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Jezus

Liturgia słowa
Pierwsze czytanie: Lb 6, 22-27
Psalm: Bóg miłosierny niech nam błogosławi
Drugie czytanie: Ga 4, 4-7
Aklamacja:
Wielokrotnie przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków,
a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna.
Ewangelia: Łk 2, 16-21
Pasterze pośpiesznie udali się do Betlejem i znaleźli Maryję, Józefa 
oraz leżące w żłobie Niemowlę. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli, co im 
zostało objawione o tym dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, 
zdumieli się tym, co im pasterze opowiedzieli. Lecz Maryja zacho-
wywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. A pa-
sterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli 
i widzieli, jak im to zostało przedtem powiedziane. Gdy nadszedł 
dzień ósmy i należało obrzezać dziecię, nadano Mu imię Jezus, któ-
rym Je nazwał Anioł, zanim się poczęło w łonie Matki.

Od żłobu aż po krzyż, oto nieskończona i najgłębsza z miłości. 
Przychodzi w cichości, w nędznych warunkach, pośród ludzi o 
prostym sercu. Bóg pragnie narodzić się w tych miejscach naszego 
życia, które wydają się nam najbardziej niegodne, brudne, ubogie.
Przeżywając oktawę Bożego Narodzenia chciejmy niestannie z 
ciekawością, tak jak pasterze biegnący do Betlejem, poszukiwać 
Jezusa w naszym życiu. Niech w tej drodze towarzyszy nam cichość 
i delikatność Maryi oraz dobroć i prostota Józefa.

Moc błogosławieństw w Nowym Roku!



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.

Wspólnota u Przyjaciela
Zapraszamy na świąteczne spotkanie modlitewne w poniadziałek 
2 stycznia o godz. 19:30, podczas którego podzielimy się opłatkiem. 
Spotkanie odbędzie się w domu parafialnym, wejście od parkingu. 

Msza Św. o 18:30 
Od dzisiaj następuje zmiany godziny niedzielnej Mszy św wie-
czornej z godz. 19:30 na 18:30. Zmiana ta zostaje wprowadzona na 
stałe. Dziecięca Msza św. pozostaje bez zmian o godz 12:30 w każdą 
niedzielę.

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!

Chrzest
Chrzty w naszej parafii obywają w wyznaczone niedziele. 
Dostępne daty chrztów na najbliższe miesiące to:
15 stycznia
12 lutego
12 marca
16 kwietnia
Zgłoszenia przyjmujemy tylko on-line. Wszystkie potrzebne infor-
macje oraz formularz zapisu są dostępne na naszej stronie interne-
towej: www.stignatius.pl/sakramenty/chrzest

Święto Objawienia 
Pańskiego - Trzech Króli
6 stycznia o godz. 19:30 zapraszmay na Mszę św.
W tym dniu celebrujemy objawienie się Boga człowiekowi, obec-
ność Boga w historii człowieka, a także uzdolnienie człowieka do 
rozumowego poznania Boga. Symbolami święta jest historia opi-
sana w Ewangelii Mateusza, według której Mędrcy ze Wschodu 
przybyli do Betlejem, aby oddać pokłon Jezusowi.

Spowiedź
W najbliższy piątek 6 stycznia, z uwagi na Święto Przemienienia 
Pańskiego, nie będzie adoracji NS a spowiedź będzie odbywała się 
od godz. 18:30 do 19:15. 


