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ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY: JEZUSA, MARYI I JÓZEFA 
   1. „Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami”. Spotykamy się na 
Eucharystii w uroczystość Bożego Narodzenia, aby wspólnie przeżywać tę 
radość. Zbawienie jest blisko, bo Bóg zstępuje z wysokości nieba i ukazuje się 
naszym oczom jako pokorny Król spoczywający w betlejemskim żłobie. 
Przyjmijmy tę prawdę w głębi naszych serc, aby radość i pokój na trwałe  
w nich zagościły. 
   2. W związku z decyzją władz państwowych zmieniających ograniczenia 
dotyczące liczby wiernych w kościołach na zajęcie w 30% miejsc/powierzchni     
/do limitu nie są włączane osoby zaszczepione/ proszę o zachowanie dystansu  
i obowiązku poprawnego noszenia maseczki /zakrycie ust i nosa maseczką/.  
   3. Składam serdeczne podziękowanie za pomoc przy ozdabianiu naszego 
kościoła na święta. Dziękuję osobom pomagającym w minioną niedzielę  
w przenoszeniu figurek do szopki i ustawianiu choinek, p. Stanisławowi – 
ofiarodawcy choinki zewnętrznej i p. Andrzejowi z synem za jej dekorację. 
Dziękuję zawsze zaangażowanej p. Agnieszce za pomoc w czasie Rorat,  
s. Ewelinie i p. Krystynie za rozprowadzanie opłatków i świec,  p. Agnieszce za 
dekoracje świąteczne, panom Ireneuszowi i Zbigniewowi za troskę o kościół. 
Dziękuję również za wspólną modlitwę w czasie Pasterki i 1-szego dnia świąt,  
p. Karolinie za animację śpiewu, służbie liturgicznej za pomoc. Dziękuję  
w wymiarze wewnętrznym za sakrament pokuty i liczne grono przyjmujące 
Komunię Świętą. Niech Nowonarodzone Dziecię wszystkim błogosławi.  
   4. W czasie Oktawy świąt serdecznie  zapraszam do adoracji Dzieciątka Jezus 
i dziękczynienia Bogu, że Słowo stało się Ciałem. Przypominam, że do 9 I będą 
odprawiane dodatkowe Msze Święte w niedzielę i uroczystości o godz. 13.00. 
   5. W liturgii nadchodzącego tygodnia: 
- w poniedziałek święto Świętego Jana Apostoła i Ewangelisty; 
- we wtorek święto Świętych Młodzianków Męczenników 
 - w piątek ostatni dzień roku kalendarzowego; Msza Święta dziękczynna za 
łaski minionego roku będzie odprawiona o godz. 18.00; na ten dzień ks. 
Kardynał udzielił dyspensy pod warunkiem odmówienia modlitwy w intencji 
papieża Franciszka lub ofiary na biednych; po Mszy Świętej adoracja 
Najświętszego Sakramentu do godz. 19.30; 
- w sobotę Nowy Rok 2022 – uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi;     
Msze Święte wg porządku niedzielnego z dodatkową Mszą Świętą o godz. 13.00; 
- dodatkowe Msze Święte w niedziele i święta będą odprawiane do święta 
Chrztu Pańskiego tj. 9 I / chyba, że okoliczności pokażą dalszą potrzebę /; 
   6. Zachęcam do lektury nowego numeru Gościa Niedzielnego i Małego Gościa, 
które są wyłożone w kruchcie kościoła. W zakrystii można nabywać nasz 
kalendarz parafialny. 
    



  7. Okres po Bożym Narodzeniu to czas tzw. kolędy – wizyty duszpasterskiej. 
Wzorem ubiegłego roku tegoroczna kolęda również będzie miała miejsce 
podczas Mszy Świętej o godz. 19.00 w kościele. W poszczególne dni będą 
zapraszane rodziny mieszkające przy danej ulicy, by na ołtarzu złożyć 
dziękczynienie za miniony rok i uprosić błogosławieństwo Boże na cały 2022 
rok. Po Mszy Świętej będzie możliwość porozmawiania o życiu wspólnoty  
i naszych rodzin.  Plan kolędy wywieszony jest w gablocie i na stronie parafii. 
3 I poniedziałek – ul. Wiklinowa, Sienkiewicza 
4 I wtorek – Baśniowa, Kopciuszka 
5 I środa – Waligóry, Bolka i Lolka 
6 I czwartek – Objawienie Pańskie – nie ma kolędy 
7 I piątek – 1-szy pt. msc. – nie ma kolędy 
Będzie również możliwość indywidualnych spotkań w domu przy zachowaniu 
reżimu sanitarnego po uprzednim umówieniu się w zakrystii. 
  8. Serdecznie dziękuję za udziału w świątecznej akcji „ Paczuszka dla 
Maluszka”. Pomagając domowi Samotnej Matki (dyrektorem jest ks. Marcin) 
przekazaliśmy artykuły higieniczne tj. pieluchy, chusteczki nawilżane, 
kosmetyki do pielęgnacji niemowląt i artykuły dla mam. Bóg zapłać za każdy 
dar ofiarowany mamom w trudnej sytuacji materialnej. 
   9. W zakrystii przyjmowane są intencje mszalne na 2022 rok.  
   10. W naszej parafii działa poradnia dla narzeczonych. Szczegółowych 
informacje dotyczących poradni można uzyskać u Pani Marzeny prowadzącej 
poradnię pod nr telefonu 501 472 269 a nowy kurs przedmałżeński rozpocznie 
się 14 lutego w parafii Św. Marka na Dąbrowie. 
   11. Wszystkim parafianom i gościom życzę wspaniałego i radosnego 
ostatniego tygodnia starego roku. Wszystkim małżonkom, którzy dziś odnowili 
przysięgę małżeńską, życzę szczęścia w rozwijaniu i pielęgnowaniu daru miłości 
małżeńskiej i rodzinnej. Pamiętajmy w codziennych modlitwach o sprawach 
dotyczących nie tylko nas i naszych rodzin ale również o wezwaniu w intencji 
chorych i pracowników służby zdrowia i tych, z których pracy każdego dnia 
korzystamy. Niech Nasza Patronka oręduje za nami i otacza nas Swoją opieką.


