
A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego 
chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy.

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, co się stało.

Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na 
świat przychodzi.

                           J 1, 1-5, 9-14

W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności 
świeci i ciemność jej nie ogarnęła.

Na świecie było Słowo, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie 
poznał. Przyszło do swojej własności, 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.
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

Święta Bożego Narodzenia to czas pełen pokoju i radości. Wszyscy razem 
wspólnie prosimy Dzieciątko Jezus, które się rodzi o pokój dla świata a zwłaszcza dla 
umęczonej Ukrainy. Betlejemski żłóbek kryje w sobie tajemnicę wielkiej miłości i pokory 
Boga. Pochylając się nad tajemnicą Bożego Wcielenia stajemy zadziwieni nad 
tajemnicami ukrytymi w ciszy Betlejemskiej Nocy. Bóg schodzi do człowieka, 
by wyprowadzić go z nocy grzechu ku światłu, światłu nowego życia. 

Uroczystość Narodzenia Pańskiego 

W dziejach całego świata ten dzień odgrywa szczególna rolę. Tego dnia ludzie 
składają sobie życzenia. Przyjmijcie i moje życzenia: mam chleb w dłoni – dzielenie się 
chlebem to dzielenie się sobą. Człowiek z chlebem w dłoni jest dobry i mówi dobre słowa.

Niech Narodzenie Syna Bożego, będzie dla nas drogowskazem do ciągłego 
nawracania się i podążania za światłem wiary. Niech te święta Bożego Narodzenia 
będą czasem duchowego wzrostu i budowania Chrystusowego Królestwa.
  Niech Bóg: Dziecina obejmie nas Swoimi Rekami i rozpali naszą wiarę, ogrzeje 
nasze serca, stanie na straży naszych domów i uzdolni nasze ręce do łamania się 
opłatkiem przez cały rok.

życzą wam wasi duszpasterze.

„Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką, nad mieszkańcami 
kraju mroków zabłysło światło”.

- by codzienne troski nie zagłuszyły ciszy owej Betlejemskiej Nocy
- by nasze serca były gościnnym Betlejem

Życzenia Świąteczne 

2022 roku

- by Nowonarodzony Bóg nauczył nas jak budować i porządkować nasze Betlejem
- by każdemu z nas wystarczyło siły i odwagi udania się w pielgrzymkę d o wnętrza 

swojego serca

 
Wszystkim parafianom oraz gościom spokojnych i szczęśliwych Świąt 

 

Szczęść Boże!!!
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2. Jutro obchodzimy święto Świętego Szczepana. Msze Święte według 
00 30 00 30 00 00porządku niedzielnego: 7 ; 8 ; 10 ; 11 ; 13 ; 18 . Kolekta w tym dniu jest 

przeznaczona na katolickie uczelnie naszej Archidiecezji.

1. Dzisiaj Uroczystość Bożego Narodzenia. Msze Święte odprawimy 
30 00 30 00o godzinie 8 ; 10 ; 11 ; 13 .

Biuro parafialne:

4. W sobotę ostatni dzień 2022 roku. Pragniemy podziękować Bogu za 
wszystko, co dzięki Jego dobroci otrzymaliśmy. Zapraszamy wszystkich 

30
parafian na nabożeństwo przebłagalne o godzinie 17 , a zakończymy 

00 30  
Mszą Świętą dziękczynną o godzinie 18 . Na Mszy Świętej o godz. 8
modlić się będziemy w intencji mieszkańców ul. Kcyńskiej 12, 14 i 16.

 30.12. (piątek) – Św. Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa

10. W ubiegłym tygodniu zmarła śp. Kazimiera Oktabińska, lat 90.

 28.12. (środa) – Św. Młodzianków – święto

9. Trwają prace przygotowujące do wstawienia okien i wymiany witraży. 
Przy obrazie Jezu Ufam Tobie znajduje się projekt jednego z witraży. 
Koszt jednego okno to 26 000 zł. Ofiary na ten cel można składać w biurze 
parafialnym, w kościele przy obrazie Jezu Ufam Tobie lub po przez wpłatę 
na konto parafialne z dopiskiem „ofiara na witraże”. Wszystkim 
ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg zapłać. 

 27.12. (wtorek) – Św. Jana Apostoła – święto
3. W kalendarzu liturgicznym bieżącego tygodnia wspominamy:

8. Przed kościołem prasa katolicka: „Gość Niedzielny”, „Mały Gość 
Niedzielny” i „Słowo wśród nas” na miesiąc styczeń. Na stelażu pozostałe 
tytuły prasy katolickiej.

5. W przyszłą niedzielę obchodzimy Uroczystość Świętej Bożej 
Rodzicielki i rozpoczynamy Nowy Rok 2023. Msze Święte sprawowane 
będą według porządku niedzielnego.

- wtorek: 10.00 - 11.00 oraz 17.00 - 17.30

6. W tym roku wizyta duszpasterska (kolęda) odbywać się będzie tak, jak 
przed pandemią.

7. Zapraszamy na wspólne kolędowanie z chórem „Przemienienie” oraz 
00

Scholą dziecięcą 6 stycznia o godz. 15 , na którym odbędzie się 
rozstrzygnięcie konkursu „Moja Bombka Bożonarodzeniowa.

- środa: 10.00 - 11.00 oraz 17.00 - 17.30
- piątek: 10.00 - 11.00
- sobota: 10.00 - 11.00



„Kto raz ma udział w człowieczeństwie, ten musi przyjąć wszystkie jego 
właściwości. Życie nasze biegnie między dwoma punktami granicznymi. Kto by 
przekroczył pierwszy, a nie dotknąłby drugiego, ten wypełniłby swój plan tylko 
połowicznie, gdyż nie doświadczyłby drugiej właściwości naszej natury. Kto 
jednak rozważy głębiej tajemnicę Wcielenia, musi przyznać, że śmierć przyszła 
nie wskutek narodzenia, lecz na odwrót: Bóg podjął narodzenie się z powodu 
śmierci. Ten bowiem, który żyje wiecznie, nie z potrzeby życia się narodził, lecz by 
nas odwołać ze śmierci do życia. Ponieważ winien był nastąpić powrót naszej 
całej natury ze śmierci, chciał — podając leżącemu ręką i nad naszym upadkiem 
się pochylając — tak bardzo do śmierci się zbliżyć, aby dotknąć śmiertelności 
i własnym ciałem dać początek zmartwychwstaniu, wskrzeszając człowieka swą 
mocą. ”                    Św. Grzegorz z Nyssy

 

Wizyta duszpasterska: 29 grudnia - 11 stycznia Intencje mszalne

30
8  †† Rodzice: Eugenia i Józef, mąż Gerard, Natalia, Krystyna, Marian, Teodor, 

Tadeusz 

Poniedziałek, 26.12. Świętego Szczepana - święto
007  † Iwona Kreft – int. z pogrzebu

Piątek, 30.12. Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa - święto

00 
18 †† Gertruda i Wiktor Hirsz oraz rodzice z obojga stron

Wtorek, 27.12. Świętego Jana Apostoła - święto

308  † Krzysztof Ciecierski – int. z pogrzebu
00 

18 - Paulina – 30 rocz. urodzin

00 
18 †† Rodzice i Rodzeństwo z obojga stron

306  †† Rodzice oraz zmarli z rodziny Kaleta i Hon

306  †† Piotr i Jadwiga Hajnce oraz Halina i Andrzej Nowak

Czwartek, 29.12.

30
6  † Gertruda Kropidłowska – int. od Jadwigi i Jerzego

306  † Bożena Zięba – 5 rocz. śmierci 
30

8  - O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Mateusza, Natalii, 
Fabiana i Filipa

00 
10 - O Boże błogosławieństwo oraz Dary Ducha Świętego dla dzieci i wnuków

0013  † Hanna Gregorczyk – 4 rocz. śmierci

00 18 †† Elżbieta Holk – 15 rocz. śmierci oraz rodzice z obojga stron

30
8  † Anna Kwit – int. z pogrzebu

30
11  - Zofia i Lech Królak – 50 rocz. ślubu

Środa, 28.12. Świętych Młodzianków - święto

3011  †† Telesfor – 90 rocz. śmierci, Edmund, Jan, Józefa i Józef 
Zakrzewscy oraz Franciszka Gadomska i Marianna Roman

Sobota, 31.12.

00 
18 - Małgorzata – w dniu urodzin

00 10 - ZA PARAFIAN

007  † Żona Janina

00 
18 - Dziękczynna za 2022 rok

308  - Dziękczynno – błagalna dla mieszkańców ul. Kcyńskiej 12, 14, 16

00 18 †† Franciszka i Antoni Kaleta

Niedziela, 01.01. ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI

00 
16 - Bernadeta i Ryszard Kotfis – 50 rocz. ślubu

30
8  - Podziękowanie za otrzymane łaski z prośba o zdrowie i Boże 

błogosławieństwo w 2023 roku

308  †† Rodzice oraz zmarli z rodziny

00
13  - CHRZEST: Dzieci, Rodzice, Chrzestni 

30
6  †† Rodzice: Anna i Feliks Kaleta oraz zmarli z rodzinyBOŻE NARODZENIE w Tradycji Kościoła

29.12 CZW
00ul. Handlowa – od godz. 19

02.01 PON ul. Kcyńska 5 (1 – 45) i ul. Morska 224 (1 – 36), (37 – 75)

03.01 WT ul. Zbożowa 59 a, b, c, ul. Szubińska, ul. Kcyńska 21,
ul. Kcyńska Domki

04.01 ŚR ul. Kcyńska 14 (1 – 34), (35 – 66 b)
ul. Chylońska 211 (1 – 30)

05.01 CZW ul. Zbożowa 13 (1 – 34), (35 – 66 a)
ul. Chylońska 211 (31 – 60)

06.01 PT KOLĘDOWANIE

07.01 SOB ul. Chylońska 177 (1 – 44), (45 – 66), (67 – 110)

08.01 NIEDZ ul. Morska 222 (1 – 51), (52 – 105) i ul. Południowa Domki

09.01 PON ul. Morska 214, ul. Południowa 4 i ul. Słowicza

10.01 WT
ul. Chylońska 199 (1 – 30)
ul. Zbożowa 6 (1 – 34), (35 – 66 a)

11.01 ŚR ul. Kcyńska 8 (1 – 36), (37 – 75)
ul. Chylońska 199 (31 – 60)
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