiego 5, Norwida, De
Gaule'a, Chodkiewicza

2 Wybickiego (bez nr 5)

3
Konopnickiej (bloki), Kotarbińskiego 
(nieparzyste)

4
Michałowskiego (nieparzyste), 
Kotarbińskiego (parzyste)

5 Michałowskiego (parzyste), Rolnicza

6
Dybowskiego, Cebertowicza, 
Pomianowskiego, Kwiatkowskiego, 
Czerskiego, Smoluchowskiego

Czy już wiesz, do jakiego Rejonu Duszpastrskiego należysz? 

SĄSIEDZKA  CHOINKA
W tym roku proponujemy Rejonom włączenie się w

przygotowanie dekoracji na Boże Narodzenie w naszym
kościele parafialnym. Zostanie przygotowanych w świątyni
sześć choinek (dla każdego Rejonu jedna). Mieszkańcy
danego Rejonu zaproszeni są do przygotowania po
sąsiedzku dekoracji na „swoją” choinkę. Zależy nam na
tym, aby to przygotowanie ozdób choinkowych było w
gronie sąsiadów. Wszak hasło tegoroczne w naszej parafii brzmi:
Sąsiedzi darem Ducha Świętego. Najpiękniejsze będą na pewno
ozdoby wykonane wspólnie z sąsiadami, bo wypełnione radością i
satysfakcją ze wspólnie przeżytego czasu i wzajemnej życzliwości i
pomocy. Może nawet uda się je wykonać ręcznie :-) Istotą jest radość
ze WSPÓLNEGO dzieła. 

Ozdoby na choinki rejonowe prosimy przynosić w czasie
rekolekcji adwentowych do specjalnie przygotowanych koszy
( o z n a c z o n y c h n u m e r e m r e j o n u ) .
Rekolekcje Adwentowe: 14-16 grudnia
(codzienie Msze św. godz. 6, 10 i 19). Nie
obawiajmy się obojętności sąsiedzkiej.
Często wystarczy dobrym słowem zacząć a
okazuje się, że drugi człowiek (sąsiad) ma
w sobie wiele życzliwości i zapału do
wspólnych inicjatyw. 

Boże Narodzenie to przyjście na
ziemię Syna Bożego, który stał się naszym Bratem. Przez to my tak
szczęśliwie odczuwamy nasze spotkania w czasie tych Świąt.
Wyjdźmy z tą nowiną poza nasze rodziny. Niech wspólne
przygotowanie ozdób na Choinkę Sąsiedzką będzie praktycznym
okazywaniem radości i wdzięczności Panu Jezusowi za Jego
narodzenie wśród nas. To Jezus nas łączy w jedności, miłości,
wierze, braterstwie, codzienności, sąsiedztwie. 


