
Drodzy Siostry i Bracia!

Doświadczając wraz z Wami Bożego po-
koju i radości – owoców spotkania z Nowo-
narodzonym Jezusem w tajemnicy Świąt 
Bożego Narodzenia, a jednocześnie uzna-
jąc trudne okoliczności trwającej epidemii, 
przez które Wasi duszpasterze także w tym 
roku nie mogą fizycznie dotrzeć z błogosła-
wieństwem do Waszych domówi i mieszkań, 
w łączności z nimi przesyłam Wam paster-
skie pozdrowienia i noworoczne życzenia.

W 2022 roku nasz Kościół Opolski prze-
żywa 50. rocznicę powstania pod hasłem 
«Bliżej Boga-Człowieka». Niech to będzie 
święty czas dziękowania Boskiej Opatrz-
ności ze wszelkie dobro, czas odnowienia 
przymierza z Bogiem oraz zawierzenia Mu 
przyszłości. Oby każdy z nas zbliżył się bar-
dziej do Boga, byśmy doświadczyli Jego bli-
skości, a potem tę wielkoduszną bliskość, 
dobroć i wierność naśladowali w naszych 
relacjach z ludźmi, zwłaszcza najbliż-
szymi, w rodzinach, w parafii i w na-
szej Ojczyźnie. 

W obchody Jubileuszu wpi-
suje się także rozpoczęty 
w  minionym roku Synod, 
który wzywa nas do głębo-
kiej refleksji o Kościele jako 

wspólnocie, która podąża razem ku zba-
wieniu. Podejmując ją w różnych wspól-
notach i środowiskach, pogłębiajmy świa-
domość, iż Kościół potrzebuje naszego 
aktywnego uczestnictwa w jego życiu, za-
angażowania w jego rozwój i odważnego 
świadectwa wiary, aby nadal realizować 
zbawczą misję wobec człowieka i świata.

Niech w nowym roku Bóg strzeże Was 
od wszelkiego zła, darzy zdrowiem i po-
trzebnymi łaskami. Na jego przeżywanie 
pełne pokoju, wdzięczności i nadziei udzie-
lam Wam pasterskiego błogosławieństwa: 
W imię + Ojca i + Syna, i + Ducha Świętego.

Wasz Biskup 
+ Andrzej Czaja

wraz z biskupami Pawłem i Rudolfem

ZŁOTY JUBILEUSZ DIECEZJI OPOLSKIEJ

28 czerwca 1972 r. Ojciec Święty Paweł VI bullą 
Episcoporum Poloniae coetus powołał do istnienia 
diecezję opolską. Obchodząc w roku 2022 Złoty 
Jubileusz istnienia diecezji, chcemy dziękować Bo-

skiej Opatrzności za to, co jest naszym wspólnym dobrem i dziedzictwem. 
Chcemy także z ufnością patrzeć w przyszłość, zawierzając wszystko Bogu. 
Obchodom Jubileuszu towarzyszyć będą słowa „Bliżej Boga-Człowieka”,  
potrzeba bowiem naszego pełnego zjednoczenia z Bogiem, wspólnego i wier-
nego podążania za Jezusem, i tworzenia służebnej wspólnoty wiary.

„Ku Kościołowi synodalnemu: wspólnota, uczestnictwo, misja”

KALENDARIUM GŁÓWNYCH WYDARZEŃ 
W ROKU ZŁOTEGO JUBILEUSZU  

DIECEZJI OPOLSKIEJ

•  6 stycznia Zapowiedź Roku Jubileuszu 50-lecia diecezji  
(Msza św. w katedrze)

•  14 kwietnia Inauguracja Roku Jubileuszu 50-lecia diecezji  
(Msza Krzyżma w katedrze)

•  26 czerwca Centralne obchody jubileuszu  
(Góra Świętej Anny)

•  28 czerwca 50. rocznica utworzenia diecezji opolskiej  
(Msze św. w katedrze i w parafiach)

•  11 października Posiedzenie Konferencji Episkopatu Polski  
(Msza św. w katedrze)

•  20 listopada Zakończenie Roku Jubileuszu 50-lecia diecezji  
(Msze św. w katedrze i w parafiach)

Wiosną i jesienią odbędą się pielgrzymki dekanatów do katedry opolskiej.

Posłani w Pokoju Chrystusa
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OBRZĘD KOLĘDY W DOMU

Prowadzący: Pokój temu domowi.

Wszyscy: I wszystkim jego mieszkańcom.

P: W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

W: Amen.

Odczytanie fragmentu Pisma Św.: Ewangelia według św. Łukasza, rozdział 2.

Śpiew kolędy: Do szopy, hej pasterze (DN 396)

P: Panie Jezu Chryste, dziękując Ci, że jesteś Bogiem z nami, prosimy Cię 
usilnie, uświęcaj naszą rodzinę, abyśmy na wzór Świętej Rodziny z Na-
zaretu wciąż gorąco Ciebie kochali, z Tobą żyli na co dzień i nieśli Ciebie 
braciom i siostrom. Z wiarą w sercu wołamy do Ciebie:

 › Obdarz pasterzy Kościoła, zwłaszcza kapłanów, którzy prowadzą nas 
do Ciebie, potrzebny łaskami, aby swym życiem i sprawowaną posługą 
głosili światu Twoją Ewangelię. Rozbudzaj także serca młodych ludzi, 
aby odpowiedzieli na głos Twego powołania do życia 
kapłańskiego, zakonnego, misyjnego i rodzinnego.

 › Ześlij pokój na cały świat, szczególnie na naszą 
Ojczyznę i naszą rodzinę, abyśmy wszyscy żyli 
jak siostry i bracia, krocząc razem do Twego 
Królestwa.

 › Zatrzymaj pandemię koronawirusa, 
przyjdź z pomocą wszystkim pracowni-
kom służby zdrowia, chorym daj pełne 
zdrowie duszy i ciała, konającym użycz 
łaski dobrej śmierci, zmarłych w wyniku 
epidemii przyjmij do swej chwały, a opła-
kujących stratę najbliższych obdarz po-
ciechą i nadzieją.

 › Pomnażaj w naszej rodzinie wiarę w Cie-
bie, rozpalaj wzajemną miłość i szacunek; 
spraw, abyśmy się wciąż upodabniali do 
Świętej Rodziny z Nazaretu. 

 › Dziękując Ci za otrzymane łaski, zwłaszcza za cząstkę Kościoła, jaką 
jest nasza diecezja obchodząca swój Złoty Jubileusz, prosimy, aby-
śmy trwając w dziedzictwie naszych ojców, wciąż jednoczyli się z Bo-
giem, razem wiernie podążali za Tobą, tworząc otwartą i służebną 
wspólnotę wiary.

 › Daj życie wieczne naszym zmarłym: bliskim, krewnym, przyjaciołom, 
dobrodziejom i sąsiadom.

 › W chwili ciszy przedstawmy nasze osobiste intencje… 

P: Przyjmij, Panie, nasze prośby i rozważanie tajemnicy Twojego narodzenia, 
w której uświadamiamy sobie, że jesteś Emmanuelem – Bogiem z nami.

Wspólna modlitwa dziesiątką różańca świętego: Tajemnica III radosna 
(Narodzenie Pana Jezusa w Betlejem)

Śpiew kolędy: W żłobie leży (DN 442)

P: Módlmy się:
 Dobry i miłosierny Boże, Twojej opiece polecamy nasz dom i wszystko, 

co posiadamy. Prosimy Cię, ześlij obfite błogosławieństwo na naszą ro-
dzinę zgromadzoną w Twoje imię. Spraw, abyśmy byli złączeni jedną 
miłością, trwali ufnie na modlitwie, służyli sobie nawzajem, a śpiesząc 
z pomocą innym - słowem i czynem wyznawali wiarę. Przez Chrystusa, 
Pana naszego. 

W: Amen.

Prowadzący odmawia modlitwę końcową, w czasie której wszyscy wy-
konują znak krzyża, zanurzając wcześniej dłoń w przyniesionej z ko-
ścioła wodzie święconej. 

P: Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do ży-
cia wiecznego.

W: Amen.

Śpiew kolędy: Bóg się rodzi, moc truchleje (DN 387)

*     *     *
Na zakończenie, używając przyniesionej z kościoła kredy, przy śpie-
wie kolęd, wykonuje się na drzwiach mieszkania tradycyjny napis: 

C + M + B + 2022.


