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Prawidło tygodnia:
„Małżonkowie chrześcijańscy, w waszej wspólnocie życia i miłości, w waszym wzajemnym oddaniu i wielkodusznym przyjmowaniu dzieci stawajcie
się w Chrystusie światłem świata! Pan wzywa was, byście każdego dnia byli
jak lampa, której nie trzyma się w ukryciu, ale stawia się „na świeczniku, aby
świeciła wszystkim, którzy są w domu” (Mt 5,15).
- św. Jan Paweł II
MAŁŻEŃSKI TRÓJKĄT

Im bliżej Boga, tym bliżej siebie...

Wielokrotnie przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków, a
w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna.

CZYTANIE I
Rdz 15, 1-6; 21, 1-3
Obietnica potomstwa
Pan tak powiedział do Abrama podczas widzenia: «Nie obawiaj się, Abramie,
bo Ja jestem twoim obrońcą; nagroda twoja będzie sowita». Abram rzekł: «o
Panie, mój Boże, na cóż mi ona, skoro zbliżam się do kresu mego życia, nie
mając potomka; przyszłym zaś spadkobiercą mojej majętności jest Damasceńczyk Eliezer». I mówił: «Ponieważ nie dałeś mi potomka, ten właśnie,
zrodzony u mnie sługa mój, zostanie moim spadkobiercą». Ale oto usłyszał
słowa: «Nie on będzie twoim spadkobiercą, lecz ten po tobie dziedziczyć będzie, który od ciebie będzie pochodził». I poleciwszy Abramowi wyjść z namiotu, rzekł: «Spójrz na niebo i policz gwiazdy, jeśli zdołasz to uczynić»; potem dodał: «Tak liczne będzie twoje potomstwo». Abram uwierzył i Pan poczytał mu to za zasługę. Pan okazał Sarze łaskawość, jak to obiecał, i uczynił
jej to, co zapowiedział. Sara stała się brzemienną i urodziła sędziwemu Abrahamowi syna w tym właśnie czasie, jaki Bóg wyznaczył. Abraham dał swemu
synowi, który mu się urodził, a którego mu zrodziła Sara, imię Izaak.
Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu.
Sławcie Pana, wzywajcie Jego imienia, *
głoście Jego dzieła wśród narodów.
Śpiewajcie i grajcie Mu psalmy, *
rozgłaszajcie wszystkie Jego cuda.
Szczyćcie się Jego świętym imieniem, *
niech się weseli serce szukających Pana.
Rozmyślajcie o Panu i Jego potędze, *
zawsze szukajcie Jego oblicza.

Pamiętajcie o cudach, które on uczynił, *
o Jego znakach, o wyrokach ust Jego.
Potomkowie Abrahama, słudzy Jego, *
synowie Jakuba, Jego wybrańcy.
Na wieki pamięta o swoim przymierzu, *
obietnicy danej tysiącu pokoleń,
o przymierzu, które zawarł z Abrahamem,
*
przysiędze danej Izaakowi.

CZYTANIE II
Hbr 11, 8. 11-12. 17-19
Wiara Abrahama, Sary i Izaaka
Bracia: Dzięki wierze ten, którego nazwano Abrahamem, usłuchał wezwania,
by wyruszyć do ziemi, którą miał objąć w posiadanie. Wyszedł, nie wiedząc,
dokąd idzie. Dzięki wierze także i sama Sara, mimo podeszłego wieku, otrzymała moc poczęcia. Uznała bowiem za godnego wiary Tego, który udzielił
obietnicy. Przeto z człowieka jednego, i to już niemal obumarłego, powstało
potomstwo tak liczne jak gwiazdy na niebie, jak niezliczone ziarnka piasku
na wybrzeżu morza. Dzięki wierze Abraham, wystawiony na próbę, ofiarował
Izaaka, i to jedynego syna składał na ofiarę, on, który otrzymał obietnicę,
któremu powiedziane było: «z Izaaka będzie dla ciebie potomstwo». Pomyślał bowiem, iż Bóg mocen jest wskrzesić także umarłych, i dlatego odzyskał
go, na podobieństwo śmierci i zmartwychwstania Chrystusa.
Wielokrotnie przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków,
a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna.

EWANGELIA
Łk 2, 22-40
Dziecię rosło, napełniając się mądrością
Gdy upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, Rodzice
przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby przedstawić Go Panu. Tak bowiem jest
napisane w Prawie Pańskim: «Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu». Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo
dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem Prawa Pańskiego. A żył w Jeruzalem człowiek imieniem Symeon. Był to człowiek sprawiedliwy i pobożny,
wyczekujący pociechy Izraela; a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch
Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. z natchnienia więc Ducha przyszedł do świątyni. A gdy Rodzice wnosili dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju Prawa, on wziął Je w objęcia,
błogosławił Boga i mówił: «Teraz, o Władco, pozwalasz odejść słudze Twemu w pokoju, według Twojego słowa. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie,
które przygotowałeś wobec wszystkich narodów: światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela». A Jego ojciec i Matka dziwili się temu, co
o Nim mówiono. Symeon zaś błogosławił ich i rzekł do Maryi, Matki Jego:
«Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na
znak, któremu sprzeciwiać się będą – a Twoją duszę miecz przeniknie – aby
na jaw wyszły zamysły serc wielu». Była tam również prorokini Anna, córka
Fanuela z pokolenia Asera, bardzo podeszła w latach. Od swego panieństwa
siedem lat żyła z mężem i pozostała wdową. Liczyła już sobie osiemdziesiąt
cztery lata. Nie rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą. Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła Boga i mówiła
o Nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jeruzalem. A gdy wypełnili
wszystko według Prawa Pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta –
Nazaretu. Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a
łaska Boża spoczywała na Nim.
Rozważanie
Piękno i misja Rodziny
W okresie Bożego Narodzenia głosimy Boga Wcielonego, który bliski
jest każdemu człowiekowi i jest miłością. Uczestnicy liturgii, umocnieni w
Eucharystii miłością Chrystusa, powinni ten dar przekazywać drugiemu
człowiekowi. Jan Paweł II w Liście Apostolskim „Novo millennio ineunte”
dwadzieścia lat temu zaprasza Kościół XXI wieku do kontemplacji oblicza
Jezusa Chrystusa. Słowa adoracja i kontemplacja pojawiają się w tym dokumencie kilkadziesiąt razy. „Żyjemy w epoce nieustannej aktywności, która
często staje się gorączkowa i łatwo może się przerodzić w działanie dla działania. Musimy opierać się tej pokusie i starać się najpierw „być”, zanim zaczniemy „działać”./15 /. Jego Wcielenie zapoczątkowało bowiem „ekonomię”

obrazów / KKK 1159 /. Odtąd obraz i słowo wyjaśniają się wzajemnie / KKK
1160 / i pobudzają naszą modlitwę / KKK 1162 /, która jest naszą siłą w wyrzekaniu się bezbożności.
To odrzucenie przyniesionej przez Jezusa wiary będzie powodem cierpienia również Maryi / „Twoją duszę miecz przeniknie”, Łk 2,35 /. Obok Symeona pojawia się postać prorokini Anny. Postawa pełna wiary pozwoliła jej
spotkać Świętą Rodzinę: Jezusa, Maryję i Józefa. „Ty także, jeżeli chcesz
trzymać Jezusa i objąć Go rękoma, i stać się godnym, aby wyjść z więzienia,
podejmij wszelki wysiłek, abyś mając za kierownika Ducha, przyszedł do
świątyni Boga / Orygenes, Homilie /.
Słyszałem niedawno zdanie: tajemnica kobiety. Co oznacza? Tajemnica Maryi, co oznacza? Dzisiaj oddajemy szczególną cześć Rodzinie z Nazaretu. Bł. Franciszka Siedliska Nazaret miała w swoim sercu, dlatego założonemu przez siebie Zgromadzeniu Zakonnemu dała nazwę - Zgromadzenie Najświętszej Rodziny z Nazaretu. W moim domu rodzinnym w czasie wojny i po
wojnie wisiał na ścianie obraz Świętej Rodziny, przed nim odmawiałem pacierz. Katechizm nazywa rodzinę „Kościołem domowym”. Rodzina chrześcijańska ma być przede wszystkim źródłem wiary, nadziei i miłości. Matka św.
Augustyna. Monika, została zaliczona w poczet świętych. Św. Teresa z Lisieux, św. O. Maksymilian Kolbe mieli świątobliwych rodziców. Katechizm
informuje, że wszyscy członkowie wspólnoty rodzinnej są sobie równi w godności. Dlatego, jak mówił rekolekcjonista w tym roku na nauce o rodzinie, w
adwentowych rekolekcjach, nie poganiaj, lecz przyciągaj.
Rodzina jest bowiem wspólnotą. Wspólnota zaś polega na dzieleniu
życia z innymi, na wzajemnej miłości i pomocy. Jan Paweł II mówił na 34
Sesji Zgromadzenia ONZ w Nowym Jorku: „Troska o dziecko jeszcze przed
jego narodzeniem, od pierwszej chwili poczęcia, i z kolei w latach dziecięcych
i młodzieńczych jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku
człowieka do człowieka”.
Dziecko czyni z małżeństwa rodzinę. Boże dziecię w centrum życia Maryi i Józefa. Jezus w centrum życia chrześcijanina, dlatego dzisiaj dołączamy
do Maryi i Józefa. Z czasem dołączą do nas mędrcy ze Wschodu. Pójdźmy
wszyscy do stajenki, do Jezusa i Panienki, powitajmy Maleńkiego i Maryję,
Matkę Jego. Dziękujemy Bogu, że dał swojego Syna, aby stał się człowiekiem. Prosimy Boga o błogosławieństwo dla naszych polskich rodzin.
„W historii Jezusa są dwa punkty, w których działanie Boga wkracza
bezpośrednio w świat materialny: narodzenie z Dziewicy i powstanie z martwych z grobu, w którym Jezus nie pozostał i nie uległ rozkładowi. Obydwa
te punkty są skandalem dla ducha nowożytnego. Bogu pozwala on działać w
ideach i myślach, w sferze duchowej - ale nie w materii. To przeszkadza. Tu
nie jest Jego miejsce. Jednak o to właśnie chodzi: że Bóg jest Bogiem i nie
porusza się wyłącznie w sferze idei. W grę wchodzi pytanie: czy do Niego na-

-leży również materia? Oczywiście” /Benedykt XVI, Jezus z Nazaretu. Dzieciństwo, 2012, s. 78 /. Jest taka potrzeba dzisiaj, żeby rodzice o tym też wiedzieli, kiedy ich dziecko wraca ze szkoły z wątpliwościami w wierze. „Pełnia
Objawienia w Chrystusie. Ludzkie poszukiwania Boga i Boże Objawienie” czytam w książce. I dalej autor pisze: „Statystyki pokazują, że jednym z najczęściej wyszukiwanych w internecie wyrazów jest Bóg. Ludzie szukają Boga,
chcą Go poznać oraz doświadczyć Jego działania”. Nie będą mówić na Wielkanoc: my nie obchodzimy świąt Wielkanocnych. Chrystus Zmartwychwstały ich nie przekonuje, czy wolą nie wiedzieć? Nie złośliwość przemawia przeze mnie / tym bardziej w takim okresie /, Katechizm, Papież, Kościół szanuje
wolność człowieka, kto jak nie ksiądz będzie się zastanawiał - dlaczego? Dlaczego ktoś mówi - nie obchodzimy świąt Wielkanocnych?
Ks. Stanisław Stradomski
***
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1.Dziś Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu obchodzi swoje
święto patronalne. Z tej okazji życzymy drogim Siostrom Nazaretankom
wszelkich Bożych darów, coraz głębszej radości ze szczególnego charyzmatu Zgromadzenia i wciąż nowych powołań do wspólnoty Sióstr. Dziękujemy
też za każde zaangażowanie Sióstr w działalność naszej Parafii.
2.Jesteśmy wdzięczni wszystkim osobom, które uczestniczyły w przygotowaniu świątecznej dekoracji Kościoła, zarówno Siostrom Nazaretankom, jak i
świeckim panom, którzy obsadzali i ustawiali choinki. Dziękujemy szczególnie Panu Jarosławowi Wezgajowi za ich dostarczenie. Bóg zapłać!
3.Przy wyjściu z kościoła i w zakrystii można pobrać świąteczny list z życzeniami do Parafian wystosowany przez Ks. Proboszcza, jeśli jeszcze go nie
posiadamy. Zapowiada on jedną ważną zmianę - przesunięcie kolędy, czyli
wizyty duszpasterskiej kapłanów w domach Parafian, która normalnie rozpoczynała się zaraz po Świętach. W tym roku, ze zrozumiałych względów,
musimy opóźnić kolędę. Chcemy ją rozpocząć, jeśli pozwolą na to rygory
sanitarne, dopiero po Wielkanocy. Mamy nadzieję, że wtedy uda nam się
spotkać w bardziej sprzyjających warunkach.
4.W niedzielę (3 I) odbędzie się spotkanie Kół Różańcowych o godz. 16:00, a
potem Msza św. o godz. 17:00 w intencjach Żywego Różańca.
5.Wszystkim naszym drogim Parafianom, Gościom i Sympatykom życzymy
już dziś, na cały nowy rok, aby pokój i wszelkie Boże dary nieustannie przemieniały nasze widzenie świata i upływającego czasu! Niech Pan będzie z
Wami w każdej chwili i w każdej sprawie dając Wam odczuć swą zadziwiającą miłość i łaskę! Szczęść Boże!

Ogień w zastosowaniu liturgii świątynnej w kulturze żydowskiej
Większą rolę niż w pracach codziennych odgrywał ogień w kulcie
świątynnym. Żywioł zawsze uważany był przez naród wybrany za dar Stwórcy, dlatego ofiary poświęcone Jahwe były spalane w ogniu na znak całkowitego oddania się człowieka Bogu. Opis składania ofiar całopalnych ze zwierząt znajdujemy na początku Księgi Kapłańskiej. Zwierzęta przeznaczone na
ofiarę: barany, kozły, cielce lub samce ptaków, stanowiące własność ofiarującego, musiały być czyste, bez skazy. Na zwierzęta przenosiło się karę za
grzechy, ponieważ ofiara obciążona grzechami była uznawana za nieczystą,
czyli niemiłą Jahwe. Spalanie zwierząt przez kapłana na ołtarzu ofiary miało
symboliczne znaczenie oczyszczenia z grzechów i przebłagania Boga, co w
Nowym Przymierzu uczynił raz na zawsze Jezus Chrystus. W Starym Testamencie krew kozłów i cielców i złożenie ich w ofierze było znakiem słabości i
uniżenia człowieka przed potężnym Jahwe, natomiast w Nowym Testamencie ofiara Syna spalona w ogniu miłości stała się miłą wonią, która uniosła
się do Boga jako wykup za nasze nieprawości.
Składanie ofiar Bogu jest znane jeszcze przed ustanowieniem Prawa
na Synaju. Pierwsze karty Pisma ukazują fakt, że ogień był już znany Kainowi i Ablowi. Komentatorzy przypuszczają, że ofiara Abla została przyjęta,
ponieważ strawił ją ogień z nieba, podczas gdy dary brata zostały nietknięte.
Noe po wyjściu z arki zbudował ołtarz dla Pana, składając na nim ofiary całopalne z czystych zwierząt jako dziękczynienie za ocalone życie (Rdz 8, 20).
Ojciec wiary, Abraham, miał zamiar złożyć Bogu całkowitą ofiarę z syna na
dowód umiłowania Stwórcy nad stworzenie (Rdz 22, 6).
Ofiary składane z pokarmów na ołtarzu zmieniane były w dym, który
symbolizował wznoszenie się ofiary ku górze, czyli ku samemu Bogu. Przez
ten znak człowiek nawiązywał porozumienie z Najwyższym. Jego modlitwa
unosiła się jak woń i dym daru ofiarnego. Bogu składano w ofierze owoce
ziemi, pierwociny, ciasta. Niekiedy część z przeznaczonej dla Jahwe ofiary
mógł spożyć kapłan lub wierni. Ogień spełniał ważną rolę w sprawach religijnych, ponieważ umożliwiał pełny kult Boga.
W świątyni ogień płonął nieustannie na ołtarzu, o czym informuje nas
Księga Kapłańska (Kpł 6, 6). Był to swoisty znak obecności Jahwe. Sam Bóg
zapalił ten święty ogień, przyjmując składaną ofiarę i błogosławiąc przez to
ofiarodawcy. Kiedy z jakichś powodów ogień gasł, można było go rozpalić
ponownie tylko przez pocieranie dwóch kawałków drewna. Posłużenie się
wbrew przepisom innym ogniem kończyło się śmiercią, tak jak stało się to w
przypadku synów Aarona: Nadaba i Abihu, którzy w tym względzie nie wykazali posłuszeństwa wobec Prawa (Kpł 10, 1).
S. Faustyna Aleksandrowicz CSFN

Intencje mszalne
PONIEDZIAŁEK 28 XII – Świętych
Młodzianków
6.30 W intencjach Sióstr Postulantek
8.00 + S. Paulinę TOKARSKĄ (greg 2)
8.00 + Ryszarda MAKARUKA w miesiąc po śmierci
17.30 +Mieczysławę LAUDY (GREG 28)
17.30 + Teofila JASIŃSKIEGO w 2 tygodnie po śmierci
18.30 W intencji Elizy: o uzdrowienie,
nawrócenie i odbudowanie małżeństwa
18.30 + Henrykę ŚWIĘTOCHOWSKĄ w
miesiąc po śmierci, ++ Annę i Franciszka ŚWIĘTOCHOWSKICH, Marię, Henryka i Lucynę KOŁODZIEJSKICH
WTOREK 29 XII
6.30 +S. Paulinę TOKARSKĄ ( greg 3)
8.00 + Mieczysławę LAUDY (greg 29)
11.00 W intencji Sióstr Jubilatek – 25
lat życia zakonnego
17.30 + Stanisława SZWARCA w 11
rocz śm i ++ z rodziny
17.30 ++ Genowefę, Leokadię, Leona i
Zdzisława KOLASIŃSKICH
18.30 W intencji Elizy: o uzdrowienie,
nawrócenie i odbudowanie małżeństwa
18.30 + Janinę, Gabrielę i Kazimierza
KOPUT oraz Mariannę, Mariana i Andrzeja WLAZŁO
ŚRODA 30 XII
6.30 + S. Paulinę TOKARSKĄ (greg 4)
8.00 W intencji Kapłanów tutejszej
parafii i Sióstr Nazaretanek
17.30 + Annę BROŻKO w 1 rocz śm
17.30 + Grzegorza ŚWIECZKA 3 miesiące po śmierci
18.30 + Mieczysławę LAUDY (greg 30)
18.30 W intencji dziękczynnej za otrzymane łaski z prośbą o poprawę zdrowia i
opiekę M. B. dla p. Alicji WARDAWY
CZWARTEK 31 XII –Św. Sylwestra
6.30 W intencji wynagradzającej za
grzechy nasze i całego świata
8.00 + S. Paulinę TOKARSKĄ (greg 5)
17.30 Dziękczynna za otrzymane łaski z
prośbą o Boże błogosł. i dalszą opiekę
Matki Bożej z okazji 50-lecia ślubu Elżbiety i Krzysztofa MIĘTKOWSKICH
17.30 O łaskę mądrości, świętości i od-

wagi dla Kapłanów
18.30 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Gertrudy PIETRZAK i jej rodziny
Piątek 1 I - Św. Bożej Rodzicielki
8.30 O pokój na świecie
10.00 ZA PARAFIAN
11.30 + Halinę CHROŚCICKĄ w 16
rocz śm i ++ z rodz CHROŚCICKICH
13.00 + Jana KOZAKIEWICZA w rocz
śm oraz ++ Helenę i Apolinarego KOZAKIEWICZA, ++ Emilię i Franciszka
KONIECZNYCH, ++ Teresę i Zdzisława CYBUCHOWSKICH
17.00 Dziękczynna za otrzymane łaski
z prośbą o Boże błogosł. dla rodziny
MILCZARSKICH i CZAJKOWSKICH
19.00 +S. Paulinę TOKARSKĄ (greg 6)
Sobota 2 I – św. Bazylego i Grzegorza
6.30 + S. Paulinę TOKARSKĄ
8.00 W intencji wynagradzającej za
zniewagi i bluźnierstwa skierowane
przeciw Niepokalanemu Sercu Maryi
17.30 O Boże błogosławieństwo dla
Joanny i Jakuba w 4 rocz. ślubu
17.30 Dziękczynna za 5 lat posługi S.
Anny Marii względem ubogich i potrzebujących naszej parafii z prośba o
wszelkie potrzebne łaski – intencja od
byłych wolontariuszy
18.30 W intencji osób, które w ostatnim czasie znieważały kościoły i Najświętszą Maryję Pannę
NIEDZIELA 3 I
7.00 Za Zgromadzenie Prowincję Najświętszego Imienia Jezus w dniu patronalnego święta
8.30+S. Paulinę TOKARSKĄ (greg 8)
10.00 ZA PARAFIAN
11.30
13.00 + Zygmunta OBIDZIŃSKIEGO
w miesiąc po śmierci oraz ++ rodziców
Zofię i Marcelego OBIDZIŃSKICH
oraz Annę i Jadwigę ZAWŁOCKIE
17.00 ŻYWY RÓŻANIEC
19.00 W intencji osób, które w ostatnim czasie znieważały kościoły i Najświętszą Maryję Pannę

Ogłoszenia Parafialne - cz. 2/2

Niedziela Św. Rodziny
27 grudnia 2020
6.W ostatnim (31.) dniu grudnia w wielu parafiach dokonuje się zazwyczaj
podsumowania całego minionego roku pod kątem wydarzeń w życiu parafialnym. Gdyby nie stan epidemii, postąpilibyśmy zgodnie z tą tradycją. Jednak ogłoszone w tym dniu obostrzenia dotyczące przemieszczenia się (od
godz. 19.00 w Sylwestra) są przeszkodą, bo to spokojnie uczynić. Dlatego
wypada nam odłożyć wspomniane sprawozdanie na bardziej odpowiedni
moment. Wyjątkowo, jesteśmy też zmuszeni, by przesunąć godzinę ostatniej
Mszy św. w tym roku (31 XII) z 18.30 na 18.00 i odwołać Mszę św. noworoczną sprawowaną o północy. Za to w piątek (1 stycznia 2021 r.), w dniu
Uroczystości Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, wszystkie Msze św. odprawimy normalnie, jak w każdą niedzielę, także o godz. 7.00 rano.
7.Tego dnia, w I. piątek (1 I), zapraszamy też na nabożeństwo dziękczynne za
cały miniony rok na godz. 18.00 i przypominamy, że z racji Uroczystości
kancelaria parafialna będzie nieczynna, a wiernych nie obowiązuje tradycyjny piątkowy post.
8.W tym tygodniu przypada też I. sobota miesiąca. Po Mszy św.
o godz. 8.00 będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu oraz wspólna
modlitwa z rozważaniami radosnych tajemnic różańca. Kapłani, w sobotę
od godz. 10.00, udadzą się z sakramentalną posługą do chorych.
9.Jeszcze przed świętami wystąpiła awaria kościelnego rzutnika. Interwencja w serwisie potwierdziła, że nasze urządzenie zostało poważnie uszkodzone, a naprawa wielokrotnie przekraczałaby wartość używanego egzemplarza
dostępnego na rynku wtórnym. Nie chcemy instalować starego technicznie
sprzętu. Dlatego poszukujemy sponsora, który byłby gotów pomóc nam w
zakupie i instalacji nowoczesnego rozwiązania − kolorowego ekranu oraz
projektora multimedialnego. Taki system radykalnie poprawiłby wizualną
jakość i możliwości wykorzystania tego urządzenia w liturgii i duszpasterstwie. Zanim się to stanie, musimy korzystać jedynie z własnych śpiewników i pamięci.
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