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1. W pierwszy dzień Nowego Roku Pańskiego 2023 Kościół 

celebruje liturgiczną uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki. 

Dziś stajemy obok Maryi, prosząc Trójjedynego Boga 

o błogosławieństwo dla naszych rodzin, dla ojczyzny             

i całego świata.     

2. W Betlejem aniołowie głosili chwałę Boga i „pokój ludziom dobrej woli”. Maryja, 
wydając na świat Bożego Syna, staje się Królową Pokoju. Dlatego dzisiejsza uroczystość 
Bożej Rodzicielki z inicjatywy papieża Świętego Pawła VI (list z 1967 r.) jest obchodzona 
jako Światowy Dzień Modlitw o Pokój. Świat i ludzkość ciągle potrzebują pokoju. 
Okrucieństwo wojny ciągle mamy przed oczami, nasze dawne trudne doświadczenia 
przynaglają nas do otwarcia się na cierpienia bliskich nam narodów.  

 
3. W piątek, 6 stycznia, przypada uroczystość Objawienia Pańskiego, w naszej tradycji 
zwana świętem Trzech Króli, która przypomina, że Syn Boży przyszedł do ludzi wszystkich 
narodów, ras i języków. Tego dnia w kościele pobłogosławimy kadzidło     i kredę, którą – 
zgodnie z dawnym polskim zwyczajem – na drzwiach naszych domostw kreślimy pierwsze 
litery imion Mędrców ze Wschodu: Kacpra, Melchiora i Baltazara: C + M + B, dodając 

cyfry Roku Pańskiego, ale co tłumaczymy również jako prośbę, aby Chrystus 
pobłogosławił nasz dom: „Christus mantionem benedicat”. Takie oznakowanie drzwi 
naszych domów posiada rangę świadectwa wiary wobec naszych braci i sióstr, którzy od 
nas tego świadectwa żądają i na nie oczekują. Msze święte w tym dniu sprawowane 
będą  w naszej świątyni według porządku niedzielnego 
 
4. W uroczystość Objawienia Pańskiego rokrocznie obchodzimy Światowy Dzień Pomocy 
Misjom i Misyjny Dzień Dzieci.  Tradycyjnie już ofiary składane w tym dniu na tace,  

przeznaczone są na Krajowy Fundusz Misyjny. Już dziś gorąco polecam tę dodatkową 
składkę ofiarności Parafian! 
 
5. A w przyszłą niedzielę będziemy obchodzić święto Chrztu Pańskiego, które kończy 
liturgiczny okres Narodzenia Pańskiego. 
 
6. w styczniu odbędą się trzy muzyczne spotkania kolędowe. Pierwsze kolędowanie 

odbędzie się za tydzień, podczas i po Mszy Św. o godzinie 12.00 którego wykonawcą 
będzie Schola Cantemus Domino. Więcej informacji o tych wydarzeniach zawartych jest 
na naszej stronie parafialnej www i facebooku. Serdecznie zapraszamy 
 

7. Za wszystkie ofiary, złożone  na potrzeby naszej świątyni składamy serdeczne Bóg 

zapłać. 

8. Wszystkim parafianom , gościom  życzymy obfitości Bożych darów oraz szczególnej 

opieki Matki Najświętszej z okazji Nowego Roku Pańskiego 2023 r.  

 

WSZYSTKIM ŻYCZYMY BŁOGOSŁAWIONYCH ŚWIAT I DOBREGO TYGODNIA 

 


