Z życia i wiary

Diakonia
„Kromka chleba dla bliniego”
Kolejny raz w październiku na terenie naszej parafii prowadzona jest akcja „Kromka chleba
dla bliźniego”. Jej celem jest niesienie pomocy bliźnim, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej, często bez przysłowiowej „kromki chleba”. Chodzi o codzienne odkładanie przez pewien
czas równowartości „kromki chleba” i złożenie
w darze uzbieranej kwoty. W minionych latach
z funduszy zebranych podczas akcji sfinansowane zostały m. in. obiady dla dzieci w szkole, podręczniki, leki, pomoc rzeczowa dla rodzin.
Potraktujmy tę akcję jako „ofiarę wdzięczności” za rozliczne dary Boże i chętnie dzielmy się
tym, co z łaski Bożej otrzymujemy, posiadamy
i dysponujemy.

Tak mało, a można tak wiele!

„Miłuj bliźniego swego jak siebie samego” - na tych sowach przykazania miłości pragnę oprzeć się w tym przesłaniu do Ciebie, siostro i bracie. Nabożeństwa
w naszej parafii są nagrywane na pytach CD. Założeniem tego przedsięwzięcia
jest dotarcie do ludzi chorych, starszych, którzy z różnych powodów nie mogą
uczestniczyć w nabożeństwach w kościele.
Wielu starszych, chorych ludzi serdecznie dziękuje za wzruszenia, jakich dostarcza im możliwość
wysłuchania całego nabożeństwa, czują się jakby w nim uczestniczyli. Oprócz nabożeństw nagranych na płytkę CD, które można pobrać w kancelarii parafialnej, te same nabożeństwa w formie
video umieszczone są na stronie internetowej naszej parafii: www.parafiajaworze.pl
Parafia nasza jest duża i wiemy, że tych najstarszych i chorych jest równie wiele i duża grupa
nie ma żadnego kontaktu z parafią.
Pragnę bardzo serdecznie was zachęcić do wypełnienia słów Pana Jezusa: „Byłem chory, a odwiedzaliście mnie”. Jeżeli masz taką możliwość, masz chęć pomocy, znasz osoby chore, starsze, które nie mogą uczestniczy w nabożeństwach, przyjdź i poproś o taką płytkę. Niechaj ta służba, która
nie wymaga wielkiego nakładu sił, stanie się Twoim wkładem w życie i służbę w parafii.
Kolejny raz włączamy się w akcję charytatywną „Prezent pod choinkę”. Poprzez akcję chcemy nieść pomoc tym, którzy bardzo
jej potrzebują, uczyć empatii i wraliwości,
pokazać, że mając niewiele, też można dawać oraz dać sposobność do charytatywnej
aktywności.
Akcja polega na przygotowaniu paczki
pod choinkę dla dziecka. Tym razem paczki
powędrują do sierot i dzieci z najbiedniejszych rodzin mieszkających na Ukrainie.
Paczka zawierać może artykuły szkolne,
słodycze, zabawki, odzież – powinny to być
tylko nowe rzeczy (szczegółowe informacje
w ulotkach).
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