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EWANGELIA

Słowa Ewangelii według Świętego Jana.
Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku 
u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, z tego, co się stało. 
W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność 
jej nie ogarnęła. Pojawił się człowiek posłany przez Boga, Jan mu było na imię. Przyszedł 
on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był 
on światłością, lecz został posłany, aby zaświadczyć o światłości. Była światłość prawdziwa, 
która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świecie było Słowo, a świat 
stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie 
przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, 
tym, którzy wierzą w imię Jego – którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale 
z Boga się narodzili. A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego 
chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. Jan daje o Nim 
świadectwo i głośno woła w słowach: «Ten był, o którym powiedziałem: Ten, który po 
mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie». Z Jego pełności 
wszyscy otrzymaliśmy – łaskę po łasce. Podczas gdy Prawo zostało dane za pośrednictwem 
Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział; ten 
Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o Nim pouczył.

Komentarz
Dobrej
Nowiny
Po grzechu Adama powstał świat, pełen lęku 
i nieufności. Słowa kuszenia doprowadziły 
człowieka do powiedzenia Bogu - nie ufam 
Tobie, nie ufam nikomu. I echo tych wydarzeń 
pobrzmiewa w nas do dzisiaj. I choć chcielibyśmy 
sobie ufać - cofamy się wybierając samotność. 
Ale Bóg wiedział, że tym co potrafi odwrócić tę 
fatalną historię jest to czego zabrakło na samym 
początku - zaufanie. Dlatego tej wyjątkowej nocy, 
w całkowitym zaufaniu, powierzył nam Siebie 
jako maleńkie, bezbronne dziecko. I to oddanie się 
Boga w nasze ręce rozpoczęło nowy świat. Ufność 
jest drogą wybraną przez Boga, jest więc i naszą 
drogą. On nie obiecuje nam, że zło nigdy nas nie 
dotknie, że nie będziemy zdradzani i wyszydzani. 
Ale obiecuje nam takie serca, które będą w stanie 
temu podołać. Pamiętam wieczór, kiedy moja 
przyjaciółka powiedziała mi, że spodziewa się 
dziecka. Było to dla mnie tym bardziej wyjątkowe, 
że ja na swoje jeszcze długo musiałam czekać. 
Nawet nie potrafiłam wyobrazić sobie tej bliskości 
jaka może być między mamą a rosnącym pod jej 
sercem maleństwem. I pierwsza myśl, która wtedy 
przyszła mi do głowy, to że moja przyjaciółka już 
nigdy nie będzie sama. Dzisiaj dla nas wszystkich 
skończył się czas oczekiwania. Takiej wiadomości 
nie można nawet próbować zrozumieć, trzeba ją po 
prostu przyjąć. „Czyż może niewiasta zapomnieć 
o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego 
łona? A nawet, gdyby ona zapomniała, Ja nie 
zapomnę o tobie” Iz 49,15 Niech te Święta Bożego 
Narodzenia będą tym znakiem, który przypomni 
nam, że od tamtej nocy, już nigdy nikt nie jest sam.

Justyna Zienkowicz

Słowo stało się 
ciałem

                                            EWANGELIA  (J 1, 1-18)
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26.12.
„Pokój - to najcenniejszy 
dar, jaki Boże Dziecię przy-
niosło na świat, jaki anioło-
wie przy narodzeniu Chry-
stusa ogłosili światu. Boże 
Dziecię, gdy klęczeć będę 
u Twego żłóbka, szepnij do 
mnie: Pokój z tobą!”
Św. Urszula Ledóchowska 

27.12.
„…rodząc się w takich 
okolicznościach, Zbawiciel 
ujawnia swe Miłosierdzie, 
poucza nas bowiem, że 
prawda i szczęście nie pole-
gają na zewnętrznej okaza-
łości i bogactwie, na sławie                 
i uznaniu ludzi.”
 Bł. Michał Sopoćko

28.12.
„Chrześcijanin zmierza od 
jednego początku do następ-
nego.”
Św. Grzegorz z Nysy

29.12.
„Tylko ten otrzyma nagrodę, 

Myśli na każdy dzień
kto walczy prawidłowo.”
Św. Tomasz Becketa

30.12.
„Nie wszystko, o co prosi-
my - nawet jeśli czynimy 
to z głębokiej świado-
mości wiary - wypełni 
się tak, jak byśmy tego 
chcieli, czy jak się tego 
spodziewamy. (…) Gdy 
nie możemy pogodzić 
naszych próśb z wolą 
Boga, nie możemy być 
rozczarowani. Spełnienie 
ich nie leży w tym czasie 
w Bożym planie. (…) 
Zamiar dobroci Boga nie 
zawsze objawia się nam 
natychmiast.”
Św. Bazyli

31.12.
„Kto miłuje bliźniego, 
udoskonala swoją miłość 
ku Bogu, gdyż on sam 
przyjmuje w siebie to 
wszystko, co uczynił dla 
bliźniego.”
Św. Bazyli Wielki

CZYTANIA NA NIEDZIELĘ

Niedziela. 
Uroczystość Narodzenia Pańskiego 

PIERWSZE CZYTANIE  (Iz 52, 7-10)
Cała ziemia zobaczy zbawienie Boże

Czytanie z Księgi proroka Izajasza.
O jak są pełne wdzięku na górach nogi zwiastuna radosnej nowiny, któ-
ry ogłasza pokój, zwiastuje szczęście, który obwieszcza zbawienie, który 
mówi do Syjonu: «Twój Bóg zaczął królować». Głos! Twoi strażnicy 

Czytania na każdy dzień
Poniedziałek: Dz 6, 8-10; 7, 54-60; Mt 10, 17-22
Wtorek: 1J 1, 1-4; J 20, 2-8
Środa: 1J 1, 5-2,2; Mt 2, 13-18
Czwartek: 1 J 2, 3-11; Łk 2, 22-35
Piątek: Syr 3, 2-6. 12-14; Mt 2, 13-15. 19-23
Sobota: 1J 2, 18-21; J 1, 1-18

podnoszą głos, razem wznoszą okrzyki radosne, bo oglądają na wła-
sne oczy powrót Pana na Syjon. Zabrzmijcie radosnym śpiewaniem, 
wszystkie ruiny Jeruzalem! Bo Pan pocieszył swój lud, odkupił Jeru-
zalem. Pan obnażył już swe ramię święte na oczach wszystkich naro-
dów; i wszystkie krańce ziemi zobaczą zbawienie naszego Boga.
Oto słowo Boże
PSALM RESPONSORYJNY  (Ps 98, 1. 2-3ab. 3cd-4. 5-6)
Refren: Ziemia ujrzała swego Zbawiciela.

Śpiewajcie Panu pieśń nową, *
albowiem uczynił cuda.
Zwycięstwo Mu zgotowała Jego prawica *
i święte ramię Jego.

Pan okazał swoje zbawienie, *
na oczach pogan objawił swoją sprawiedliwość.
Wspomniał na dobroć i wierność swoją *
dla domu Izraela.

Ujrzały wszystkie krańce ziemi, *
zbawienie Boga naszego.
Wołaj z radości na cześć Pana, cała ziemio, *
cieszcie się, weselcie i grajcie.

Śpiewajcie Panu przy wtórze cytry, *
przy wtórze cytry i przy dźwięku harfy.
Przy trąbach i przy dźwięku rogu, *
na oczach Pana, Króla, się radujcie.

DRUGIE CZYTANIE (Hbr 1, 1-6)
Bóg przemówił do nas przez Syna

Czytanie z Listu do Hebrajczyków..
Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców 
naszych przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił 
do nas przez Syna. Jego to ustanowił dziedzicem wszystkich rzeczy, 
przez Niego też stworzył wszechświat. Ten Syn, który jest odbla-
skiem Jego chwały i odbiciem Jego istoty, podtrzymuje wszystko 
słowem swej potęgi, a dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł 
po prawicy Majestatu na wysokościach. On o tyle stał się większym 
od aniołów, o ile odziedziczył dostojniejsze od nich imię. Do którego 
bowiem z aniołów powiedział Bóg kiedykolwiek: «Ty jesteś moim 
Synem, Ja Cię dziś zrodziłem?» I znowu: «Ja będę Mu ojcem, a On 
będzie mi Synem»? A skoro ponownie wprowadzi Pierworodne-
go na świat, powie: «Niech Mu oddają pokłon wszyscy aniołowie 
Boży».

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  
 Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.  
Zajaśniał nam dzień święty, pójdźcie narody, 
oddajcie pokłon Panu,bo wielka światłość zstąpi-
ła dzisiaj na ziemię.
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Papież Franciszek podpisał dekret 
o heroiczności cnót Czcigodnego Sługi 
Bożego ks. Aleksandra Woźnego, 
serdecznego przyjaciela Doktor Błeńskiej!

Dekret jest oficjalnym potwierdzeniem 
Kościoła, że Sługa Boży ks. Aleksander 
Woźny cieszy się opinią świętości i może 
zostać beatyfikowany.

Tak Doktor Błeńska pisała do ks. Woźnego 
w grudniu 1964 roku:

„Drogi Ojcze! Tyle razy już chciałam napisać. 
Ale tak jakoś czas szybko mija. 
U nas jeszcze ślicznie zielono, pogodnie choć 
dookoła nas świat się czerwieni. 
Coraz lepiej zdaję sobie sprawę z tego „fiaska” 
jakim jestem - w pogoni za wykonaniem tylu 
spraw za wydajnością – kiedy przecież nie jest 
to najważniejsze co wykonujemy tylko to, jakimi 
jesteśmy”.
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3 maja Kościół katolicki w Polsce obchodzi uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Nawiązuje 
ona do ważnych wydarzeń z historii Polski: obrony Jasnej Góry przed Szwedami w 1655 r., ślubów króla Jana 
Kazimierza - powierzenia królestwa opiece Matki Bożej, a także do uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

              KOLĘDA

KOLĘDA

Odwiedziny duszpasterskie
Kolęda 2023
PONIEDZIAŁEK, 2.01.2023 R., OD GODZ. 16:00
Ks. Proboszcz: ul. Żeromskiego (3 rodziny), 
Wilkońskich (1 rodzina) , Niemcewicza (5 rodzin)
Ks. Ryszard: ul. Bystrzycka (2 rodziny), Narewska (1 rodzina), 
Żarnowiecka (4 rodziny), Pilicka (3 rodz.)
Ks. Marek: ul. Wiślana (5 rodzin)
WTOREK, 3.01.2023 R., OD GODZ. 16:00
Ks. Proboszcz: ul. Kościelskiego (4 rodziny), Lindego (3 rodziny), 
Nałkowskiej (5 rodzin)
Ks. Ryszard: ul. Dąbrowskiego (numery parzyste 5 rodzin), 
Luba (4 rodzin)
Ks. Marek: ul. Dąbrowskiego (numery nieparzyste 5 rodzin)
Środa, 4.01.2023 r. , od godz. 16:00
Ks. Proboszcz: ul. Botaniczna (3 rodziny), ul. Miła (5 rodzin)
Ks. Ryszard: ul. Nowina (6 rodzin), Szczęsna (1 rodzina), 
Cienista (3 rodziny)
Czwartek, 5.01.2023 r. , od godz. 16:00
Ks. Proboszcz: ul. Radosna (numery parzyste 12 rodzin)
Ks. Ryszard: ul. Radosna (numery nieparzyste 13 rodzin)
Ks. Marek: ul. Złota (2 rodziny), ul. Szafirowa (1 rodzina), 
ul. Swojska (2 rodziny)
Sobota, 7.01.2023 r., od godz. 12:00
Ks. Proboszcz: ul. Dobra (14 rodzin)
Ks. Ryszard: ul. Piękna (10 rodzin)
Ks. Marek: ul. Wonna (2 rodziny), Zimowa (1 rodzina), 
Bukowska (3 rodziny)
Poniedziałek, 9.01.2023 r. , od godz. 16:00
Ks. Proboszcz: ul. Polska (11 rodzin)
Ks. Ryszard: ul. Wiosenna (10 rodzin)
Ks. Marek: ul. Hoża (5 rodzin)
Wtorek, 10.01.2023 r. , od godz. 16:00
Ks. Proboszcz: ul. Arcta (2 rodziny), Drzewieckiego (10 rodzin)
Ks. Ryszard: ul. Miodowa (12 rodzin)
Ks. Marek: ul. Meissnera (6 rodzin)
Środa, 11.01.2023 r. , od godz. 16:00
Ks. Proboszcz: ul. Latwisa (13 rodzin)
Ks. Ryszard: ul. Tańskiego (1 rodzina), Zołotowa (4 rodziny), 
Nagórskiego (5 rodzin)
Czwartek, 12.01.2023 r. , od godz. 16:00
Ks. Marek: ul. Bajana (3 rodziny), Kocjana (5 rodzin) 
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Na terenie naszej parafii planujemy 
zainicjowanie grupy dla małżeństw, która 

będzie częścią wspólnoty Domowego Kościoła 
działającego w ramach Ruchu Światło – Życie.

ZAPRASZAMY ZAINTERESOWANIE 
MAŁŻEŃSTWA

W Domowym Kościele małżeństwa sakramentalne 
tworzą przy parafii małe grupy (4-7 małżeństw) 

zwane kręgami.Kręgi spotykają się raz w miesiącu. 
Opiekunem duchowym każdego kręgu jest ksiądz. Spotkanie 

prowadzi małżeństwo z Domowego Kościoła. W czasie 
comiesięcznych spotkań małżonkowie dzielą się swoimi 
doświadczeniami, radościami i troskami, wspólnie modlą 
i czytają Słowo Boże. Jest to także czas zapoznawania się 

z elementami programu formacyjnego, który dotyczy rozwoju 
duchowego, miłości małżeńskiej, wychowania dzieci, relacji 

w rodzinie i innych spraw. 

Domowy Kościół proponuje spotkania formacyjne 
dla małżeństw sakramentalnych chcących głębiej 
poznać Boga, zbliżyć się do Niego i do współmałżonka. 

Pragnących ożywić i rozwinąć wiarę oraz miłość ku sobie, 
współmałżonkowi, dzieciom, rodzinie, innemu człowiekowi.

Do kręgów Domowego Kościoła należą  małżonkowie                   
w różnym wieku oraz różnym stażu małżeńskim. Zapraszamy.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt. 
Informacji udzielą: 

ksiądz proboszcz Tomasz Morasz (osobiście 
lub tel. 61 847 35 70

e-mail morasz@dobrypasterz.pl) 

Maria i Ryszard Karolewscy
(tel. 603 176 981 e-mail mrkarolewscy@gmail.com)

Po zebraniu zgłoszeń od zainteresowanych 
małżeństw ogłosimy termin pierwszego 

spotkania. 
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W POLSCE I NA ŚWIECIE
Z życia Kościoła

NA ŚWIECIE

53. ROCZNICA ŚWIĘCEŃ KAPŁAŃSKICH 
PAPIEŻA FRANCISZKA

13 grudnia br. 53. rocznicę święceń kapłańskich obchodził 
papież Franciszek. Jorge Mario Bergoglio przyjął je – jako ka-
płan Towarzystwa Jezusowego – 13 grudnia 1969 roku z rąk 
abp. Ramóna José Castellano, metropolity Córdoby, na czte-
ry dni przed swoimi 33. urodzinami. Uroczystość odbyła się 
w kaplicy jezuickiego kolegium św. Michała w Buenos Aires.
 

FRANCISZEK DO POLAKÓW:
 NIE USTAWAJCIE W DZIELENIU SIĘ Z POTRZEBUJĄCYMI

„Pozdrawiam serdecznie wszystkich Polaków. Adwent – 
okres oczekiwania na Boże Narodzenie, to czas dzielenia się 
z innymi. Wielu z was pamięta o tym poprzez włączanie się                 
w inicjatywę Caritas: „Rodzina Rodzinie”, dzięki której wspar-
cie otrzymują poszkodowani w wyniku konfliktów zbrojnych 
i kryzysów humanitarnych na całym świecie. W tym roku po-
moc trafi także do rodzin ukraińskich. Zachęcam was, byście 
nie ustawali w dzieleniu się z potrzebującymi. Z serca wam 
błogosławię”.

PAPIEŻ OTRZYMAŁ BETLEJEMSKIE ŚWIATŁO POKOJU

Światło Pokoju z Betlejem dotarło do Watykanu: Papież Fran-
ciszek podczas środowej audiencji generalnej, 14 grudnia, 
przyjął światełko z rąk austriackiej dziewczynki Sary Noska, 
zapalone przez nią w Grocie Narodzenia Jezusa w Betlejem.
Tradycyjnie już, w ramach nabożeństwa ekumenicznego                
w Wiedniu, Betlejemskie Światło zostało rozesłane do wielu 
krajów Europy, w tym również na Ukrainę, a także do USA 
i krajów Ameryki Południowej. Betlejemskie światełko, jako 
przypomnienie przesłania pokoju, które przynoszą narodzi-
ny Chrystusa, zapłonie w ponad 30 krajach świata, również 
w Polsce.

KARD. CANTALAMESSA: PRZYJMIJMY BOGA JAKO DAR

„Podczas tych świąt musimy się stać jak dzieci, bo tylko dziec-
ko spontanicznie przyjmuje miłość swych rodziców, wierzy, 
że jest kochane. My też musimy przyjąć w te święta nieskoń-
czoną miłość Boga do nas” – mówił podczas ostatniego ad-
wentowego kazania w Watykanie kaznodzieja Domu Papie-
skiego kard. Raniero Cantalamessa. „Dobra Nowina polega 
bowiem na tym, że to Bóg umiłował nas jako pierwszy” – po-
wiedział papieski kaznodzieja.
„Najpiękniejszą rzeczą, jaką możemy zrobić w Boże Narodze-
nie to nie zrobić coś dla Boga, ale przyjąć w zdumieniu dar, 
który Bóg Ojciec daje światu w swym własnym Synu. Pewna 
legenda opowiada, że wśród pasterzy, którzy w bożonarodze-
niową noc przybyli do Dzieciątka, był też pastuszek tak ubogi, 
że nie miał niczego, co mógłby ofiarować Matce Bożej. Dla-
tego stał z boku zawstydzony. Wszyscy pasterze prześcigali 
się, by dać Maryi własny dar. A Ona nie mogła ich wszystkich 
przyjąć, bo miała na ręku Dzieciątko Jezus. Ale kiedy zobaczy-
ła tego ubogiego pastuszka, wzięła Dzieciątko i dała Je mu na 
ręce. To, że nie miał niczego przyniosło mu szczęście. Niech 

tak samo będzie i z nami!” – życzył kard. Cantalamessa.
 

86. ROCZNICA URODZIN FRANCISZKA 

17 grudnia papież Franciszek obchodził 86. rocznicę 
urodzin. Jak dowodzi niemal dziesięć lat jego ponty-
fikatu, Franciszek stara się nadać swej posłudze nowy 
styl. Jest to papież, u którego na pierwszym miejscu 
znajduje się mowa gestów – widzimy go jako ojca peł-
nego czułości, którego ramiona są szeroko otwarte na 
wszystkich zagubionych, cierpiących i poszukujących 
drogi. Podkreśla, że Kościół ma być „szpitalem polo-
wym”, miejscem otwartym na każdego oraz miejscem 
uzdrowienia, leczącym rany ludzkości. Franciszek 
rozwija również i radykalizuje nauczanie społeczne 
Kościoła, m.in. w nawiązaniu do „opcji preferencyjnej 
na rzecz ubogich”. Do klasycznego kanonu katolickiej 
nauki społecznej włącza też ekologię.
Jest jednym z najstarszych urzędujących papieży w hi-
storii. Od początku istnienia papiestwa tylko niewielu 
innych następców św. Piotra dożyło tego samego lub 
starszego wieku. Benedykt XVI zrezygnował w wieku 
85,8 lat. Podobno najstarszy papież, Agaton (678-
681), był w służbie Kościoła nawet do 104. roku życia. 
Jednak jego rzekomy rok urodzenia, 577, jest bardziej 
legendarny niż zweryfikowany.

BURMISTRZ BETLEJEM: 
ŚWIATU POTRZEBNE WARTOŚCI Z BETLEJEM

Burmistrz Betlejem Hanna Hanania wezwał do 
sprawiedliwości w okresie Bożego Narodzenia jako 
podstawy pokoju w miejscu narodzin Jezusa i w całej 
Ziemi Świętej. „Betlejem i Ziemia Święta rozpaczli-
wie potrzebują daru pokoju, którego nie można mieć 
za każdą cenę” – powiedział chrześcijański burmistrz               
w swoim świątecznym przesłaniu zamieszczonym 13 
grudnia na Facebooku. To, że Bóg „wybrał Betlejem 
jako miejsce wcielenia Słowa” było „darem nieba dla 
naszej udręczonej ziemi” – stwierdził Hanania. Pod-
kreślił, że wraz z narodzinami Jezusa na świat przyszły: 
pokój, miłość i sprawiedliwość. Te wartości, które ema-
nowały z Betlejem, są pilnie potrzebne w świecie. Bur-
mistrz Hanania wezwał do „prawdziwego pokoju” dla 
swojej ojczyzny, co pozwoliłoby Palestyńczykom żyć 
w godności i równości na swojej ziemi. 
 
ORĘDZIE PAPIEŻA NA ŚWIATOWY DZIEŃ POKOJU

„Po bolesnym doświadczeniu Covid-19 i wojnie na 
Ukrainie trzeba wspólnie wytyczać drogi pokoju” – 
stwierdza Ojciec Święty w orędziu na obchodzony     
1 stycznia 2023 roku 56. Światowy Dzień Pokoju. Jego 
hasłem są słowa: „Nikt nie może ocalić się sam. Wyru-
szyć na nowo po Covidzie-19, by wspólnie wytyczać 
drogi pokoju”. Franciszek nawiązuje do słów św. Pawła, 
w których Apostoł narodów podkreśla konieczność 
czujności, by nie zamykać się w sobie, lecz być „jak 
strażnicy zdolni do czuwania i uchwycenia pierwszego 
światła jutrzenki, zwłaszcza w godzinach najmroczniej-
szych”.

Burmistrz Betlejem: światu potrzebne wartości z Betlejem
Burmistrz Betlejem Hanna Hanania wezwał do sprawiedliwości w okresie Bożego 
Narodzenia jako podstawy pokoju w miejscu narodzin Jezusa i w całej Ziemi Świętej. 
„Betlejem i Ziemia Święta rozpaczliwie potrzebują daru pokoju, którego nie można mieć za 
każdą cenę” – powiedział chrześcijański burmistrz w swoim świątecznym przesłaniu 
zamieszczonym 13 grudnia na Facebooku. To, że Bóg „wybrał Betlejem jako miejsce 
wcielenia Słowa” było „darem nieba dla naszej udręczonej ziemi” – stwierdził Hanania. 
Podkreślił, że wraz z narodzinami Jezusa na świat przyszły: pokój, miłość i sprawiedliwość. 
Te wartości, które emanowały z Betlejem, są pilnie potrzebne w świecie. Burmistrz Hanania 
wezwał do „prawdziwego pokoju” dla swojej ojczyzny, co pozwoliłoby Palestyńczykom żyć 
w godności i równości na swojej ziemi. 

Orędzie papieża na Światowy Dzień Pokoju
„Po bolesnym doświadczeniu Covid-19 i wojnie na Ukrainie trzeba wspólnie wytyczać drogi 
pokoju” – stwierdza Ojciec Święty w orędziu na obchodzony 1 stycznia 2023 roku 56. 
Światowy Dzień Pokoju. Jego hasłem są słowa: „Nikt nie może ocalić się sam. Wyruszyć na 
nowo po Covidzie-19, by wspólnie wytyczać drogi pokoju”. Franciszek nawiązuje do słów 

„Najpiękniejszą rzeczą, jaką możemy zrobić w Boże Narodzenie to nie zrobić coś dla Boga, 
ale przyjąć w zdumieniu dar, który Bóg Ojciec daje światu w swym własnym Synu. Pewna 
legenda opowiada, że wśród pasterzy, którzy w bożonarodzeniową noc przybyli do 
Dzieciątka, był też pastuszek tak ubogi, że nie miał niczego, co mógłby ofiarować Matce 
Bożej. Dlatego stał z boku zawstydzony. Wszyscy pasterze prześcigali się, by dać Maryi 
własny dar. A Ona nie mogła ich wszystkich przyjąć, bo miała na ręku Dzieciątko Jezus. Ale 
kiedy zobaczyła tego ubogiego pastuszka, wzięła Dzieciątko i dała Je mu na ręce. To, że nie 
miał niczego przyniosło mu szczęście. Niech tak samo będzie i z nami!” – życzył kard. 
Cantalamessa.

86. rocznica urodzin Franciszka 
17 grudnia papież Franciszek obchodził 86. rocznicę urodzin. Jak dowodzi niemal dziesięć lat 
jego pontyfikatu, Franciszek stara się nadać swej posłudze nowy styl. Jest to papież, u którego 
na pierwszym miejscu znajduje się mowa gestów – widzimy go jako ojca pełnego czułości, 
którego ramiona są szeroko otwarte na wszystkich zagubionych, cierpiących i poszukujących 
drogi. Podkreśla, że Kościół ma być „szpitalem polowym”, miejscem otwartym na każdego 
oraz miejscem uzdrowienia, leczącym rany ludzkości. Franciszek rozwija również i 
radykalizuje nauczanie społeczne Kościoła, m.in. w nawiązaniu do „opcji preferencyjnej na 
rzecz ubogich”. Do klasycznego kanonu katolickiej nauki społecznej włącza też ekologię.
Jest jednym z najstarszych urzędujących papieży w historii. Od początku istnienia papiestwa 
tylko niewielu innych następców św. Piotra dożyło tego samego lub starszego wieku. 
Benedykt XVI zrezygnował w wieku 85,8 lat. Podobno najstarszy papież, Agaton (678-681), 
był w służbie Kościoła nawet do 104. roku życia. Jednak jego rzekomy rok urodzenia, 577, 
jest bardziej legendarny niż zweryfikowany.
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53. rocznica święceń kapłańskich papieża Franciszka
13 grudnia br. 53. rocznicę święceń kapłańskich obchodził papież Franciszek. Jorge Mario 
Bergoglio przyjął je – jako kapłan Towarzystwa Jezusowego – 13 grudnia 1969 roku z rąk 
abp. Ramóna José Castellano, metropolity Córdoby, na cztery dni przed swoimi 33. 
urodzinami. Uroczystość odbyła się w kaplicy jezuickiego kolegium św. Michała w Buenos 
Aires.

Franciszek do Polaków: nie ustawajcie w dzieleniu się z potrzebującymi
„Pozdrawiam serdecznie wszystkich Polaków. Adwent – okres oczekiwania na Boże 
Narodzenie, to czas dzielenia się z innymi. Wielu z was pamięta o tym poprzez włączanie się 
w inicjatywę Caritas: „Rodzina Rodzinie”, dzięki której wsparcie otrzymują poszkodowani w 
wyniku konfliktów zbrojnych i kryzysów humanitarnych na całym świecie. W tym roku 
pomoc trafi także do rodzin ukraińskich. Zachęcam was, byście nie ustawali w dzieleniu się z 
potrzebującymi. Z serca wam błogosławię”.

Papież otrzymał Betlejemskie Światło Pokoju
Światło Pokoju z Betlejem dotarło do Watykanu: Papież Franciszek podczas środowej 
audiencji generalnej, 14 grudnia, przyjął światełko z rąk austriackiej dziewczynki Sary Noska, 
zapalone przez nią w Grocie Narodzenia Jezusa w Betlejem.
Tradycyjnie już, w ramach nabożeństwa ekumenicznego w Wiedniu, Betlejemskie Światło 
zostało rozesłane do wielu krajów Europy, w tym również na Ukrainę, a także do USA i 
krajów Ameryki Południowej. Betlejemskie światełko, jako przypomnienie przesłania pokoju, 
które przynoszą narodziny Chrystusa, zapłonie w ponad 30 krajach świata, również w Polsce.

Kard. Cantalamessa: przyjmijmy Boga jako dar
„Podczas tych świąt musimy się stać jak dzieci, bo tylko dziecko spontanicznie przyjmuje 
miłość swych rodziców, wierzy, że jest kochane. My też musimy przyjąć w te święta 
nieskończoną miłość Boga do nas” – mówił podczas ostatniego adwentowego kazania w 
Watykanie kaznodzieja Domu Papieskiego kard. Raniero Cantalamessa. „Dobra Nowina 
polega bowiem na tym, że to Bóg umiłował nas jako pierwszy” – powiedział papieski 
kaznodzieja.
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Te wartości, które emanowały z Betlejem, są pilnie potrzebne w świecie. Burmistrz Hanania 
wezwał do „prawdziwego pokoju” dla swojej ojczyzny, co pozwoliłoby Palestyńczykom żyć 
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17 grudnia papież Franciszek obchodził 86. rocznicę urodzin. Jak dowodzi niemal dziesięć lat 
jego pontyfikatu, Franciszek stara się nadać swej posłudze nowy styl. Jest to papież, u którego 
na pierwszym miejscu znajduje się mowa gestów – widzimy go jako ojca pełnego czułości, 
którego ramiona są szeroko otwarte na wszystkich zagubionych, cierpiących i poszukujących 
drogi. Podkreśla, że Kościół ma być „szpitalem polowym”, miejscem otwartym na każdego 
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św. Pawła, w których Apostoł narodów podkreśla konieczność czujności, by nie zamykać się 
w sobie, lecz być „jak strażnicy zdolni do czuwania i uchwycenia pierwszego światła 
jutrzenki, zwłaszcza w godzinach najmroczniejszych”.
Ojciec Święty zwraca uwagę na to, że „musimy myśleć o sobie w perspektywie dobra 
wspólnego, w wymiarze wspólnotowym, czyli jako «my», otwarci na powszechne 
braterstwo”. 

Andrea Bocelli wydał album świąteczny zainspirowany nauczaniem papieża Franciszka
Światowej sławy włoski tenor Andrea Bocelli opublikował niedawno wspólnie ze swoimi 
dziećmi świąteczny album z okazji Bożego Narodzenia. W rozmowie z gazetą „Irish Time”, z
11 grudnia, artysta powiedział, że inspiracją do tego nagrania był w znacznej mierze papież 
Franciszek i jego nauczanie. Złożyło się na to „wiele powodów, ale dla mnie najważniejszy 
jest fakt, że łączę to z papieskim nauczaniem o rodzinie” - powiedział Bocelli.
W opublikowanym jesienią świątecznym albumie światowej sławy śpiewak nagrał wraz ze 
swoim synem, 25-letnim Matteo i 10-letnią córką Virginią klasyczne utwory światowe 
związane z Bożym Narodzeniem.
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Kraków: Przed oknem papieskim rozbłysła choinka 
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Ojciec Święty zwraca uwagę na to, że „musimy myśleć o sobie 
w perspektywie dobra wspólnego, w wymiarze wspólnoto-
wym, czyli jako «my», otwarci na powszechne braterstwo”. 
 

ANDREA BOCELLI WYDAŁ ALBUM ŚWIĄTECZNY 
ZAINSPIROWANY NAUCZANIEM PAPIEŻA FRANCISZKA

Światowej sławy włoski tenor Andrea Bocelli opublikował 
niedawno wspólnie ze swoimi dziećmi świąteczny album                  
z okazji Bożego Narodzenia. W rozmowie z gazetą „Irish 
Time”, z 11 grudnia, artysta powiedział, że inspiracją do tego 
nagrania był w znacznej mierze papież Franciszek i jego na-
uczanie. Złożyło się na to „wiele powodów, ale dla mnie 
najważniejszy jest fakt, że łączę to z papieskim nauczaniem                       
o rodzinie” - powiedział Bocelli.
W opublikowanym jesienią świątecznym albumie świato-
wej sławy śpiewak nagrał wraz ze swoim synem, 25-letnim 
Matteo i 10-letnią córką Virginią klasyczne utwory światowe 
związane z Bożym Narodzeniem.

 

KRAKÓW: PRZED OKNEM PAPIESKIM 
ROZBŁYSŁA CHOINKA 

Barwnymi światełkami rozbłysła w sobotę, 17 grudnia, cho-
inka przed oknem papieskim w Krakowie, na skwerze przy              
ul. Franciszkańskiej. Światełka uroczyście włączył metropoli-
ta abp Marek Jędraszewski w towarzystwie licznie przybyłych 
dzieci. Świąteczne drzewko po raz 16. stanęło przed słynnym 
oknem papieskim. Tym razem przyjechało z Doliny Roztoki 
u podnóży góry Radziejowa w Beskidzie Sądeckim. 15-me-
trowa gęsta jodła ma 60 lat. Metropolita krakowski abp Marek 
Jędraszewski, włączając światełka na choince, przypomniał, że 
to Jan Paweł II wprowadził zwyczaj stawiania choinki i szopki 
na Placu św. Piotra w Watykanie oraz to, że dla papieża był to 
ważny element w czasie poprzedzającym święta Bożego Na-
rodzenia. Zaś z okna papieskiego w Krakowie wielokrotnie 
wychylał się, aby pobłogosławić mieszkańców. Hierarcha ży-
czył, aby najbliższe dni poprzedzające Wigilię były pełne do-
broci, wzajemnej pomocy, szacunku, dobrego słowa, a święta 
były prawdziwie błogosławione.
 

TYDZIEŃ MODLITW O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN POD                  
HASŁEM „CZYŃCIE DOBRO, SZUKAJCIE SPRAWIEDLIWOŚCI”

Pod hasłem „Czyńcie dobro, szukajcie sprawiedliwości” (por. 
Iz 1,17) w dniach od 18 do 25 stycznia obchodzony będzie 
kolejny Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Zgodnie                 
z tradycją, wierni różnych wyznań spotkają się na ekume-
nicznych nabożeństwach i wysłuchają homilii przedstawicieli 
innych Kościołów.
W Polsce, w przygotowywaniu i obchodach Tygodnia uczest-
niczy Polska Rada Ekumeniczna i Kościół rzymskokatolicki. 
W skład PRE, która formalnie zarejestrowana została w 1946 
r., wchodzą: Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny, Ko-
ściół Ewangelicko-Augsburski, Kościół Ewangelicko-Refor-
mowany, Kościół Ewangelicko-Metodystyczny, Kościół Pol-
skokatolicki, Kościół Starokokatolicki Mariawitów i Kościół 
Chrześcijan Baptystów.
Warto zaznaczyć, że obchody Tygodnia Modlitw o Jed-
ność Chrześcijan poprzedza Dzień Judaizmu, obchodzony 
w Polsce 17 stycznia. Wydarzenie przygotowuje Komitet 
KEP ds. Dialogu Międzyreligijnego. W tym roku odbędzie 
się po raz 26., a centralne obchody będą miały miejsce w 
Siedlcach. Będą im towarzyszyć słowa „Przejście Pana: Dziś 
wychodzicie’” (Wj, 13,4).

 KOLĘDNICY MISYJNI WSPOMOGĄ DZIECI 
Z PAPUI – NOWEJ GWINEI

Już niemal od 30 lat, w okresie Bożego Narodzenia, 
w ramach akcji Kolędnicy Misyjni, rozpoczyna się 
w całej Polsce dziecięce kolędowanie i zbieranie 
środków na potrzeby krajów misyjnych. W tym roku 
wsparciem objęty zostanie młody Kościół w Papui – 
Nowej Gwinei, gdzie potrzebna jest pomoc dla dzieci 
odrzucanych i doświadczających przemocy. 
W ubiegłym roku, dzięki zaangażowaniu Kolędników 
Misyjnych, udało się wesprzeć dzieci w Kazachstanie, 
Kirgistanie i Uzbekistanie. Kolędnicy misyjni to mali 
i więksi misjonarze, którzy idąc od domu do domu, 
od rodziny do rodziny, od jednego łóżka szpitalnego 
do drugiego, niosą radość i pokój Bożego Narodzenia. 
Opowiadając o życiu dzieci w różnych częściach świa-
ta, uświadamiają wszystkim, że mamy braci i siostry na 
krańcach ziemi. I to my jesteśmy odpowiedzialni za to, 
by te dzieci usłyszały o Chrystusie i żyły w warunkach 
godnych dziecka Bożego. Każdego roku wsparciem 
w ramach akcji obejmowany jest Kościół z danego kra-
ju lub regionu.

CAŁY ŚWIAT SŁYSZAŁ KOLĘDY KARPIŃSKIEGO

Pośród niezliczonych kolęd i pastorałek z pewnością 
na pierwszy plan wysuwa się śpiewana w rytm polo-
neza „królowa polskich kolęd” – Pieśń o Narodzeniu 
Pańskim, czyli kolęda Bóg się rodzi. Ten wspaniały 
utwór Franciszka Karpińskiego, wraz z innymi utwo-
rami, składającymi się na napisane przez wybitnego 
polskiego poetę epoki Oświecenia Pieśni nabożne, 
wybrzmiał po raz pierwszy w starym kościele farnym 
w Białymstoku w 1792 r.
W kolędzie tej zarówno muzyka, jak i słowa są podnio-
słe, doskonałe, stanowią całość tak polską, że po prostu 
nierozdzielną od naszego życia zbiorowego. 

ŻYCZENIA URODZINOWE 
OD ABP. GĄDECKIEGO DLA PAPIEŻA

List z życzeniami z okazji 86. rocznicy urodzin przesłał 
Ojcu Świętemu Franciszkowi przewodniczący Konfe-
rencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki. 
„Pragniemy zapewnić Ojca Świętego o naszej modli-
twie w jego intencji oraz w intencji jego Piotrowej Po-
sługi, prosząc dobrego Boga, by zachował go w zdrowiu 
i pomyślności na dalsze lata przewodzenia Kościołowi 
Świętemu” – napisał Przewodniczący Episkopatu Pol-
ski w liście do Papieża, w dniu jego urodzin.
„Niech wdzięczna modlitwa Kościoła na całym świe-
cie będzie dla Waszej Świątobliwości siłą w podążaniu 
niepowtarzalnymi drogami Pana” – napisał abp Gą-
decki.
 

ZNAK PAMIĘCI O STANIE WOJENNYM

Abp Stanisław Gądecki zapalił 13 grudnia w oknie 
domu arcybiskupiego świecę – znak pamięci o rocz-
nicy stanu wojennego i o wszystkich zabitych i więzio-
nych przez reżim komunistyczny.
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski mo-
dlił się za wszystkich, którzy ucierpieli w wyniku dzia-
łań reżimu Wojciecha Jaruzelskiego.

Źródła: www.ekai.pl, www.gosc.pl, www.archpoznan.pl 
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Życzenia urodzinowe od abp. Gądeckiego dla Papieża
List z życzeniami z okazji 86. rocznicy urodzin przesłał Ojcu Świętemu Franciszkowi 
przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki. 
„Pragniemy zapewnić Ojca Świętego o naszej modlitwie w jego intencji oraz w intencji jego 
Piotrowej Posługi, prosząc dobrego Boga, by zachował go w zdrowiu i pomyślności na dalsze 
lata przewodzenia Kościołowi Świętemu” – napisał Przewodniczący Episkopatu Polski w 
liście do Papieża, w dniu jego urodzin.
„Niech wdzięczna modlitwa Kościoła na całym świecie będzie dla Waszej Świątobliwości 
siłą w podążaniu niepowtarzalnymi drogami Pana” – napisał abp Gądecki.

Znak pamięci o stanie wojennym
Abp Stanisław Gądecki zapalił 13 grudnia w oknie domu arcybiskupiego świecę – znak 
pamięci o rocznicy stanu wojennego i o wszystkich zabitych i więzionych przez reżim 
komunistyczny.
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski modlił się za wszystkich, którzy ucierpieli 
w wyniku działań reżimu Wojciecha Jaruzelskiego.

Kolędnicy Misyjni wspomogą dzieci z Papui – Nowej Gwinei
Już niemal od 30 lat, w okresie Bożego Narodzenia, w ramach akcji Kolędnicy Misyjni,
rozpoczyna się w całej Polsce dziecięce kolędowanie i zbieranie środków na potrzeby krajów 
misyjnych. W tym roku wsparciem objęty zostanie młody Kościół w Papui – Nowej Gwinei, 
gdzie potrzebna jest pomoc dla dzieci odrzucanych i doświadczających przemocy. W
ubiegłym roku, dzięki zaangażowaniu Kolędników Misyjnych, udało się wesprzeć dzieci w 
Kazachstanie, Kirgistanie i Uzbekistanie. Kolędnicy misyjni to mali i więksi misjonarze, 
którzy idąc od domu do domu, od rodziny do rodziny, od jednego łóżka szpitalnego do 
drugiego, niosą radość i pokój Bożego Narodzenia. Opowiadając o życiu dzieci w różnych 
częściach świata, uświadamiają wszystkim, że mamy braci i siostry na krańcach ziemi. I to 
my jesteśmy odpowiedzialni za to, by te dzieci usłyszały o Chrystusie i żyły w warunkach 
godnych dziecka Bożego. Każdego roku wsparciem w ramach akcji obejmowany jest Kościół 
z danego kraju lub regionu.

Cały świat słyszał kolędy Karpińskiego
Pośród niezliczonych kolęd i pastorałek z pewnością na pierwszy plan wysuwa się śpiewana 
w rytm poloneza „królowa polskich kolęd” – Pieśń o Narodzeniu Pańskim, czyli kolęda Bóg 
się rodzi. Ten wspaniały utwór Franciszka Karpińskiego, wraz z innymi utworami, 
składającymi się na napisane przez wybitnego polskiego poetę epoki Oświecenia Pieśni 
nabożne, wybrzmiał po raz pierwszy w starym kościele farnym w Białymstoku w 1792 r.
W kolędzie tej zarówno muzyka, jak i słowa są podniosłe, doskonałe, stanowią całość tak 
polską, że po prostu nierozdzielną od naszego życia zbiorowego. 

św. Pawła, w których Apostoł narodów podkreśla konieczność czujności, by nie zamykać się 
w sobie, lecz być „jak strażnicy zdolni do czuwania i uchwycenia pierwszego światła 
jutrzenki, zwłaszcza w godzinach najmroczniejszych”.
Ojciec Święty zwraca uwagę na to, że „musimy myśleć o sobie w perspektywie dobra 
wspólnego, w wymiarze wspólnotowym, czyli jako «my», otwarci na powszechne 
braterstwo”. 

Andrea Bocelli wydał album świąteczny zainspirowany nauczaniem papieża Franciszka
Światowej sławy włoski tenor Andrea Bocelli opublikował niedawno wspólnie ze swoimi 
dziećmi świąteczny album z okazji Bożego Narodzenia. W rozmowie z gazetą „Irish Time”, z
11 grudnia, artysta powiedział, że inspiracją do tego nagrania był w znacznej mierze papież 
Franciszek i jego nauczanie. Złożyło się na to „wiele powodów, ale dla mnie najważniejszy 
jest fakt, że łączę to z papieskim nauczaniem o rodzinie” - powiedział Bocelli.
W opublikowanym jesienią świątecznym albumie światowej sławy śpiewak nagrał wraz ze 
swoim synem, 25-letnim Matteo i 10-letnią córką Virginią klasyczne utwory światowe 
związane z Bożym Narodzeniem.

W POLSCE

Kraków: Przed oknem papieskim rozbłysła choinka 

Barwnymi światełkami rozbłysła w sobotę, 17 grudnia, choinka przed oknem papieskim w 
Krakowie, na skwerze przy ul. Franciszkańskiej. Światełka uroczyście włączył metropolita 
abp Marek Jędraszewski w towarzystwie licznie przybyłych dzieci. Świąteczne drzewko po 
raz 16. stanęło przed słynnym oknem papieskim. Tym razem przyjechało z Doliny Roztoki u 
podnóży góry Radziejowa w Beskidzie Sądeckim. 15-metrowa gęsta jodła ma 60 lat.
Metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski, włączając światełka na choince,
przypomniał, że to Jan Paweł II wprowadził zwyczaj stawiania choinki i szopki na Placu św. 
Piotra w Watykanie oraz to, że dla papieża był to ważny element w czasie poprzedzającym 
święta Bożego Narodzenia. Zaś z okna papieskiego w Krakowie wielokrotnie wychylał się, 
aby pobłogosławić mieszkańców. Hierarcha życzył, aby najbliższe dni poprzedzające Wigilię 
były pełne dobroci, wzajemnej pomocy, szacunku, dobrego słowa, a święta były prawdziwie 
błogosławione.

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan pod hasłem „Czyńcie dobro, szukajcie 
sprawiedliwości”
Pod hasłem „Czyńcie dobro, szukajcie sprawiedliwości” (por. Iz 1,17) w dniach od 18 do 25 
stycznia obchodzony będzie kolejny Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Zgodnie z 
tradycją, wierni różnych wyznań spotkają się na ekumenicznych nabożeństwach i wysłuchają 
homilii przedstawicieli innych Kościołów.
W Polsce, w przygotowywaniu i obchodach Tygodnia uczestniczy Polska Rada Ekumeniczna 
i Kościół rzymskokatolicki. W skład PRE, która formalnie zarejestrowana została w 1946 r., 
wchodzą: Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny, Kościół Ewangelicko-Augsburski, 
Kościół Ewangelicko-Reformowany, Kościół Ewangelicko-Metodystyczny, Kościół 
Polskokatolicki, Kościół Starokokatolicki Mariawitów i Kościół Chrześcijan Baptystów.
Warto zaznaczyć, że obchody Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan poprzedza Dzień 
Judaizmu, obchodzony w Polsce 17 stycznia. Wydarzenie przygotowuje Komitet KEP ds. 
Dialogu Międzyreligijnego. W tym roku odbędzie się po raz 26., a centralne obchody będą 
miały miejsce w Siedlcach. Będą im towarzyszyć słowa „Przejście Pana: Dziś wychodzicie'” 
(Wj, 13,4).
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KAPLICA
CAŁODZIENNEJ ADORACJI
Najświętszego Sakramentu

pw. Miłosierdzia Bożego

Adoracja
w dni powszednie

od godz. 8:00 – 17:45
w niedzielę

od godz. 13:30 – 17:45

W dzień Bożego Narodzenia 
nie potrzeba wielu słów, wystarczy czuły gest                       

i ciepłe spojrzenie. Wystarczy otwarte serce 
i nadzieja, że Bóg rodzi się w każdym z nas,

tu i teraz, nie tylko w Betlejem. Niech światło 
Gwiazdy Betlejemskiej rozproszy mrok, 

niech dobro zajaśnieje, 
nie tylko w czasie Bożego Narodzenia, 

ale w każdym dniu nadchodzącego Nowego Roku.
W I Święto Bożego Narodzenia nie będzie Mszy św. o godz. 
7.30. Pozostałe Msze św. wg porządku niedzielnego.

II święto - Msze jak w niedziele. Składka w tym dniu przeznaczona jest 
na Katolicki Uniwersytet Lubelski i Wydział Teologiczny w Poznaniu.

We wtorek święto św. Jana Ewangelisty i Narodowy Dzień Zwycię-
skiego Powstania Wielkopolskiego. W naszym kościele o godz.17.30 ró-
żaniec w intencji misji, o 18.00 Msza św. o beatyfikację Służebnicy Bożej                                       
Dr Wandy Błeńskiej, a następnie krótka modlitwa przy jej grobie na naszym 
cmentarzu. Serdecznie Drogich parafian zapraszamy. Modlitwy prowadzi 
nasza parafia.

W środę święto św. Młodzianków – dzień dziękczynienia za dzieło 
Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Msza św. w kościele Najświętszego 
Serca Jezusa i św. Floriana o godz. 18.00.

W piątek święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa

W sobotę Msza św. wieczorna połączona z nabożeństwem na 
zakończenie roku będzie o godz. 17.00. NIE BĘDZIE MSZY ŚW.                    
O GODZ. 18.00. 

W niedzielę Nowy Rok – uroczystość Świętej Bożej 
Rodzicielki - w naszym kościele nie będzie Mszy św. o godz. 7.30 – 
pozostałe jak w niedzielę.

Biuro parafialne w tym tygodniu będzie nieczynne 
we wtorek w pozostałe dni według ustalonych 
godzin. 

W styczniu nie będzie odwiedzin chorych ani 
konferencji przed chrztem – chrzest zgłaszamy                    
w biurze parafialnym.

Jutro w II święto Bożego Narodzenia podamy plan kolędy. Zgodnie 
z zapowiedzią pójdziemy w tym roku udamy się do parafian mieszkających 
w domach jednorodzinnych, którzy w adwencie złożyli zaproszenie do 
przyjęcia kapłana.

W minionym tygodniu zmarł nasz parafianin: śp. Marcin Matuszak                  
z ul. Dąbrowskiego – pogrzeb w czwartek na Junikowie. Polećmy zmarłego 
Bożemu miłosierdziu – Dobry Jezu a nasz Panie…


