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Jezus powiedział do Nikodema: 

„Wiatr wieje tam, gdzie chce, i szum jego słyszysz,  

lecz nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd podąża.  

Tak jest z każdym, który narodził się z Ducha”. 

J 3, 8  

Drodzy Kapłani i Kochani Parafianie, 

Osiemnaście lat temu, ówczesny ks. proboszcz, a obecny 

ks.kanonik dr Józef Przybyła, zaprosił Siostry naszego 

Zgromadzenia do współpracy w szerzeniu Bożego Królestwa 

na terenie parafii Chrystusa Króla w Lędzinach Hołdunowie.  

Od tego czasu 21 Sióstr, które przewinęło się przez Dom 

Parafialny, służący nam za mieszkanie, pełniło różne posługi: 

począwszy od katechezy, wychowania dzieci i młodzieży w 

różnych grupach, organistostwa, troski o wystrój kościoła, 

o czystość bielizny kościelnej i szat liturgicznych, po drobne 

przysługi i kromkę chleba dla ubogich. 

Decyzja naszych Przełożonych kończy ten etap naszego 

życia z dniem 30 lipca bieżącego roku i otwiera nas na nową 

„przygodę z Jezusem” w nowych dla każdej z nas 

okolicznościach.  

W imieniu naszych Przełożonych i wszystkich Sióstr, 

pragnę złożyć gorące podziękowanie Kapłanom i Wam, 

kochani Bracia i Siostry, za przyjęcie nas, za powierzenie nam 

troski o wasze dzieci i za zaufanie naszemu posługiwaniu na 

różnych odcinkach.  
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Dziękujemy za wszelkie dobro i okazywaną nam 

życzliwość oraz za pomoc w naszych potrzebach, a szczególnie 

w potrzebach naszych chorych Sióstr. Wasza dobroć to dla nas 

cenny dar, który zabieramy z sobą jako miłą sercu pamiątkę. 

Dziękujemy za wspólne przeżywanie Eucharystii i 

uwielbienie Pana w różnych nabożeństwach i pielgrzymkach 

oraz za dzielenie się wiarą i budującym doświadczeniem życia.  

Liczymy też na wasze modlitwy, abyśmy zawsze umiały 

chodzić Bożymi drogami i wypełniać wolę Tego, który 

obdarzył nas pięknym powołaniem do życia konsekrowanego. 

Zapewniamy, że będziemy wspierać naszą modlitwąi 

życzliwością Kapłanów tej pięknej parafii i nosić w sercu i w 

modlitwie Was, Bracia i Siostry i waszych Bliskich.  

Niech Jezus Chrystus, Król i Pan naszego istnienia 

obdarza Was nieustannie swoim życiem i błogosławieństwem. 

Niech Jego Matka chroni Was i otacza płaszczem swej 

macierzyńskiej Opieki. 

A błogosławiony Edmund Bojanowski niech inspiruje 

Rodziców, Wychowawców i Animatorów do troskliwej 

formacji najmłodszego pokolenia Hołdunowa.  

Błogosławionych wakacji i ... z Panem Bogiem ! 

 


