TRADYCJA KOLĘDY – ODWIEDZIN DUSZPASTERSKICH
Drodzy Parafianie,
Już wczesnośredniowieczne dokumenty kościelne, dotyczące parafii
na ziemi śląskiej wskazują na kolędowanie w okresie świąt Bożego
Narodzenia jako na formę kontaktu z wiernymi w bardzo rozległych
wtedy parafiach. Uzasadnienia tej praktyki doszukiwano się już
dawno m.in. w zapisie Ewangelii św. Mateusza (Mt 2, 2). Czytamy tam,
że mędrcy oddawszy pokłon narodzonemu Jezusowi wracali inną
drogą do swoich krajów. Zaś legenda poszerzyła ten zapis o to,
że rozchodzili się, odwiedzali różne miasta i wioski i rozgłaszali wieść
o Bogu narodzonym w ludzkiej postaci. Powoływano się też na zapis w Ewangelii św. Łukasza, gdzie jest mowa jak
to Chrystus poleca swoim 72 uczniom, aby szli „do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam miał przyjść” (Łk 10,
1-12).
Dziś wiele dyskutuje się na temat kolędy, odwiedzin duszpasterskich w parafii. Przytacza się wiele negatywnych
opinii na ten temat. Słyszy się o zastrzeżeniach dotyczących np. czasu, formy czy sposobu przeprowadzenia kolędy,
a w obecnym czasie epidemicznym dochodzi kwestia niepewności, co do zdrowia odwiedzanych i nawiedzających.
Zdajemy sobie sprawę, ze forma i sposób tych odwiedzin przechodziły na przestrzeni wieków różne przemiany.
Wkradały się w kolędę elementy, które trzeba uznać za drugo- czy trzeciorzędne. Ale wprowadza się i nowe formy,
również dzisiaj, bardziej odpowiednie nam współczesnym.
Właściwe spojrzenie na to, co istotne, a więc wymiar duszpasterski, musi być myślą przewodnią tak dla wiernych,
jak dla duszpasterzy w tych odwiedzinach. Kapłan, przez przyjęcie urzędu posługiwania duszpasterskiego jest
zobowiązany do towarzyszenia swoim wiernym, a więc i odwiedzania parafian, celem wzajemnego poznania się
i zaradzania ich potrzebom.
Zbliża się czas, kiedy to już w Adwencie, wyruszaliśmy na trasy kolędowych odwiedzin. W minionym roku stało się
to niemożliwe z powodu pandemii, a kolęda ograniczona została do tzw. Mszy św. „kolędowych” odprawianych
w intencji poszczególnych dzielnic, ulic, osiedli. Potem druga część odbywała się już w domach i miała charakter
rodzinny. Po zabraniu poświęconej wody, kredy i pamiątkowego obrazka, zachęceni przez kapłanów, parafianie
celebrowali spotkanie w gronie najbliższych.
Niestety, nie zmieniła się sytuacja zdrowotna i zagrożenie rozwojem epidemii trwa nadal. Dlatego w trosce
o zdrowie i duchowy rozwój wszystkich parafian, my pszowscy duszpasterze, podjęliśmy decyzję, iż tegoroczna
kolęda odbędzie się „hybrydowo”, tzn. tak jak w minionym roku odprawimy Msze św. „kolędowe” w podanych
wcześniej terminach, a dla wszystkich chętnych, odwiedziny duszpasterskie w domach parafian odbędą się na
osobiste zaproszenie rodzin. Takie odwiedziny przedłużą się poza okres adwentowy i bożonarodzeniowy,
w zależności od zaproszeń.
Kapłani po otrzymaniu pisemnych zaproszeń będą umawiać się telefonicznie na spotkania w domu według
dogodnego terminu. Formularz takiego zaproszenia znajduje się w załączniku [PONIŻEJ, strona 2.]. Jeśli jest taka
wola, aby przyjąć kapłana w domu, prosimy go wypełnić i wrzucić do skarbony w tyle kościoła lub oddać
w Kancelarii Parafialnej.
Istnieje też zwyczaj składania przez wiernych tzw. ofiar kolędowych, które są przeznaczone na remonty i inwestycje.
Wierni przez swe ofiary dają w ten sposób wyraz swojej trosce o potrzeby także materialne wspólnoty parafialnej.
Różne są formy czy sposoby składania tych ofiar. Można wręczyć je osobiście w czasie „odwiedzin duszpasterskich”,
wrzucić do skarbony przy okazji Mszy św. „kolędowej” lub bezpośrednio na konto bankowe parafii. Bóg zapłać
za zrozumienie i przyjęcie oraz ofiary materialne.
Wasi Duszpasterze: ks. Andrzej – proboszcz, ks. Adam,
ks. Waldemar, ks. Adrian i ks. Jakub
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ZAPROSZENIE
Nasza rodzina pragnie zaprosić na Odwiedziny Duszpasterskie.
Imię i nazwisko: _______________________________________________________________________
Adres zamieszkania: ___________________________________________________________________
Nr telefonu: _________________________________________________________________________
Zgodnie z art. 13. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO), Parafia NNMP w Pszowie informuje, że:
1)
Powyższe dane (imię, nazwisko, adres, numer telefonu) są podane przez zainteresowanego dobrowolnie i zainteresowany wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Parafię w celu
organizacji odwiedzin duszpasterskich;
2)
Administratorem danych osobowych pozyskanych ze zgłoszenia jest Parafia Narodzenia NMP, ul. Bohaterów Westerplatte 1, 44-370 Pszów;
3)
Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6. ust. 1 lit. f) RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesem jest bezpieczeństwo osób, mienia oraz dobre imię administratora danych
osobowych;
4)
Osoba, której powyższe dane przetwarzane są w celach organizacji wizyty duszpasterskiej ma prawo dostępu do danych osobowych oraz ograniczenie ich przetwarzania; przysługuje jej też prawo wniesienia
skargi do organu nadzorczego, jeśli uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
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