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Czy jest coś co mnie może zaskoczyć? Czy jest ktoś na kogo wizytę 
czekam z wypiekami na twarzy? Czy jest ktoś od kogo otrzymana 
wiadomość powoduje przyspieszenie rytmu serca? Oczekiwanie, 
niespodzianki, wyjątkowe osoby nadają nowej dynamiki naszej 
codzienności, potrafią zupełnie zmienić dzień, a nawet tydzień, 
miesiąc… Na początku nowego roku w liturgii słowa znów spo-
tkamy się ze Świętą Rodziną będącą w stajence po to, by przypo-
mnieć sobie jak niespodziewane i wyjątkowe było to narodzenie. 
Osiem dni po swoim narodzeniu Dziecię zostało obrzezane i 
nadano Mu imię Jezus. Urodził się człowiekiem, a potem przez 
obrzezanie zostaje włączony do ludu Starego Przymierza, aby dać 
początek Nowemu Przymierzu. Dobrze jest pamiętać, że Maryja 
porodziła syna, że jest Jego matką, że początek Nowego Przymie-
rza jest bardzo ludzki. Coś co zaczęło się od Słowa staje się udzia-
łem nas wszystkich, jak to jest powiedziane w Ewangelii św. Jana 
to Słowo daje nam moc abyśmy się stali dziećmi bożymi. Te dwa 
dni na początku tego roku są dla nas okazją żeby przypomnieć 
sobie prawdę, że Maryja jest także naszą Matką. Maryja jest tą, 
która przynosi nam Słowo, nadaje mu imię Jezus - Bóg zbawia. 
Czyż może być coś bardziej zaskakującego jak fakt, że staliśmy się 
braćmi i siostrami Chrystusa? Niech Nowy Rok będzie dla nas 
dobrym czasem ciagłego odkrywania Nowego Przymierza, że Pan 
jest blisko, że Jego słowo ma moc, że On Zbawia.

Nowe Przymierze 

Witamy
Serdecznie witamy w zespole parafialnym panią Agnieszkę Wię-
cek, która wraz z nowym rokiem rozpoczyna pracę jako Koordy-
nator Katechezy w naszym duszpasterstwie. Życzymy owocnej i 
przyjemnej pracy.

Spowiedź
Możliwość spowiedzi w piątki w czasie adoracji od 19:00 do 20:00. 
Po adoracji możliwość przyjęcia komunii św. Nie ma możliwości 
spowiedzi w czwarte piątki miesiaca. 

6 stycznia
Uroczystość Objawienia Pańskiego, zapraszmy na Mszę św. o 
godz. 19:30. Tradycyjnie w tym dniu poświęcimy kredę i kadzidło, 
które zabierzmy do naszych domów aby rozpalić kadzidło a krędą 
oznaczyć drzwi naszych mieszkań otwartych na Jezusa Chrystusa.

Msza św. z modlitwą  
o uzdrowienie
3 stycznia o godz. 19:30 zapraszamy na Mszę św., a po niej na ad-
orację  i wspólną modlitwę. 

Wizyta duszpasterska
Wszyscy, którzy chcą odwiedzin duszpasterskich,  proszeni są o 
wypełnienie formularza znajdującego sie z tyłu kościoła. W mia-
rę możliwości pragnę odwiedzić Was wszystkich. Proszę aby w 
pierwszej kolejności zgłaszały się osoby, które jeszcze nigdy nie 
miały okazji do odwiedzin duszpasterskich lub w ostatnim czasie 
się przeprowadziły. Proszę o wyrozumiałość i cierpliwość, nie jest 
bowiem możliwe, żebym odwiedził wszystkich w krótkim czasie. 
Niech wizyta duszpasterza w Waszych domach będzie okazją do 
wspólnej modlitwy, rozmowy i błogosławieństwa waszych domów.


