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Święta Bożego Narodzenia to Święta 
pełne miłości, braterstwa i radości. 
Wśród chrześcijan wytwarzają one 
szczególną więź i poczucie wspólno-
ty przez przeżywanie prawdy o 
Wcieleniu Bożego Słowa i zstąpieniu 

Syna Bożego na ziemię.  
Klimat tych Świąt sprawia, że ludzie w 
tym okresie chcą być bliscy sobie, chcą 
ten czas przeżywać razem. Pięknym zwy-
czajem jest odwiedzanie w tych dniach 
świątecznych swoich krewnych, przyja-
ciół, a także ludzi samotnych. Nie dziwi 
więc nikogo w tym czasie widok kapłana, 
duszpasterza odwiedzającego domy swo-
ich parafian. Koniecz-
ność poznania para-
fian, jako obowiązek 
proboszcza, formalizu-
je Kodeks Prawa Ka-
nonicznego z 1983 r. 
(Kan. 529 § 1).  
Duszpasterz ma wiele 
okazji do poznania 
swoich parafian np. w 
kościele, kancelarii 
parafialnej, sali kate-
chetycznej. Jednakże 
prawo za najlepszy 
sposób poznania para-
fian uznaje odwiedzanie rodzin. Wizyta ta 
w warunkach polskich przyjęła się głów-
nie jako tzw. kolęda. Jest ona konkretnym 
i właściwym wypełnianiem postanowień 
kodeksowych, stwarza bowiem nie tylko 
okazję do poznania parafian i nawiązania 
bliskich kontaktów z nimi, ale także jest 
dobrym środkiem ewangelizacji parafial-
nej. W tym celu wizytę duszpasterską 
należy widzieć w kontekście budowania 
parafialnej wspólnoty wspólnot oraz 
ewangelizacyjnych zadań parafii. Ka-
płan, kierowany miłością pasterską, od-
wiedza wiernych z Bożym błogosławień-
stwem, modli się razem z nimi, umacnia 
ich w wierze i praktykach religijnych  
Aktualna sytuacja epidemiczna unie-
możliwia przeprowadzenie odwiedzin 
duszpasterskich w tradycyjnej formie. 
Tak jest teraz, ale jak będzie w styczniu? 
Trudno to przewidzieć. Sytuacja epide-
miczna zmienia się bardzo dynamicznie. 
Nie rezygnujemy z wizyty duszpasterskiej, 
z błogosławienia mieszkań i domowni-
ków, ze wspólnych spotkań.  

Jeżeli nie będzie innych, odgórnych de-
cyzji, jeżeli sytuacja epidemiczna na to 

pozwoli to spotkamy się w dniach od 4 
do 9  stycznia, tylko z tymi osobami i 
rodzinami, które (zgodnie z zapowiedzią 
w adwencie) osobiście zaprosiły księdza 
na taką wizytę, zgłaszając to w zakry-
stii.  
Będziemy odwiedzać osoby i rodziny w 
godzinach dopołudniowych oraz popo-
łudniowych. Poszczególni księża dzień 
przed wyznaczoną kolędą skontaktują 
się telefonicznie, ustalając porę odwie-
dzin.  

Zakładamy jednocze-
śnie, że idziemy do osób 
zdrowych, zachowuje-
my zasady bezpieczeń-
stwa (maseczki, dezyn-
fekcja, itp.). Jednocze-
śnie, każdego dnia 
„kolędowego” będzie-
my odprawiać Mszę św. 
o godz. 18.00 w intencji 
parafian z konkretnych 
ulic, wypraszając dla 
Was potrzebne łaski na 
Nowy Rok. I na tę Mszę 
św. zapraszamy wszyst-
kich mieszkańców da-

nej ulicy, bez względu na to, czy zapro-
sili  do  domu, czy też tego nie uczynili. 
Na Mszę św. możemy przynieść ze sobą 
buteleczkę z wodą, którą po Mszy św. 
poświęcimy. Otrzymamy wtedy także 
specjalnie przygotowaną modlitwę, któ-
rą będziemy mogli odmówić już po 
Mszy św. w naszych domach, skrapiając 
je wodą święconą.  
Na drugiej stronie znajdziecie Państwo 
grafik kolędy oraz grafik Mszy św. dla  
parafian z konkretnych ulic naszej parafii. 
W II Dzień świat Bożego Narodzenia  za-
mknęliśmy listę :kolędy na życzenie”, jed-
nak gdyby ktoś jeszcze z parafian chciał 
zaprosić kapłana do swojego domu w od-
wiedziny duszpasterskie, to może to uczy-
nić zgłaszając to w zakrystii. Dla tych 
„nowych” zgłoszeń wyznaczymy odrębny 
nowy termin kolędy, jeżeli pozwolą na to 
warunki epidemiczne. 
 

                  Wasi duszpasterze: 
Ks. Arkadiusz Krziżok, 

Ks. Tomasz Gospodaryk, 
Ks. Mariusz Wyrostkiewicz 

BIURO PARAFIALNE:  

Pl. Bpa Nankiera 16A 

KOŚCIÓŁ: Pl. Uniwersytecki 1 
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4 stycznia 
PONIEDZIAŁEK 

ul. Grodzka, ul. Biskupia, ul. Krawiecka,  

ul. Uniwersytecka, ul. Wita Stwosza, ul. Odrzańska,  

ul. Łaciarska  ul. Kuźnicza, ul. Szewska, ul. Nożownicza 

5 stycznia 
WTOREK 

5 stycznia 
WTOREK 

ul. Księcia Witolda, ul. Zyndrama, ul. Jagiełły, ul. Wąska, 

ul. Drobnera, ul. Łokietka, Plac św. Macieja, ul. Śrutowa  
6 stycznia 

ŚRODA 

6 stycznia 
ŚRODA 

ul. Kotlarska  7 stycznia 
CZWARTEK 

7 stycznia 
CZWARTEK 

ul. Cybulskiego, ul. Kurkowa,  

ul. Otwarta, ul. Rydygiera  
8 stycznia 
PIĄTEK 

8 stycznia 
PIĄTEK 

ul. Rostafińskiego, ul. Brodatego, 

ul. Żiżki, ul. Więzienna, ul. Garbary 
9 stycznia 

sobota 

9 stycznia 
SOBOTA 

4 stycznia 
PONIEDZIAŁEK 

ul. Dubois, ul. Pomorska,  

ul. Oławska, Plac Uniwersytecki  

  

 

 
 

od 11 do 30 stycznia 

w DNI POWSZEDNIE Msze św. o godz. 7.30 i 16.00 

w tygodniu Msza św. o godz. 18.00 TYLKO we WTORKI 
ADORACJA po Mszy św. o godz. 16.00 do godz. 18.00 


