Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus !
Moi Drodzy !
Za nami 2021 r. Rok trudny, pełen niepokoju i niepewności związanych z trwającą pandemią.
Na naszej wschodniej granicy duże zamieszanie. To nas również martwi. W naszej umiłowanej
Ojczyźnie kolejny rok sporów politycznych, które niekiedy przenosiły się do naszych domów, rodzin
i lokalnej społeczności. Tak bardzo potrzebujemy spokoju i nadziei. Są na szczęście pośród nas
życiowi optymiści, którzy zarażają radością i uśmiechem. Mówimy o nich „twardziele”. Warto, aby
dzielili się z innymi tym dobrem, który w sobie noszą. Aby nie zakopywali swoich talentów, nie
ukrywali ich tylko dla siebie. Trzeba pamiętać, że to kim jesteśmy i jacy jesteśmy to nie tylko nasza
zasługa, to owoc pracy i miłości wielu ludzi: rodziców, dziadków, nauczycieli przyjaciół. Jesteśmy
więc dłużnikami wielu i w jakimś sensie zobowiązani, aby podchodzić do życia zgodnie ze słowami
jednej z piosenek Anny Jantar: „to co mam, to radość, której nie potrafię kryć”.
Jednak jako osoby wierzące szukajmy siły i nadziei nie tylko w sobie, w naszej zaradności,
inteligencji, młodości czy sile. Nie tylko w naszym ludzkim optymizmie ale przede wszystkim
w naszej żywej więzi z Panem Bogiem, w naszej wierze. Poprzez modlitwę, poprzez przyjmowanie
sakramentów i uczestnictwo we Mszy świętej, poprzez lekturę Pisma Świętego umacniajmy nasze
życie Bożą łaską, powierzajmy nasz los Jego ojcowskim dłoniom. Nie zapominajmy, że mamy
Matkę – Maryję. Nie jesteśmy sierotami. W wierze szukajmy czegoś więcej niż ludzkiego
optymizmu – szukajmy nadziei, która nie kończy się w momencie cierpienia a nawet śmierci.
My chrześcijanie – przyjaciele Boga - żyjący na tym świecie pośród ludzi bądźmy dla nich
światłami nadziei. Dzielmy się naszą wiarą, naszą miłością i zaufaniem do Pana Jezusa. Naprawdę
nie mamy powodu wstydzić się Ewangelii. Szanujmy tych, którzy o polityce, szczepionkach czy
wirusie myślą inaczej niż my. Możemy próbować przekonać ich ale nie chciejmy ich pokonać.
Pokonany, ośmieszony, przegrany nigdy nie będzie przyjacielem. Przekonany może nim zostać.
Jeśli chcemy być wysłuchani i rozumiani sami starajmy się słuchać i rozumieć. Wycofanie się
z dyskusji, która grozi kłótnią, nie jest oznaką słabości ale mądrości. Niech nas do takiej postawy
zachęcą słowa Pana Jezusa: „Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą
nazwani synami Bożymi”. Przyjaźń z Bogiem rodzi świętych ludzi. A święci są potrzebni światu jak
powietrze, woda i słońce. Święci są lekarstwem dla świata. Bez świętych przyszłość świata jest
zagrożona.
Szykujemy się do Jubileuszu 600 lecia naszej świątyni. Trwa parafialna Nowenna (9 lat)
przed tą Uroczystością. Ubiegły rok był poświęcony rodzinie. Przypomnę hasło, które nam
przyświecało w wielu momentach minionego roku: „Rodzina Bogiem silna”. To słowa często
powtarzane przez bł. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ten rok chcemy poświęcić na lepsze
zrozumienie i bardziej świadome korzystanie z Bożych darów, jakim są sakramenty święte.
Eucharystii - królowej sakramentów - poświęciliśmy wcześniej cały rok. Ale oprócz Niej jest jeszcze
sześć innych sakramentów - spotkań Boga z człowiekiem, podczas których przychodzi On do nas,
napełnia swoją łaską i ofiaruje nam swą bliskość i pomoc. „Sakrament: uświęcenie i umocnienie” oto hasło kolejnego roku Nowenny. Chrzest, Bierzmowanie, Pokuta, Małżeństwo, Namaszczenie

chorych, to tylko niektóre z sakramentów, jakie są związane z naszym życiem i wiarą. Dobrze
byłoby je lepiej poznać i zrozumieć ich znaczenie oraz skutki ich przyjęcia. Mamy na to cały 2022 r.
Pomimo trwającej pandemii, pomimo że przez dwa miesiące na Mszę świętą mogło
przychodzić do kościoła tylko 5 osób, później 50, w tym roku niepewności, udało się kontynuować
prace w kaplicy Matki Bożej, Księżnej Łęczyckiej. Jak wiecie zostały usunięte zawilgocenia
i zagrzybienia ścian, naprawione tynki i odnowione malowidła ścienne. Prace trwały od późnego
lata do późnej jesieni. Koszt wraz z wypożyczeniem rusztowań wyniósł blisko 240 000 zł. Z Urzędu
Marszałkowskiego pozyskaliśmy kwotę 80 000 zł. Pozostała suma to Wasze ofiary zarówno te
składane na tacę, ofiary kolędowe i ofiary indywidualne. Bóg Zapłać za troskę i ofiarność. Nasz
piękny kościół, który wybudowali nasi poprzednicy ma już prawie 600 lat. Jest to miejsce
szczególne w naszym Królewskim Grodzie. Miejsce naszych spotkań z Bogiem, miejsce
indywidualnych i wspólnych modlitw (szczególnie niedzielnej Eucharystii), miejsce przyjmowania
sakramentów świętych takich jak choćby: Pierwsza Komunia Święta czy małżeństwo. Nasza
Łęczycka Fara, wymaga nieustannej troski. W miarę naszych możliwości i pozyskiwanych środków
zewnętrznych chcemy kontynuować prace remontowe. W kaplicy pozostało do wykonania:
odnowienie barokowego ołtarza Matki Bożej i epitafium fundatora kaplicy Jakuba Szczawińskiego.
W następnej kolejności do remontu jest przewidziana kaplica Chrystusa Ukrzyżowanego. Obecnie
pilnie poszukujemy projektanta i wykonawcy nowej instalacji elektrycznej w całym kościele. Firma
powinna mieć uprawnienia konserwatorskie. Dwie firmy, które polecono zrezygnowały ze względu
na ilość pracy i trudności wykonawcze (m.in. grube mury ok. 1,5 m, malowidła na ścianach, które
trzeba maksymalnie omijać i punkty oświetleniowe w wielu niewygodnych miejscach).
Poszukiwania trwają, może ta informacja pomoże znaleźć odpowiednich fachowców. Mam
nadzieje, że wkrótce na spotkaniu z Radą Parafialną będziemy mogli omówić dokładnie powyższe
plany.
Wielką troską naszej wspólnoty parafialnej jest jedyny w naszym mieście cmentarz.
Korzystają z niego obie parafie. Więcej o cmentarzu pisałem w ubiegłym roku. Przy tej okazji chcę
prosić, abyśmy pamiętali o opłatach związanych z posiadaniem grobów, gdyż jak wszyscy wiecie
koszty wywozu śmieci rosną. W 2021 r. wyniosły one 205 000 zł !!! Pomyślmy również o bardziej
racjonalnym sposobie dekorowania grobów naszych bliskich. Może trochę więcej umiaru.
Moi Drodzy !
Wszyscy życzymy sobie zdrowia i spokoju. Chcemy aby ustała pandemia. Także my
duszpasterze parafii św. Andrzeja Apostoła w Łęczycy życzymy Wam tego. Jednak chcemy dodać
z całym przekonaniem: bądźcie silni mocą wiary, bądźcie silni potęgą, jaką daje miłość, miejcie
nadzieję w Bogu. Twórzmy razem klimat i wspólnotę, w której można spotkać żyjącego pośród
swego ludu Jezusa Chrystusa i doświadczyć jego pomocy. Błogosławionego, dobrego 2022 r.
Szczęść Boże
Łęczyccy duszpasterze

