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PISMO PARAFII POD WEZWANIEM NAJŚWIĘTSZEGO ZBAWICIELA W ZIELONEJ GÓRZE
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ZBAWICIEL



Wimieniu całej wspólnoty parafialnej składamy serdeczne podziękowania Parafiance,

która ufundowała książki „Ewangelia na każdy dzień”. Wierzymy, że ten dar pozwoli nam

częściej sięgać po Słowo Boże.

Dziękujemywszystkim Parafianom, którzy zaangażowali się w inicjatywę „Pieluszka dla

Maluszka”. Wtym roku zebraliśmy rekordową ilość – 3009 pieluszek.

By ŻYCZLIWOŚĆ między ludźmi trwała cały rok !

Jeden z moich uczniów, składając mi życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia, po-
wiedział: ... Życzę panu by życzliwość ludzka którą doświadczamy w święta trwała cały
rok.

Bardzo serdecznie dziękuję tym wszystkim, którzy wsparli akcje Rodzina Rodzinie.
Pewnie mieliście frajdę, robiąc świąteczną paczkę. Ale ja i inni wolontariusze roznosząc je
do 30 rodzin, widzieliśmy jak ogromną Im radość sprawiliście. Ci nasi podopieczni prosili,
byśmy podziękowali Wam za wszystko, co otrzymali. I za te podstawowe produkty i te
ekskluzywne, dzięki którym mogli przeżyć godnie święta. Dziękuję za rzeczy i zabawki,
które podkładali pod choinki dla swoich dzieci. Bardzo ich wzruszyły świąteczne życzenia
napisane na kartkach oraz koperty, w których było wsparcie finansowe. Jedna rodzina
dzięki temu finansowemu wsparciu zapłaciła zaległy czynsz za mieszkanie ( ci to dopiero
mieli radosne i wreszcie spokojne święta ). Dziękuję też gorąco tym, którzy wsparli świą-
teczną akcję zbiórki żywności w marketach , wkładając do wózków zakupione produkty.
Dzięki zebranej żywności mogliśmy pomóc pozostałym osobom, którymi się opiekujemy
jako Parafialny Zespół Caritas Parafii Najświętszego Zbawiciela - zrobiliśmy kolejne pacz-
ki. Dziękuję wspaniałej młodzieży z Gimnazjum nr 6 (Klub Małego Księcia) i Zespołowi
Szkół Ogólnokształcących i Sportowych (Warto jest pomagać) oraz ich opiekunom kate-
chetom. Przez dwa dni to jest 20 godz. zebrali w dwóch marketach 800 kg żywności.
Jeszcze dzisiaj rozdajemy tym, którzy przychodzą i proszą o wsparcie.

W imieniu Wolontariuszy z Parafialnego Zespołu Caritas i naszych podopiecznych
z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji, bardzo serdecznie i gorąco dziękuję wszyst-
kim Parafianom Parafii Najświętszego Zbawiciela za okazywane serce, życzliwość i po-
moc. Życzliwość Wasza nie jest tylko świąteczna, ale trwa przez cały rok tak
już od 30 lat w pierwszą niedziele miesiąca, kiedy wrzucacie pieniądze do puszek na naj-
bardziej potrzebujących. To 20 lat comiesięcznych wpłat dzięki, którym już kilkaset dzie-
ciakówmogło zjeść codziennie ciepły obiad w szkole.
Niech Dobry Pan Bóg obdarowuje Was za waszą dobroć swymi łaskami.

Grzegorz Klimek-Żołnowski
























































