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Siostry i Bracia,
Parafianie parafii w Lubiczu Górnym i Dobrzeje wicach,
Drodzy mieszkańcy Brzozówki i Głogowa!
Po licznych konsultacjach, mając na względzie duszpasterskie potrzeby
dynamicznie rozwijających się miejscowości wchodzących w skład parafii
w Lubiczu Górnym i Dobrzejewicach, po wysłuchaniu głosu Rady Kapłańskiej
Diecezji Włocławskiej, a także zainteresowanych proboszczów, podjąłem decyzję
0 utworzeniu z dniem 25 czerwca 2019 r. nowej parafii z siedzibą w miejscowości
Brzozówka. Dzięki niej zapewniona zostanie lepsza opieka duszpasterska coraz
liczniej osiedlającym się na tym terenie mieszkańcom. Będzie to zarazem
pierwsza w diecezji włocławskiej parafia pod wezwaniem św. Jana Pawła II,
powstała w 40. rocznicę pierwszej pielgrzymki Papieża-Polaka do naszej
Ojczyzny.
Dostrzegając
potrzebę
usytuowania
ośrodka
duszpasterskiego
w połowie drogi między kościołami w Lubiczu Górnym i Dobrzejewicach,
utworzona została kaplica, którą uroczyście poświęciłem w Boże Narodzenie
2013 r. Od tamtego czasu w niej koncentrowało się życie liturgiczne
1 sakramentalne wiernych mieszkających w jej bliskości. Teraz będzie ona pełnić
funkcję kościoła parafialnego. Jestem przekonany, że wokół tej świątyni, przy
zapale pierwszego proboszcza tej parafii, którym został ks. prał. Mirosław
Michalak, zjednoczy się wspólnota tworząca najmłodszą parafię diecezji.
Proszę Was, Siostry i Bracia, wierni nowo utworzonej parafii, abyście
poczuli się w niej, jak w domu rodzinnym, gdzie czeka na Was Chrystus;
poczujcie się odpowiedzialni za Waszą parafię.
Niech jej patron, św. Jana Pawła II wstawia się za Wami u Boga.
Całej wspólnocie z serca błogosławię.

Słowo, wraz z dekretem erygującym parafię św. Jana Pawła II w Brzozówce, należy odczytać
w parafii Dobrzejewice i Lubicz G<
podczas wszystkich Mszy św.
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D ekret

Na większą chwałę Boga w Trójcy Świętej Jedynego i dla zapewnienia należytej opieki
duszpasterskiej wiernym, na mocy kanonu 515 Kodeksu Prawa Kanonicznego, po
wysłuchaniu opinii Rady Kapłańskiej Diecezji Włocławskiej oraz zainteresowanego Księdza
Proboszcza, niniejszym dekretem
e r y g u j ę P a r a f ię p o d w e z w a n ie m
św. J a n a P a w ł a II w B r z o z ó w c e .

Parafia św. Jana Pawła II w Brzozówce powstaje z podziału parafii Matki Bożej
Częstochowskiej i św. Wacława w Lubiczu Górnym i św. Wawrzyńca w Dobrzejewicach,
należących do dekanatu lubickiego.
Do nowo powstającej parafii włączam miejscowość Brzozówka w części należącej do
parafii Matki Bożej Częstochowskiej i św. Wacława w Lubiczu Górnym oraz pozostałą
część miejscowości Brzozówka należącą do parafii św. Wawrzyńca w Dobrzejewicach.
Ponadto z parafii św. Wawrzyńca w Dobrzejewicach do nowo powstałej parafii z
miejscowości Głogowo będą należały zabudowania znajdujące się pomiędzy ul. Jałowcową
a Warszawską, dalej pomiędzy ul. Sportową, ul. Olszynową, kanałem wodnym (aż do ul.
Osikowej włącznie) a ul. Owocową.
Nowa Parafia św. Jana Pawła II należy do dekanatu lubickiego i posiada wszystkie
prawa i przywileje, z jakich korzystają parafie Diecezji Włocławskiej, a jednocześnie
podlega wszystkim obowiązkom, jakie ciążą na tych parafiach. Uroczystość odpustowa w
parafii będzie obchodzona każdego roku 22 października. Funkcję świątyni dla wspólnoty
parafialnej będzie pełnić kaplica pw. św. Jana Pawła II w Brzozówce, poświęcona 25
grudnia 2013 r.
Pieczęć parafii zawiera znak Krzyża świętego (lub wizerunek św. Jana Pawła II) i napis
w otoku: Parafia św. Jana Pawia II w Brzozówce lub Parochia Sancti Ioannis Pauli II in
Brzozówka.
Niniejszy dekret wchodzi w życie z dniem 25 czerwca Roku Pańskiego 2019. Nowo
utworzona parafia jest 233. parafią w Diecezji Włocławskiej.
Ufam, że powstanie nowej parafii w Brzozówce przyczyni się do wzrostu poziomu
życia religijnego i moralnego wiernych, którzy ją będą tworzyli. Wszystkich wiernych tej
parafii, z powołanym jednocześnie jej Proboszczem na czele, oddaję w szczególny sposób
pod opiekę św. Jana Pawła II.
Wszystkim z serca błogosławię w/i
Ducha Świętego.
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