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Wyruszamy dziś na 
niepewne szlaki 

nowego roku. Dla-
tego prośmy Świętą 
Bożą Rodzicielkę, 

by Ona strzegła 
naszej wiary, na-

dziei i miłości. 
Niech przemienia 

nasze serca, by każ-
dy sąsiad stał się 

naszym przyjacie-
lem. Życzmy sobie 
zdrowia, radości, 

miłości i dostatku. 
Przede wszystkim 
jednak życzmy so-
bie wzajemnie, aby 
nam codziennie Bóg 

błogosławił. Aby 
Matka Boża miała 
nas w opiece. Aby-
śmy żyli w przyjaź-
ni, z Bogiem i nie 
zmarnowali żadnej 
okazji do czynienia 

dobra w tym no-
wym roku. Amen.  

Testament duchowy 
Benedykta XVI, który 
Papież senior napisał 29 
sierpnia 2006 roku. Prze-
bija z niego wielkie 
dziękczynienie w sto-
sunku do samego Boga, 
rodziców, rodzeństwa, 

rodaków, wszystkich spotkanych ludzi oraz całego 
Kościoła. Joseph Ratzinger prosi o modlitwę, aby 
Pan, mimo wszystkich jego grzechów i niedosko-
nałości, przyjął go do wiecznego mieszkania. 
 



EWANGELIA WG ŚWIĘTEGO MATEUSZA 2, 1-12 i 3, 13-17 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 



CIEKAWE PROPOZYCJE Z MAKSYMILIANA INTENCJE MSZALNE NA NAJBLIŻSZY TYDZIEŃ 

AGENDA BIBLIJNA 
2023 – wyd. Verbinum 
Trzydzieste pierwsze wyda-
nie Agendy Biblijnej, z 
której korzystają duchowni 
i świeccy spragnieni co-
dziennego kontaktu z Pi-
smem Świętym. Istotnym 
elementem tego szczegól-
nego kalendarza są komen-

tarze, które przypominają niepodważalną 
prawdę, że Bóg jest stałe z nami i nigdy nas 
nie opuszcza, jak również to, że życie ludzkie 
jest darem szczególnym Bożej miłości i po-
winniśmy je przeżywać z wdzięcznością, a 
właśnie codzienne obcowanie ze Słowem 
Bożym otwiera nasze serca na zbawczą 
prawdę, nakłania je do nawrócenia i staje się 
źródłem mocy ducha na drogach ku wieczno-
ści. Bóg jest bowiem Panem czasu – także 
tych dni, które nadchodzą w roku 2023. 
 

Z MIŁOŚCIĄ 
PRZEZ CAŁE ŻY-
CIE – Edycja św. 
Pawła 
Czy jest coś pięk-
niejszego niż prze-

życie całego roku z 
miłością? „Miłość to 

skrzydło, które Bóg 
dał duszy, aby mogła się do Niego wznieść” 

Michał Anioł Buonarotti. Pięknie ilustrowana 
książka z cytatami o miłości w spiralowanej 
oprawie. Ozdoba każdego biurka, stolika 

nocnego czy komody. Zawiera specjalną 
stronę na wpisanie dedykacji i co niezwykle 

ważne: jest to książka wieczna, czyli nie jest 
związana z konkretnym rokiem. 



Serdecznie zapraszamy 6 stycznia, w Uroczy-
stość Objawienia Pańskiego – popularnych 
Trzech Króli, na Charytatywny Koncert Kolęd 
o godz. 17.00. Podczas koncertu będą zbierane 
datki na pomoc w leczeniu małej Poli – choru-
jącej na SMA – rdzeniowy zanik mięśni. 

Każdy z nas może przekazać 1,5% swojego 
podatku na wskazany przez siebie cel. Nasza 
Parafia od 8 lat codziennie współpracuje ze 
Stowarzyszeniem Nowa Kultura. Tak naprawdę każde dzieło dokonuje się we współ-
pracy ze Stowarzyszeniem. W związku z tym bardzo prosimy tych wszystkich, którzy 
rozumieją Parafię i chcą ją wspierać w szerokich zakresach pomocy niesionej ubogim, 
uchodźcom oraz wspomagać inicjatywy na rzecz młodego pokolenia - o skorzystanie z 
tej możliwości i przekazanie 1,5% swojego podatku dochodowego.  
Numer KRS 0000296159 .  Pomagajmy razem.  

Galeria 
Główna u 
Attavan-
tich  
zaprasza 
na wystawę 
Ludwiki 
Koczut  - 
„W drodze” 
Wernisaż 
wystawy:  
 13.01.2023 
godz. 18 
Czas trwa-
nia:  14.01 – 
25.02.2023 


