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  ŚWIĘTO  ŚWIĘTEJ  RODZINY 
JEZUSA, MARYI  I  JÓZEFA 

  1. Dzisiejsze święto ukazuje nam, że możemy kochać Boga i człowieka 
niepodzielną miłością. Dla Maryi i Józefa ich syn Jezus jest Bogiem i najbliższą 
im Osobą. To w Nazarecie modlitwa i słuchanie Słowa przyjęły formę zwykłych 
relacji między Rodzicami a Dzieckiem. Rodzina z Nazaretu dała wzór rodzinom 
chrześcijańskim, że wszystko co rozgrywa się w kręgu rodzinnym, może być 
realnym znakiem nieskończonej miłości. 
   2. Składam serdeczne Bóg zapłać za piękne i radosne przeżycie świąt 
Narodzenia Pańskiego całej wspólnocie parafialnej i gościom. Szczególnie 
dziękuję tym, którzy przez wystrój świątyni pomogli nam w tym świętowaniu: 
dziękuję Państwu Regulskim za choinkę ustawioną na zewnątrz kościoła i Panu 
Dariuszowi za jej ustawienie a Panu Andrzejowi z Synami za jej oświetlenie, 
Panom Zbigniewowi, Ireneuszowi, Tomaszowi, Stanisławowi, Jerzemu  
i Jarosławowi za ustawienie choinek wewnątrz pochodzących od Państwa Kingi 
i Łukasza, Pani Agnieszce z Rodziną za piękna ozdobienie ołtarza, Pani 
Karolinie i chórowi za oprawę muzyczną, służbie liturgicznej za posługę oraz 
wszystkim za piękną modlitwę. W czasie Oktawy świąt Narodzenia Pańskiego 
zapraszam do adoracji Słowa, które stało się Ciałem. 
   3. W nadchodzącym tygodniu: 
- we wtorek w ostatni dzień roku kalendarzowego Msza Święta dziękczynna za 
otrzymane łaski w mijającym roku o godz. 18.00; 
- we środę uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi – Nowy Rok 2020;  
Msze Święte wg porządku niedzielnego;  
 - we czwartek Msza Święta wspólnoty Krwi Chrystusa; 
- w piątek od godz. 17.00 spowiedź pierwszopiątkowa i po Mszy Świętej  
adoracja do godz. 19.30. 
   4. Od czwartku rozpoczyna się duszpasterska wizyta – kolęda. Tradycyjnie na 
czas jej trwania proszę o zabezpieczenie czworonogów, sprawdzenie 
widoczności numeru domu i działania dzwonka – miłym zwyczajem jest 
uchylona furtka na znak oczekiwania. Rodziny u których nie było jeszcze 
kolędy, jeśli mają życzenie, proszę o kontakt w zakrystii. W nadchodzącym 
tygodniu pragniemy spotkać się z rodzinami zamieszkałymi przy ulicach: 
2 I – Wiklinowa 
3 I – Baśniowa.  
Szczegółowy plan kolędy jest wywieszony w gablocie ogłoszeniowej i widnieje 
na stronie  internetowej a uwagi dotyczące wizyty proszę zgłaszać w zakrystii. 
   5. W zakrystii przyjmowane są intencje mszalne na przyszły rok. Można też 
zostawiać nakrętki na rzecz rehabilitacji Wojtusia.    
   6. Zachęcam do lektury nowego numeru Małego Gościa. 
    



  7. Przy wyjściu z kościoła z racji na ostatnią niedzielę miesiąca kwesta do 
puszki Caritas na rzecz osób objętych pomocą Caritasu. Za każdy dar  z serca 
Bóg zapłać.  
   8. W zakrystii i w kruchcie kościoła jest do nabycia nasz kalendarz parafialny. 
   9. Serdeczne Bóg zapłać za każdą ofiarę na rzecz prac przy naszej świątyni. 
Całą wspólnotę naszej parafii i sympatyków powierzam w modlitwie opiece 
Matki Bożej Królowej Rodzin życząc błogosławieństwa w nadchodzącym 
tygodniu. 
   10. Kandydatów do małżeństwa zapraszam do skorzystania z Poradni 
Małżeńskiej do której można się zapisać u pani Marzeny tel: 501472269. 
Następny kurs przedmałżeński rozpocznie się 24 II 2020r w parafii Św.  Marka 
w Dąbrowie Zachodniej. 
   11. W każdą ostatnią niedzielę miesiąca, podczas Mszy Świętej o godz. 11.30, 
modlić się będziemy za wstawiennictwem Świętej Joanny Beretty Molli  
w intencji wszystkich mam oczekujących narodzin dziecka, radujących się 
narodzinami dziecka i wszystkich dzieci potrzebujących modlitewnej pomocy. 
Intencje można zgłaszać z zakrystii i niech ostatnia niedziela każdego miesiąca 
będzie w naszej parafii dniem szczególnej modlitwy w tych intencjach.


