
1. „Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas”. W uroczej i pełnej wiary atmosferze i scenerii, po 
Wieczorze Wigilijnym celebrujemy Uroczystość Narodzenia Pańskiego. Wszystkim Parafianom i Gościom 
składam najserdeczniejsze życzenia. Niech nowonarodzone Dziecię, którego ofiarowuje nam Maryja w 
te święte dni, będzie najpiękniejszym Darem otrzymanym od Boga. Niech Was błogosławi i strzeże. 
Niech rozpromieni oblicze swe nad Wami i Waszymi rodzinami, niech Was hojnie obdarzy swą łaską i 
niech darzy pokojem. 

2. Składam serdeczne Bóg zapłać Wszystkim, którzy zaangażowali się w dekorację naszej świątyni i budowę 
szopki przygotowując nasz kościół na te piękne święta. Niech dla wszystkich nagrodą będzie radość z 
przyjścia Zbawiciela do każdego z nas.  

3. Dziękuję wszystkim, którzy włączyli się w akcje charytatywne organizowane w czasie adwentu w naszym 
kościele. Dziękuję za okazane serce i każdy nawet najmniejszy datek na szczytny cel. 

4. Serdecznie zapraszam w czasie Oktawy Świąt Narodzenia Pańskiego, która jest bardzo bogata w liturgiczne 
wspomnienia,  do adoracji Słowa, które stało się ciałem i zamieszkało pośród nas: 
 w poniedziałek, 26 grudnia, drugi dzień uroczystości Narodzenia Pańskiego oraz święto świętego 

Szczepana, pierwszego męczennika. Z racji na 26 dzień miesiąca Msza Święta za wstawiennictwem 
Świętego Jana Pawła II w intencjach naszych rodzin i złożonych w zakrystii zostanie odprawiona o 
godz. 18.00. 

 we wtorek, 27 grudnia, wspomnienie świętego Jana Apostoła i największego teologa wśród Ewangelistów. 
Zapraszam na wieczorną Mszę świętą, podczas której odbędzie się poświęcenie wina, które zachęcam, 
aby przynieść ze sobą. 

 w środę, 28 grudnia, wspomnienie świętych Młodzianków Męczenników. Niech ten dzień będzie 
okazją dla nas do gorliwszych modlitw w intencji poszanowania niewinnego, zwłaszcza nienarodzonego 
jeszcze życia. 

 w piątek, 30 grudnia, święto świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa. Serdecznie zapraszam całe rodziny 
na wieczorną Mszę świętą. Na zakończenie Mszy odbędzie się uroczyste błogosławieństwo rodzin. 
Szczególnie zapraszamy małżeństwa przeżywające swoje jubileusze. Po Mszy Świętej wieczornej do 
godz. 19.30 adoracja Najświętszego Sakramentu. W tym dniu post nie obowiązuje. 

 w sobotę, 31 grudnia, ostatni dzień roku kalendarzowego. Chciejmy w tym dniu nie tylko świętować, 
ale również podziękować Bogu za otrzymane łaski. Zapraszam na Mszę świętą oraz nabożeństwo 
dziękczynno-przebłagalne o godz. 18.00. Za publiczny śpiew hymnu „Ciebie Boga wysławiamy” 
można w tym dniu zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami (brak przywiązania do grzechu, 
stan łaski uświęcającej, przyjęcie Komunii Świętej, modlitwa w intencjach Ojca Świętego).  

 w niedzielę, 1 stycznia, uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi oraz Światowy Dzień Modlitw 
o Pokój, tak bardzo upragniony w naszych niespokojnych czasach. W tym dniu taca będzie tacą 
inwestycyjną przeniesioną z dzisiejszej niedzieli.  

5. Kolędę – wizytę duszpasterską rodzin naszej parafii rozpoczniemy od mieszkańców Dziekanowa 
Bajkowego w poniedziałek 2 stycznia. Plan kolędy jest umieszczony w gablocie, na stronie internetowej 
naszej parafii oraz w gazetce parafialnej. Prosimy nowo przybyłe rodziny do naszej parafii o zgłaszanie 
swoich adresów do kancelarii lub w zakrystii po Mszy Świętej. Podczas Kolędy będą odwiedzani ci 
mieszkańcy, którzy przyjmowali wizytę duszpasterską w poprzednich latach. Wizyty duszpasterskie 
będziemy rozpoczynać o godz. 16.00 a w soboty o godz. 10.00. Za przyjęcie nas, Waszych duszpasterzy, 
w swoich rodzinach już dziś składamy serdeczne: Bóg zapłać! Program kolędy wygląda następująco: 

Poniedziałek (2 stycznia) od godz. 16.00: Wiklinowa (2 księży - z obu stron) 
Wtorek (3 stycznia) od godz. 16.00: Sienkiewicza (2 księży - z obu stron) 
Środa (4 stycznia) od godz. 16.00: Baśniowa, Kopciuszka (2 księży - od najniższych numerów) 
Czwartek (5 stycznia) od godz. 16.00: Bolka i Lolka (2 księży - z obu stron) 
Piątek (6 stycznia) - Nie ma kolędy 
Sobota (7 stycznia) od godz. 12.00: Waligóry (1 ksiądz - od  najniższych numerów) 

5. Na czas kolędy kancelaria parafialna będzie czynna we wtorki i piątki od godz. 8.00 do 9.00 oraz w 
soboty od godz. 17 do 18.00. 

6. Zachęcamy do lektury świątecznego, podwójnego numeru Gościa Niedzielnego do nabycia w cenie 15 zł. 
7. Od 1 stycznia przyszłego roku ulega zmianie porządek niedzielnych Mszy Świętych, które będą odprawiane 

w następującym porządku: o godz. 8.00; 9.30, 11.00 (dla dzieci), 12.30 (Msza święta zbiorowa z 
udzielaniem Chrztu świętego) i o godz. 18.00 (dla młodzieży).  

8. Wszystkich parafianom i gościom życzę wzrastania w miłości ku Bogu, który uczynił dla nas wielkie 
rzeczy oraz opieki Matki Bożej Królowej Rodzin, patronki naszej parafii.  


