
 

Drodzy Parafianie, Przyjaciele i 
Internauci! Drodzy Ludzie dobrej woli! 

Czas Adwentu i okres Bożego Narodzenia 
każdego roku na nowo nam przypominają, że 
Chrystus: 

- już przyszedł w Bethlehem, oczekiwany 
wiele tysięcy lat przez ludzi. 

- On przychodzi do nas codziennie w Swoim 
żywym Słowie i Sakramentach świętych: w 
Chrzcie Świętym, a zwłaszcza w Eucharystii 
sprawowanej podczas Mszy świętej, gdy Jego 
Ciało i Jego Krwi łączy się z naszym ciałem i 
krwią. Czyż może On być jeszcze bliżej nas niż 
w tym Sakramencie? On przychodzi do nas 
także w naszych bliźnich, ludziach chorych, 
biednych i smutnych, pogrążonych w żałobie.  

- Chrystus przyjdzie jeszcze raz aby wziąć 
Swój Kościół do siebie. 

To potrójne przesłanie o przyjściu naszego 
Pana jest powodem naszej świątecznej radości.  

Takiej radości zakorzenionej w naszym 
Panu i Zbawicielu z całego serca życzę tą 
drogą moim krewnym wszędzie tam gdzie się 
znajdują, moim drogim przyjaciołom,   
---------------------------------------------------------- 

Radujcie się w Panu zawsze;                    
powtarzam, radujcie się! 

(Flp 4,4) 
 
„Wesołych Świąt!” Tymi słowami nasi 

przodkowie składali sobie wzajemnie życzenia. 
My także pragniemy złożyć Wam dzisiaj 
życzenia wesołych i błogosławionych Świąt 
Narodzenia Pańskiego. 

Dlaczego one mają być wesołe? Bo „Świąt 
radosnych nadszedł błogi czas”, radośnie 
śpiewajmy, Anioł zwiastuje nam radość wielką, 
gdyż gdy nadeszło wypełnienie czasu, zesłał 
Bóg Syna swego, który się narodził z Niewiasty. 
Dlatego „wesołą nowinę (…) słuchajcie”, która 
będzie udziałem wszystkiego ludu, bo dziś 
narodził się nam Zbawiciel, którym jest 
Chrystus Pan. 

Bóg stał się człowiekiem aby człowiek mógł 
stać się dziecięciem Bożym. To jest ta radosna 
nowina, pełne radości przesłanie, które nas 
napawa weselem i czyni nasze święta 
wesołymi. 
---------------------------------------------------------- 

na których zawsze mogę liczyć, a przede 
wszystkim moim drogim Parafianom 
strzyżowickim, którzy w mijającym roku tak 
wiele dokazali poprzez ofiary i ogromne 
zaangażowanie w dzieło remontu kościoła i 
przygotowania go na 50 – lecie poświęcenia a 
naszego kościoła. Wszystkim Wam składam 
gorące podziękowanie u końca tego roku 

polecając Was łasce i miłosierdziu naszego 
Pana, który jest Głową Swego Kościoła 
świętego. Jemu powierzam wszystkich moich  
współwyznawców, moich drogich parafian, jak 
i tych, którzy ze mną współpracowali na niwie 
ekumenicznej. Niech Pan Kościoła ma w swej 
opiece cały nasz Kościół Polskokatolicki w 
Polsce i Jego bratni Polski Narodowy Kościół 
Katolicki w Stanach Zjednoczonych i w 
Kanadzie ze wszystkimi naszymi Duchownymi 
 i całym Ludem Bożym 

Bracia i Siostry w Panu! 
Przed nami Nowy Rok Pański 2013 z jego 

ekumenicznym hasłem: 
„Nie mamy tu miasta trwałego, ale tego 

przyszłego szukamy.”          
  (Hbr 13,14) 

Niech nas na drodze szukania tego 
trwałego miasta i miejsca, tego co trwałe, a nie 
co przemijające w Nowym Roku 2013 
prowadzi  i przewodzi nam nasz Pan Jezus 
Chrystus. 

 

Radosnych i błogosławionych Świąt Bożego 
Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku 
Pańskiego 2013 
Merry Christmas and Happy New Year 2013 
Euch ein gesegnetes Weihnachtsfest und Gottes 
Segen für das Neue Jahr 2013 
Požehnané Vánoce a šťastný nový rok 2013 

 
Z serdecznym pozdrowieniem 
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