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„CHWAŁA NA WYSOKOŚCI BOGU, 

A NA ZIEMI POKÓJ LUDZIOM DOBREJ WOLI!” 

  

Kochani Parafianie i Drodzy Goście! 

Przed ponad dwoma tysiącami lat na świat 
przyszedł długo oczekiwany Zbawiciel. 
Wspominając ten wyjątkowy moment z wielką 
wdzięcznością w sercu przeżywamy kolejne Święta 
Bożego Narodzenia. Czas Adwentu pomógł nam przygotować nasze serca i nasze 
rodziny dla Jezusa Chrystusa Nowonarodzonego. 

W tych dniach wszyscy składamy sobie życzenia. Niech w 
naszych rodzinach, sąsiedzctwie i społeczeństwie nastanie 

zgoda i jedność, które  dają radość i pokój każdemu z nas. 
Przez to będziemy autentycznymi świadkami dla innych, że 

nasza wiara jest prawdziwa. 

Życzymy Wam wielu łask od Dzieciątka Jezus. Niech 
Święta Bożego Narodzenia będą przez nas wszystkich 
przeżyte w atmosferze radości i miłości. 

Radosnego świętowania w gronie rodziny i przyjaciół! 

Gdy się Chrystus rodzi i na świat przychodzi…  

 

PAPIEŻ FRANCISZEK O BOŻYM NARODZENIU 

Dzieciątko z Betlejem: przynosi nam Ono energię duchową, 

energię, która pomaga nam nie pogrążyć się  

w naszych trudach, naszej desperacji, naszych smutkach, bo jest 

to energia zagrzewająca i przemieniająca serce.  

Narodzenie Jezusa przynosi nam bowiem wspaniałą wiadomość,  

że jesteśmy ogromnie i indywidualnie kochani przez Boga, 

a miłość ta nie tylko pozwala nam Go poznać, lecz nam Go daje, 

nam Go komunikuje!



LISTY NASZYCH DZIECI DO DZIECIĄTKA JEZUS 

Kochane Dzieciątko Jezus! Jestem cała radosna. Bo jest Adwent. Prędko będę jeszcze bardziej się 

cieszyć, bo będzie Boże Narodzenie. To czas, kiedy ja chcę poprosić o zdrowie dla wszystkich dzieci  

i dla mojej rodziny. Kocham Ciebie! Ewelinka L.  

List do Dzieciątka Jezus: Kochane Dzieciątko Jezus! Chciałam Tobie podziękować za każdy dzień 

przeżyty razem z Tobą. Dziękuję Tobie za twoją dobroć. Proszę Ciebie o zdrowie dla mojego małego 

Braciszka, a także o pokój na Ukrainie, żeby już nie było wojny i nie ginęli ludzie! Oto moje 

podziękowanie i prośba do Dzieciątka Jezus. Julia Ś.  

Kochane Dzieciątko Jezus! Bardzo czekam na Ciebie! Bardzo dziękuję, że mogę Ciebie przyjmować  

w Komunii św. Mam teraz do Ciebie prośby. Proszę Ciebie, żeby moja rodzina zawsze była zdrowa. Julia 

B.   

Kochane Dzieciątko Jezus! Dziękuję Tobie za Twoje miłosierdzie. Ja i moja rodzina czekamy na 

Ciebie. Dopomóż mojej babci, żeby się nie męczyła, a moją żeby przestały boleć ręce. Dopomóż mnie  

i moim siostrom dobrze się uczyć. Ja Bardzo dziękuję Tobie za Twoją miłość. Maria I.  

Kochane Dzieciątko Jezus! Bardzo dziękuję, że narodziłeś się na ziemi. Gdyby nie Ty, to nie byłoby 

takiego cudownego świata. Bardzo Cię kocham, za to piękne Święto. Anna I.  

Drogi Jezu! Dziękuję Tobie za wszystko! Czekamy na Ciebie i zapraszamy do naszego mieszkania. 

Anastazja i Maria L. 

Kochane Dzieciątko Jezus! Ja chciałabym, aby wszystkie dzieci były 

zdrowe i szczęśliwe! Dla mojej rodziny proszę o zdrowie. Kocham Ciebie! 

Ania K.  

Kochane Dzieciątko Jezus! Teraz u nas Adwent. Ja czekam na Twoje 

przyjście. Ja kocham Ciebie z całego serca. Chcę, abyś mi dopomagał, a w 

różnych krajach, gdzie teraz jest wojna, niech będzie pokój. Weronika K.  

Kochane Dzieciątko Jezus! Ja bardzo czekam (na Ciebie). Dziękuję, że przyszedłeś do mnie  

w Pierwszej Komunii Świętej. Mam teraz jeszcze prośby: pokój na Ukrainie, za wszystkich zmarłych  

z naszej parafii, o zdrowie całej naszej rodziny, o mądrość. Ania B. 

List do Pana Boga! Kochany Panie Boże! Bardzo Cię kocham, choć nie zawsze umiem to okazać. 

Dziękuję Ci, że dałeś mi kochającą i dobrą rodzinę, jaką mam. Proszę Cię o zdrowie dla mnie i mojej 

rodziny. Przepraszam za wszystkie grzechy i obiecuję poprawę. Weronika L.  

Proszę Dzieciątko Jezus  o zdrowie dla całej rodziny. Żeby malutki Jezus pomógł mi w tym roku 

przyjąć Komunię Świętą.  

Jezusku, dziękuję ci za wszystko, co dla mnie robisz. I jeszcze proszę, abyś pomógł wszystkim 

dzieciom na świecie. Alina K.   

Proszę Pana Jezusa o pokój na Ukrainie. Proszę o lalkę Barbie, co śpiewa. Proszę o to, żeby dobrze 

przyjąć Pierwszą Komunię Świętą. Dziękuję Jezusku. 

Drogi Panie Jezu! Bardzo Cię kocham! Dziękuję Ci, że dałeś mi kochającą i dobrą rodzinę. Dziękuję Ci 

za dobre oceny. Przepraszam za wszystkie grzechy i obiecuję poprawę. Marian W.  

Kochane Dzieciątko Jezus! Dziękuję za moją rodzinę i za mnie. Chcę żyć w spokoju i dobrze. Kocham 

Ciebie, Jezu!!! 



KAZANIE NA BOŻE NARODZENIE Św. Leon Wielki, Papież 

Dzisiaj narodził nam się Zbawiciel, radujmy się, umiłowani! Nie ma miejsca na smutek, kiedy 
rodzi się życie; pierzchnął lęk przed zagładą śmierci, nastaje radość z obietnicy niekończącego się życia.  

Nikogo ona nie omija, wszyscy mają ten sam powód do tego wesela, bo nasz Pan niweczy 
grzech i śmierć, a chociaż nikogo nie znajduje wolnego od winy, to przecież wszystkich przychodzi 
wyzwolić. Niech się weseli święty, bo bliski jest palmy zwycięstwa; niech się raduje grzeszny, bo dane mu 
jest przebaczenie; niech powróci do życia poganin, bo do niego jest powołany.  

Oto nadeszła pełnia czasu, przewidziana w niezgłębionych wyrokach Bożych, i Syn Boga 
przyjmuje na siebie naturę ludzką, by ją pojednać z jej Stwórcą i przez nią pokonać szatana, jej zwycięzcę  
i sprawcę śmierci.  

Pan się rodzi, "Chwała na wysokości Bogu" śpiewają radośnie aniołowie i głoszą "pokój ludziom, 
których umiłował". Widzą już bowiem niebiańską Jerozolimę powstającą ze wszystkich narodów. Jakże 
wielką radość powinno dawać nam, ludziom, owo niewysłowione dzieło miłości Bożej, skoro ogarnia ona 
nawet aniołów.  

Umiłowani! Dzięki składajmy Bogu Ojcu przez Jego Syna, w Duchu Świętym, albowiem umiłował 
nas i w swym bezgranicznym miłosierdziu ulitował się nad nami: "Nas, umarłych na skutek występków, 
razem z Chrystusem przywrócił do życia", abyśmy się w Nim stali nowym, odrodzonym stworzeniem.  

Porzućmy więc to, czym byliśmy, i nasze dawne uczynki, a skoro przez Wcielenie Syna Bożego 
zostaliśmy w Nim usynowieni, wyrzeknijmy się wszystkiego, co jest tylko ciałem.  

Poznaj swoją godność, chrześcijaninie! Stałeś się uczestnikiem Boskiej natury, porzuć więc 
wyrodne obyczaje dawnego upodlenia i już do nich nie powracaj. Pomnij, jakiej to Głowy i jakiego Ciała 
jesteś członkiem. Pamiętaj, że zostałeś wydarty mocom ciemności i przeniesiony do światła i królestwa 
Bożego.  

Przez chrzest stałeś się przybytkiem Ducha Świętego, nie wypędzaj Go więc z twego serca przez 
niegodne życie, nie oddawaj się ponownie w niewolę szatana, bo twoją ceną jest Krew Chrystusa. 

 

NADZWYCZAJNY JUBILEUSZ MIŁOSIERDZIA 

Nasz kościół decyzją Księdza Arcybiskupa jest Kościołem Stacyjnym  

w Roku Jubileuszowym Miłosierdzia.  

Otwarcie Drzwi Miłosierdzia nastąpiło 20 grudnia 2015r. 

 przed Mszą Świętą o godz. 12. 

Aby uzyskać odpust, wierni mają odbyć krótką pielgrzymkę do Drzwi Świętych 

otwartych w każdej katedrze i w kościołach wyznaczonych przez biskupa 

diecezjalnego, a także w czterech bazylikach papieskich w Rzymie. Możliwość 

uzyskania jubileuszowego odpustu mają również ci, którzy nie będą mogli odbyć 

jubileuszowej pielgrzymki, zwłaszcza ludzie chorzy, starsi, samotni i więźniowie, 

którzy  nie są w stanie odbyć pielgrzymki do Drzwi Świętych. W tym celu mają 

oni „z wiarą i radosną nadzieją przeżywać ten moment próby, poprzez przyjęcie 

Komunii św. lub uczestniczenie w Mszy św. i w modlitwie wspólnotowej, również 

za pośrednictwem różnych środków przekazu”. 

Oczywiście samo przejście przez Drzwi Święte nie dokona oczyszczenia naszych 
grzechów, to musi odbyć się w sakramencie pokuty i pojednania. 



 

Modlitwa na Rok Miłosierdzia 

Panie Jezu Chryste, 

Ty nauczyłeś nas, abyśmy byli miłosierni, jak Ojciec nasz niebieski  

i powiedziałeś nam, że kto widzi Ciebie, widzi także i Jego. 

Ukaż nam Twoje oblicze, a będziemy zbawieni. 

Twój wzrok pełen miłości uwolnił Zacheusza oraz Mateusza  

od niewoli pieniądza, 

a nierządnicę i Magdalenę od szukania szczęścia wyłącznie w rzeczach stworzonych. 

Wzrok ten sprawił, że Piotr zapłakał po zdradzie, 

a żałujący Dobry Łotr usłyszał zapewnienie o Raju. 

Pozwól nam tak wysłuchać słów, które wypowiedziałeś do Samarytanki, jakbyś je wypowiedział do każdego nas: 

O, gdybyś znała dar Boży! Ty, który jesteś Obliczem widzialnym Ojca niewidzialnego, Boga, który objawia swoją 

wszechmoc przede wszystkim przez przebaczenie i miłosierdzie: spraw, aby Kościół na świecie stał się widzialnym 

obliczem Ciebie, swojego Pana zmartwychwstałego i uwielbionego. Ty zechciałeś również, aby Twoi słudzy przybrani 

byli w słabość po to, aby mogli okazywać słuszne współczucie tym, którzy trwają w niewiedzy i błędzie: niech każda 

osoba, która się do nich zwraca, czuje się oczekiwana, kochana oraz doświadcza przebaczenia od Boga. 

Poślij Twojego Ducha i uświęć wszystkich nas Jego namaszczeniem, aby Jubileusz Miłosierdzia był rokiem łaski od 

Pana, a Twój Kościół z odnowionym entuzjazmem mógł nieść dobrą nowinę ubogim, głosić wolność więźniom  

i uciśnionym oraz przywracać wzrok niewidomym. Prosimy o to za wstawiennictwem Maryi, Matki Miłosierdzia, 

Ciebie, który z Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. 

ŚW. JAN PAWEŁ II DO RODZIN 

Drodzy bracia i siostry, ani na chwilę nie 

zapominajcie o tym, jak wielką wartością jest 

rodzina. Dzięki sakramentalnej obecności 

Chrystusa, dzięki dobrowolnie złożonej 

przysiędze, w której małżonkowie oddają się 

sobie wzajemnie, rodzina jest wspólnotą świętą. 

Jest komunią osób zjednoczonych miłością,  

o której św. Paweł tak pisze: «miłość 

współweseli się z prawdą, wszystko znosi, 

wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada 

nadzieję, wszystko przetrzyma i nigdy nie 

ustaje». Miłość nigdy nie ustaje. Każda rodzina 

może zbudować taką miłość. Ale można ją 

osiągnąć w małżeństwie tylko i wyłącznie wtedy, 

jeżeli małżonkowie stają się «bezinteresownym 

darem z siebie samego», bezwarunkowo i na 

zawsze, nie stawiając żadnych ograniczeń.  

Ta miłość małżeńska, rodzicielska, rodzinna jest 

ciągle uszlachetniana, jest doskonalona przez 

wspólne troski i radości, przez wspieranie się 

wzajemne w chwilach trudnych. Zapomina  

o sobie samym dla dobra umiłowanego 

człowieka. Prawdziwa miłość nigdy nie wygasa. 

Staje się źródłem siły i wierności małżeńskiej. 

Rodzina chrześcijańska, wierna swemu 

sakramentalnemu przymierzu, staje się 

autentycznym znakiem bezinteresownej  

i powszechnej miłości Boga do ludzi. Ta miłość 

Boga stanowi duchowe centrum rodziny i jej 

fundament. Poprzez taką miłość rodzina 

powstaje, rozwija się, dojrzewa i staje się 

źródłem pokoju i szczęścia dla rodziców i dla 

dzieci. Jest prawdziwym środowiskiem życia i 

miłości.

 

NIEDZIELA ŚWIĘTEJ RODZINY 27 GRUDNIA 2015 

MSZA ŚWIĘTA O GODZ. 11:30, przewodniczy KSIĄDZ BISKUP LEON MAŁY 

MAŁŻONKOWIE OBCHODZĄCY OKRĄGŁĄ 1,5,10,15,20,25… ROCZNICĘ ZAWARCIA 

SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA ODNOWIĄ SWOJE PRZYRZECZENIA MAŁŻEŃSKIE 


