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   1. „Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas”. Bóg stał się człowiekiem. 
Chodził po ziemi, jadł, pił, spał, pracował, cieszył się, smucił, czasem się gniewał. 
Nie dość na tym, zaznał ubóstwa, cierpiał, bywało mu zimno – wystarczy spojrzeć  
w jakich warunkach przyszedł na świat. Bóg jako człowiek doświadczał tego, co jest 
naszym udziałem. I zna nasze problemy i radości. Oddajmy Mu pokłon jak pasterze 
przy żłóbku i cieszmy się z Jego bliskiej obecności. 
   2. Przeżywamy dziś Uroczystość Narodzenia Pańskiego – składamy Bogu 
dziękczynienie za wcielenie Słowa Bożego, Jego Syna, który zamieszkał pośród nas. 
Składam serdeczne Bóg zapłać za przygotowanie świątyni na te piękne święta. 
Dziękuję Pani Agnieszce z rodziną za przyozdobienie ołtarza i żłóbka, panom 
Zbigniewowi, Krzysztofowi, Sławomirowi, Ireneuszowi i Tomaszowi  
za wykończenie ścian prezbiterium oraz wszystkim fundatorom Apostołów  
za umożliwienie upiększenia naszej świątyni; panu Andrzejowi z bratem i synem  
za przyozdobienie choinki na zewnątrz. Dziękuję również ofiarodawcom tej choinki.  
  3. Serdecznie zapraszam w czasie Oktawy Świąt Narodzenia Pańskiego do adoracji 
Słowa, które stało się ciałem i zamieszkało pośród nas. 
  4. W nadchodzącym tygodniu: 
- w poniedziałek wspomnienie Świętego Szczepana, pierwszego męczennika – drugi 
dzień Oktawy Narodzenia Pańskiego; Msze Święte wg porządku niedzielnego; 
- we wtorek święto Świętego Jana, Apostoła i Ewangelisty; 
- we środę święto Świętych Młodzianków, Męczenników; 
- w piątek święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa; tego dnia post nie 
obowiązuje; po Mszy Świętej wieczornej do godz. 19.30 adoracja Najświętszego 
Sakramentu;  
- w sobotę Msza Święta dziękczynna na zakończenie roku kalendarzowego  
o godz. 18.00.  
   5. W przyszłą niedzielę Nowy Rok - Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. 
   6. Wizyta duszpasterska – kolęda rozpocznie się po Nowym Roku od mieszkańców 
Dziekanowa Bajkowego. Szczegóły wizyty zostaną podane w przyszłą niedzielę  
i zamieszczone zostaną na parafialnej stronie internetowej. 
   7. Zachęcam do lektury prasy katolickiej, którą można nabyć w zakrystii.  
   8. Serdeczne Bóg zapłać za każdą ofiarę na budowę naszego kościoła. Całą 
wspólnotę naszej parafii i sympatyków powierzam w modlitwie opiece Matki Bożej 
Królowej Rodzin życząc błogosławieństwa w nadchodzącym tygodniu. 


