
}Eoże Narodzeffiie 2&23-

Gdy aniołowie odeszli od nicłr do nieba,
pasterze mówili nawzajem do siebie:

,,Pó)dźmy do tsetlejem izobaczmy,

co się tam zdarzyło i o czyłn nam Fan oznajmił",
Udali się też z pośpiechem

i znaleźIl Maryję, |ózefa i Niemowl ę,leżące w żłobie,

Gdy ie ujrzeli, opowiedziełi o tyrn,

co im zostało objawione o tym Dziecięciu,

Lecz Maryja zachowlłvała wszystkie te sprawy
i razważała je w swoim sercu,

Łk2, 15-19

Drodzy Przyiaciele naszego domu
Centrum F'orrmaeii Duchowei w Trzebini!

Liturgia adwentowego oczekiwania doprowadziła nas po raz kolejny do sPotkania ze Słowern

Odwiecznyrn, które pod sercem Maryi przyjęło nasząludzką naturę. Adorujemy tajemnicę Boga, który

z rniłości do nas stał się człowiekiemiprzeżył ludzkie życie od jego poczęciaaŻ Po ŚmierĆ, ŻYczYmY

Wam wszystkim, aby świętowanie Bozego Narodzenia - ciągle w cieniu Pandemii i niełatwej sYtuacji

wokół nas - przypomniało nam prawdę podstawową: Bóg ojciec o nas Pamięta, zwłaszcza w sYtuacji

naszych zmagańi życiowych kryzysów zbliżasię do nas w swoim synu, który _ choć w chwale nieba _

pozostaje w pełni człowiekiem: zna więc smak i naszej radoŚci, i naszej trwogi, i nadziei, i lęku, Niech

spotkanie z Jezusem_Słowem przyniesie nam pokój i pozwoii zawierzyĆ BoŻej OPatrznoŚci całY NowY

2022 rok"

Z serca dziękujemy Wam za wsze|ką życzliwość, zwłaszcza za dary duchowe i rnaterialne na

rernont domu św. |ózefa, przed świętami Bożego Narodzeni e złaŻyliŚmy ostatnie dokumentY związane

z raz|iczeniem dotacji na termomodernizację dwóch naszych budynków. Dom Św. JÓzefa, choĆ solidnie

ocieplony, wewnątrz pozostaje w stanie surowym _ przed rrami wykańczanie 23 pokoi, łazienek

i dużej sali konferencyjnej na parterze" kiedy sala konferencyjna w domu św, |ózefa będzie gotowa,

w Domu z Arkadami w obecnej auli Serca Bożego urządzimy kaplicę bł. Franciszka Marii od KrzYŻa

Jordana, pamiętamy o was w modlitwie i nadal prosimy o wasze wsparcie,
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