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1. Pozostało nam kilka dni radosnego oczekiwania na przyjście Mesjasza. Zachęcam do
uczestnictwa w Mszach roratnich. Dzieci zapraszam na Roraty w środę i piątek o
godz.17.oo do Kościelników Średnich.
2. Dziękuję tym, którzy znaleźli czas i uczestniczyli w naszym dniu skupienia i
przystąpili do sakramentu pokuty i pojednania tym samym przygotowując się do
świąt. Przypominam, że spowiadam każdego dnia przed Mszą św.
3. Biskup Legnicki Andrzej Siemieniewski wydał komunikat na temat tegorocznej kolędy
informując w nim, że ostateczna decyzja co do formy należy do Księży Proboszczów.
Mając na uwadze stan epidemiczny i obawy wielu z was informuję co następuje:
osobiście udam się z kolędą do tych domów, do których zostanę zaproszony
indywidualnie. Można to zrobić telefoniczne, rzucając kartkę do koszyka w czasie tacy
z dokładnym adresem. Można przyjść do zakrystii po Mszy św. i zgłosić kolędę. Dla
pozostałych będzie specjalna Msza św. kolędowa z homilią i modlitwą za rodziny.
4. W poniedziałek o godz. 10.oo rozpoczynamy prace przy świątecznej dekoracji kościoła
w Kościelniku. Wszystkich chętnych zapraszam.
5. Chorych odwiedzę we wtorek. Początek godz.10.oo.
6. Pomnik nagrobny ks. proboszcza Czesława Misiewicza jest już na placu plebanii. W
stosownym czasie zostanie zmontowany. Po montażu i zakończonych pracach przy
uporządkowaniu terenu dokonamy poświęcenia nagrobka. Wstępną datę planuję na
17 lutego czyli pierwszą rocznicę śmierci ks. Proboszcza. A jak będzie ostatecznie
uzgodnimy z Parafialną Radą Duszpasterską.
7. Nowe okna na plebani już wstawione. Dziękuję za pomoc w sprzątaniu.
8. Wpłynęła jedna wpłata na sprzątanie kościoła - 60 zł.
9. Przypominam o zachowaniu rygorów sanitarnych w czasie pandemii. Maseczka.
Dezynfekcja. Dystans, a przede wszystkim szczepienie. Zachowującym ten rygor
sanitarny - dziękuję.

Błogosławionego tygodnia.

