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Uroczystość Narodzenia Pańskiego
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Bóg zamieszkał wśród nas

Liturgia słowa
Pierwsze czytanie: Iz 52, 7-10
Psalm: Ziemia ujrzała swego Zbawiciela
Drugie czytanie: Hbr 1, 1-6
Aklamacja: Zajaśniał nam dzień święty,
                  pójdźcie, narody, oddajcie pokłon Panu, bo wielka
                  światłość zstąpiła dzisiaj na ziemię.
Ewangelia: J 1, 1-5. 9-14
Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. 
ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez 
Niego nic się nie stało, z tego, co się stało. W Nim było życie, a życie 
było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność 
jej nie ogarnęła. Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego 
człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świecie było Słowo, a świat 
stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał. Przyszło do swojej wła-
sności, a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy Je 
przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą 
w imię Jego – którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, 
ale z Boga się narodzili. A Słowo stało się ciałem i zamieszkało 
wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony 
otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy.

Jan pokazuje nam, że Słowo, które stało się ciałem jest tym, które 
zapragnęło abym i ja żył i przez które został stworzy cały świat, 
również dla mnie. To Słowo rozświetla moje cienmości i wypro-
wadza mnie z chaosu, nieustannie dając mi nadzieję. To Słowo to 
żywy Bóg - Jezus. Za każdym razem kiedy przyjmuję Słowo, po-
zwalam Bogu na nowo narodzić się w moim życiu. Dziś szczegolnie 
wsłuchajmy się w Słowo i chciejmy je przyjąć, aby nim żyć i dzielić 
się nim z innymi ludźmi.



Wizyta duszpasterska
Wszyscy, którzy chcą odwiedzin duszpasterskich,  proszeni są o 
wypełnienie formularza znajdującego sie z tyłu kościoła i złożenie 
go w zakrystii lub bezpośrednio u mnie. Skontaktuję się aby ustalić 
datę i godzinę spotkania. W miarę możliwości pragnę odwiedzić 
Was wszystkich. Proszę o wyrozumiałość i   cierpliwość, nie jest 
bowiem możliwe, żebym odwiedził wszystkich w krótkim czasie. 
Niech ta wizyta duszpasterska będzie okazją do wspólnej modli-
-twy, rozmowy i błogosławieństwa waszych domów.

25 grudnia (niedziela) 
Uroczystość Bożego Narodzenia

Msza święta tylko o godz. 12:30 

26 grudnia (poniedziałek) 
Święto Św. Rodziny, Jezusa, Maryi i Józefa

Msza Święta o godz. 11:30

1 stycznia (niedziela) 
Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki  

Msza święta o godz. 12:30 i 18:30

W okresie światecznym nie ma możliwości spowiedzi.

Wspólnota u Przyjaciela
W najbliższy poniedziałek 26 grudnia Wspólnota u Przyjaciela nie 
spotyka się. Zapraszamy na świąteczne spotkanie modlitewne tuż 
po nowym roku w poniadziałek 2 stycznia o godz. 19:30, podczas 
którego podzielimy się opłatkiem. Spotkanie odbędzie się w domu 
parafialnym, wejście od parkingu. 

Od 2023 r. Msza Św. o 18:30 
Od nowego roku wieczorna Msza Święta rozpoczynać się będzie o 
18:30, godzinę wcześniej niż dotychczas. 
Nowy rytm rozpoczniemy już 1 stycznia, w niedzielę.

Życzenia
Drodzy, niech Słowo, które  stało się ciałem na zawsze zamieszka 
w Waszych sercach. To właśnie dla ciebie Jezus przyszedł na świat 
i będzie szukał ciebie tak długo jak będzie trzeba, aby ofiarować 
ci swoją miłość i światło, które rozświetli każdą ciemność twojego 
życia. Niech Boży pokój, dobroć i ciepło wypełni wasze domy a 
serce otworzy się na przyjęcie błogosłwieństwa płynącego z Betle-
jemskiej Stajenki. Dobrych świąt!

Okres międzyświąteczny
W piątek 30 grunia nie będzie Mszy św. o godz. 18:30, adoracji NS 
ani spowiedzi w j. polskim. Hej kolęda, kolęda

W niedzielę 8 stycznia bezpośrednio po Mszy św. o godz. 12:30 
chór, schola dziecięca, wspólnota z naszego duszpasterstwa oraz 
ich goście i przyjaciele, zapraszają na Bożonarodzeniowy Koncert.
Będziemy mieli okazję, nie tylko posłuchać kolęd i pastorałek ale 
także włączyć się we wspólne kolędowanie. Serdecznie zapraszmy!


