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„Pójdźmy  do Betlejem  

i zobaczmy, co się tam zdarzyło” (Łk 2, 15) 

 

Przeżywając radość z Narodzenia 

Chrystusa, dzieląc się wigilijnym opłatkiem, 

życzymy Parafianom, Gościom, 

błogosławieństwa Dzieciątka Jezus, zdrowia, 

radości, pokoju i nadziei na lepsze jutro.  

Niech Boże Dziecię błogosławi każdy 

dzień nachodzącego 2018 Nowego Roku. 

 

Z modlitwą przy żłóbku Pana życzy  

Ks. Proboszcz Roman Szecówka i Duszpasterze 

 

 

Franciszkańskie       
Źródło 



WIZYTA DUSZPASTERSKA – „KOLĘDA” 

Święta Bożego Narodzenia to Święta pełne miłości, braterstwa 

i radości. Wytwarzają one szczególną więź i poczucie wspólnoty przez 

przeżywanie prawdy o Wcieleniu Syna Bożego i Jego zstąpieniu na 

ziemię. Klimat tych świąt sprawia, że ludzie w tym okresie chcą być bliscy 

sobie, chcą ten czas przeżywać razem w rodzinie przy wigilijnym stole. Na 

ulicach, w domach i na klatkach schodowych słychać śpiew kolędników, 

którzy wędrują od domu do domu z życzeniami. Nie dziwi więc nikogo 

w tym czasie widok kapłana, duszpasterza odwiedzającego domy swoich 

parafian. 

 Tradycja kolędowania sięga dalekiej przeszłości. Już we 

wczesnośredniowiecznych dokumentach kościelnych natrafiamy na ślady 

kolędowania w okresie Świąt Bożego Narodzenia jako formę 

bezpośredniego kontaktu z wiernymi. Mało kto wie, że do tych 

bożonarodzeniowych odwiedzin parafian, kapłan, przez przyjęcie urzędu 

posługiwania duszpasterskiego, jest zobowiązany na mocy Kodeksu Prawa 

Kanonicznego celem wzajemnego poznania się.  Czytamy w nim: 

„proboszcz winien nawiedzać rodziny, uczestnicząc w troskach wiernych, 

zwłaszcza niepokojach i smutku  oraz umacniając ich w Panu  jak również 

– jeśli w czymś nie domagają – roztropnie ich korygować” (kan.529 §1 

KPK).  

 Tradycja wizyty duszpasterskiej, zwanej popularnie „kolędą” 

zawiera w sobie bogactwo znaków i treści. Otwierając drzwi domu, 

mieszkania – zapraszamy Emmanuela, by się narodził w każdym 

człowieku, w każdej rodzinie i w każdym sercu. Punktem kulminacyjnym 



odwiedzin kapłana jest modlitwa o błogosławieństwo mieszkańców. 

Chrześcijanie, którzy przyjmują kapłana z wizytą duszpasterską dają 

świadectwo swojej przynależności do Kościoła. 

 Miło jest, kiedy podczas odwiedzin kolędowych bierze udział cała 

rodzina. Tematem wizyty duszpasterskiej są przede wszystkim kwestie 

natury religijnej. Niekiedy ta krótka i symboliczna wizyta staje się okazją 

do podjęcia bardzo ważnej i trudnej sprawy, która wymaga poświęcenia 

zdecydowanie większej ilości czasu. Dlatego jeśli zachodzi taka potrzeba 

i ktoś potrzebuje dłuższej rozmowy, właśnie na kolędzie ma możliwość 

umówienia się z duszpasterzem w dogodnym dla obu stron terminie. Na 

stole powinno leżeć Pismo Święte, krzyż, świece, woda święcona 

i kropidło. Zazwyczaj parafianie z radością oczekują na przybycie swojego 

duszpasterza, goszcząc go w progach swojego domu. Niestety zdarzają się 

też i pewnie trudności z jakimi spotyka się kapłan podczas kolędy: 

zamknięte drzwi, nie zawsze muszą oznaczać niechęć do księdza ze strony 

parafian. Najczęstszym tego powodem jest po prostu praca domowników, 

która uniemożliwia wspólne spotkanie. Jeśli ktoś jest nieobecny z różnych 

przyczyn, a ma życzenie wizyty duszpasterskiej, może zawsze 

skontaktować się osobiście lub telefonicznie z proboszczem parafii, aby 

umówić się na kolędę w innym dogodnym terminie.  

Zachęcam, aby odwiedziny kolędowe przeżywać w duchu radości 

bożonarodzeniowej, w duchu modlitwy, serdecznej rozmowy 

z duszpasterzami. Niech błogosławieństwo kolędowe chroni nasz dom, 

nasze rodziny i umacnia nas na drodze życia chrześcijańskiego.  

 



Harmonogram wizyty duszpasterskiej 28.12.2017 – 13.01.2018 

Data Ulica 

28.12.2017 (czwartek) Godz. 9:00 – Ikara od numeru 1 do 85 

29.12.2017 (piątek) Godz. 9:00 – Ikara – od numeru 2 do 76 

30.12.2017 (sobota) Godz. 9:00 – Ikara – od numeru 95 do 161 i 

ul. Spartańska 

02.01.2017 (wtorek) Godz. 9:00 – Ikara – od numeru 78  do 144 

03.01.2017 (środa) Godz. 9:00 – Ikara – od numeru 146 do końca 

04.01.2017 (czwartek) Godz. 9:00 – Ikara – od numeru 163 do końca 

05.01.2017 (piątek) Godz. 10:00 – Zakopiańska – od 1 do końca 

08.01.2018 

(poniedziałek) 

Godz. 10:00 – Gminna – od numeru 5 do 99 

09.01.2018 (wtorek) Godz. 9:00 – Gminna – od numeru 205 do 101 

10.01.2018 (środa) Godz. 9:00 – Gminna – od numeru 6 do 82 

11.01.2018 (czwartek) Godz. 9:00 – Odrodzenia – od numeru 3 do końca 

(nieparzyste) 

12.01.2018 (piątek) Godz. 9:00 – Odrodzenia – od numeru 2 do końca 

(parzyste) oraz Zatokowa i Dawna 

13.01.2018 (sobota) Godz. 9:00 – Rybacka – od początku do końca po 

obu stronach 

 

Przypominamy: 

 Dzieci i młodzież gimnazjalna oraz szkół średnich przedstawiają 

zeszyt do religii i kontrolkę z Mszy św. / szkoły gimnazjalne 

książeczkę przygotowania do bierzmowania 



 Gdy rodzina w danym dniu nie może przyjąć księdza, to można 

ustalić z księdzem inny dogodny termin 

 Woda święcona będzie na czas kolędy wystawiona przy drzwiach 

wejściowych do kościoła 

 

Ogłoszenia duszpasterskie – IV niedziela 

adwentu – WIGILIA -  24.12.2017  

1. Msze św. o godz. 7:30, 9:00, 11:00 – z udziałem dzieci, 

12:30. Nie ma Mszy św. o godz. 17:00.   

 

2. O północy uroczysta Pasterka. Ofiary z Pasterki jak co 

roku na Fundusz Obrony Życia. Następne Msze św. w 

Pierwsze Święto o godz. 7:30, 9:00, 11:00, 12:30 i 

17:00. Kto przyjmował Komunię św. podczas Pasterki 

może także przystąpić do Komunii św. podczas Mszy 

św. w ciągu dnia. 

 

 

3. We wtorek Święto św. Szczepana – pierwszego 

Męczennika. Taca na KUL i UPJP II w Krakowie. Msze 

św. jak w niedziele.  



4. W piątek – 29 grudnia – rocznica wyboru Pasterza 

Diecezji Abpa Wacława Depo. Pamiętajmy w tym dniu 

o modlitwie w jego intencji. 

 

 

5. W przyszłą niedzielę Święto Świętej Rodziny: Jezusa, 

Maryi i Józefa. Podczas Mszy św. o godz. 12:30 pary 

małżeńskie odnowią przysięgę małżeńską połączoną z 

błogosławieństwem. Do udziału w tej uroczystości 

zapraszamy także ich rodziny. 

 

6. Także w przyszłą niedzielę zakończenie Starego Roku. 

Uroczysta Msza św. dziękczynna o godz. 17:00 

połączona z nabożeństwem przebłagalnym. Można 

zyskać odpust zupełny za śpiew „Te Deum” („Ciebie 

Boga wysławiamy”). 

 

 

7. Dziękuję tym, którzy przygotowali świąteczną 

dekorację kościoła. Były to następujące osoby: Alicja, 

Paweł, Jan i Tomasz Grazda, Michał Żyła, Marcin 



Stępień, Adam Grobelak oraz młodzieży z KSM za 

przygotowanie i dostarczenie paczek świątecznych 

dla potrzebujących rodzin. Rozdaliśmy 52 paczki. W 

tym miejscu słowa wdzięczności kieruję do 

wszystkich Darczyńców, którzy ufundowali te dary. 

Dziękuję również za sprzątanie kościoła. Zapraszam 

do sprzątania w piątek na godz. 20:00. Pragnę także 

wyrazić podziękowanie uczestnikom Mszy św. 

roratniej, a więc: dzieciom, rodzicom i opiekunom 

dzieci. 

 

8. W najnowszym numerze tygodnika katolickiego 

„Niedziela” znajdziemy:  

 

 teksty i nagrania najpiękniejszych kolęd w 

wykonaniu Arki Noego 

 rytuał Wieczerzy Wigilijnej wraz ze 

śpiewnikiem do wspólnego kolędowania 

 kalendarz na rok 2018 z wyjątkowymi 

fotografiami św. Jana Pawła II 

 



Cena numeru specjalnego „Niedzieli” – 10 zł. 

9. Na radosne przeżywanie Tajemnicy Wcielenia – 

Szczęść Boże! 

 

W grudniu z naszej wspólnoty parafialnej do wieczności Pan Bóg 

odwołał ś.p.: Stanisława Czeladko z ul. Odrodzenia i Krystynę Głowacką z 

ul. Wiolinowej. 

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie… 

Do społeczności Kościoła przez sakrament chrztu św. zostali włączeni: 

Iga Teresa Cebula, Mateusz Przemysław Hyra, Aleksander Artur Hantz, 

Natalia Anna Pabich. 

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu… 

 

Wszystkim wspierającym materialnie i duchowo prace 

remontowe w naszym kościele – składamy serdeczne „Bóg 

zapłać”! 

Msza święta w intencji wszystkich Ofiarodawców sprawowana 

jest w każdą drugą niedzielę miesiąca o godz. 12:30. 

 


