
1. Dzisiaj Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki, Nowy Rok oraz Światowy Dzień Modlitw o Pokój 
na Świecie. Prośmy Boga o opiekę, błogosławieństwo i pokój dla nas, naszych Rodzin, Ojczyzny i 
całego świata. Niech będzie to rok przeżyty w przyjaźni z Bogiem i w miłości Bliźniego. 

2. Dziś z racji pierwszej niedzieli miesiąca po Mszy Świętej o godz. 12.30 wystawienie Najświętszego 
Sakramentu oraz nabożeństwo do Matki Bożej Królowej Rodzin, Patronki naszej parafii. 

3. Dziękuję za ofiary złożone na dzisiejszą tacę inwestycyjną. W intencji dobrodziejów, ofiarodawców i 
wszystkich troszczących się o naszą świątynię modlimy się przez wstawiennictwo Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy w każdą środę podczas Mszy Świętej o godz. 18.00.  

4. W poniedziałek będziemy modlić się koronką do Miłosierdzia Bożego o godzinie 17.15 oraz podczas Mszy 
świętej o godz. 18.00 za wszystkich polecanych w modlitwie wypominkowej  

5. W czwartek o godz. 17.15 wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja wspólnoty Krwi 
Chrystusa.  

6. W piątek 6 stycznia wypada uroczystość Objawienia Pańskiego, zwana w tradycji świętem Trzech 
Króli. Jest to święto Obowiązkowe. Msze Święte odprawiane będą według porządku niedzielnego. 
Podczas każdej Mszy świętej odbędzie się obrzęd poświęcenie kredy i kadzidła, które będzie można 
nabyć w kruchcie kościoła, do oznaczenia drzwi naszych domów. Spowiedź podczas Mszy świętych. Z 
racji uroczystości w piątek nie obowiązuje post.  

W tym dniu w Kościele obchodzimy Światowy Dzień Misyjny i Pomocy Misjom stąd taca 
przeznaczona będzie na utrzymanie misji świętych.  Odwiedziny u osób chorych i starszych z 
Komunią świętą będą wyjątkowo przełożone na przyszły piątek 13 stycznia.  

7. W przyszłą niedzielę Uroczystość Chrztu Pańskiego, która zakończy radosny okres Bożego 
Narodzenia. Bardzo serdecznie zapraszam po Mszy Świętej wieczornej na pierwszą część wykładu ks. 
prof. Janusza Nowińskiego - historyka sztuki pt. Boże Narodzenie w sztuce - historia, teologia i 
symbolika bożonarodzeniowych przedstawień. Część druga wykładu odbędzie się w kolejną niedzielę 15 
stycznia 2023 po mszy wieczornej. 

8. 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 zwykle 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. 13.00: Waligóry (1 ksiądz - od  najniższych numerów) 
Poniedziałek (9 stycznia) od godz. 16.00: Kaczki Dziwaczki (1 ksiądz - od  najniższych numerów) 
oraz Kota w Butach, Koszałka Opałka (1 Ksiądz od ul. Kota w Butach od najniższych numerów) 
Wtorek (10 stycznia) od godz. 16.00: Czerwonego Kapturka, Kownackiej (2 księży - od  najniższych 
numerów) 
Środa (11 stycznia) od godz. 16.00: Dobrej Wróżki (1 ksiądz - od najniższych numerów) oraz 
Brzechwy, Złotej Rybki (1 Ksiądz od ul. Brzechwy od najniższych numerów) 
Czwartek (12 stycznia) od godz. 16.00: Krasnoludów, Kolejowa  (2 księży - od najniższych numerów) 
Piątek (13 stycznia) - Konopnickiej (2 księży - z obu stron) 
Sobota (14 stycznia) od godz. 10.00: Akinsa (1 ksiądz - od  najniższych numerów) 

6. 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. 

7. Zachęcam do lektury nowego numeru Gościa Niedzielnego oraz naszej gazetki parafialnej.  
8. Wszystkim Parafianom, Przyjaciołom i Gościom życzymy na Nowy Rok, aby przy pomocy Bożej 

spełniły się nasze plany i zamierzenia, aby zapanował pokój i miłość wzajemna w naszych rodzinach, 
aby Maryja, Patronka dzisiejszego Święta, przeprowadziła nas przez wszystkie dni Nowego Roku w 
bezpieczeństwie i wierności Bogu.  


