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W chwili, gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i Ducha jak
gołębicę zstępującą na siebie. A z nieba odezwał się głos: „Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie" . Mk 1, 6b-11
Jezus stanął wśród tłumu grzeszni- Jezusa z Bogiem, że Syn Boży, nasz Brat,
ków, oczekujących na przyjęcie z rąk Ja- również w chrzcie nawrócenia stał się
na Chrzciciela chrztu nawrócenia na od- jednym z nas. Gdy trzymamy nasze dzieci
puszczenie grzechów. Dla ewangelisty nad chrzcielnicą albo gdy żegnamy się
Marka nie stanowiło to
święconą wodą na znak
-jak się wydaje - żadnenaszego nowego poNIEDZIELA
go problemu, jakim byczątku z Bogiem, wtedy
CHRZTU
PAŃSKIEGO
ło dla późniejszych teotakże do nas odnosi się
logów: Jezus, bezobietnica Boga, którą
7
stycznia
2018
r.
grzeszny,
przyjął
usłyszał Jezus w wochrzest na odpuszczenie
dach Jordanu:,, Tyś jest
grzechów. Stał w długiej kolejce grzeszni- mój syn umiłowaków i tam, nad Jordanem, i przez następ- ny / moja córka
ne stulecia historii - przed Nim miesz- umiłowana, w tokańcy całej judzkiej krainy i Jerozolimy, bie mam upodobaza Nim miliony chrześcijan na całym nie". Nikt nigdy
świecie. Marek rozpoczyna swoją Ewan- nie może nam pogelię od sceny nad Jordanem, aby w ten wiedzieć nic ważsposób dać jasno do zrozumienia, że tu, niejszego.
nad Jordanem, rozpoczyna się historia
Jak
mogło
wyglądać mieszkanie Jezusa? Nie
mam na myśli ani
mebli, ani wyposażenia. Chodzi mi o
książki, jakie zna-

chodziło wspomnianym w dzisiejszej
Ewangelii dwóm uczniom - o wielkie pytanie o Mesjasza, ale z pewnością o nadzieję, żeby wraz z Nim przypatrzeć się
mojemu życiu i dzięki temu lepiej zrozumieć drogę, którą już przebyłem i którą
jeszcze powinienem przejść. Oczekiwałbym uwag, wyjaśnień i zachęty. Jezus daje temu oczeII
NIEDZIELA
lazłyby się w Jego regale, o
kiwaniu wyraz, mówiąc po
zdjęcie, jakie postawiłby na
prostu: ,,Chodźcie, a zobaZWYKŁA
komódce? Jakie gazety by
czycie". ilekroć ludzie spoty14
stycznia
2018
r.
prenumerował? Jak okazykają się z taką otwartością,
wałby gościnność? Nurtuje
można mieć przeczucie, jak
mnie też myśl, co odpowiedziałbym na mogłoby dzisiaj wyglądać mieszkanie JeJego pytanie: Czego szukasz? Zapewne zusa.
nie chodziłoby mi – o co prawdopodobnie
Oni powiedzieli do Niego: „Rabii! - to znaczy: Nauczycielu – gdzie mieszkasz?”. Odpowiedział im: „chodźcie, a zobaczycie„. Poszli więc i zobaczyli, gdzie
mieszka, i tego dnia pozostali u Niego.
J 1, 35-42
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Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, zobaczył Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. Jezus
rzekł do nich: „Pójdźcie za Mną, z sprawię, że się staniecie rybakami ludzi”
Mk 1, 14 - 20
„I natychmiast zostawili sieci i po- wina, Jego zachęta: ,,Pójdźcie, chodźcie
szli za Nim". Co skłania ludzi do radykal- za Mną". Co więcej, na te właśnie Jego
nej zmiany swego życia? Często jakiś kry- słowa czekali. Wewnętrznie musieli już
zys spowodowany na przykład chorobą, być przygotowani, chociaż może o tym aż
utratą ukochanej osoby aldo tego krytycznego moIII
NIEDZIELA
bo jakieś inne ciężkie, czy
mentu sami w ogóle nie wiegłęboko poruszające doZWYKŁA
świadczenie. Trudno nam
odgadnąć motywy, jakimi 21 stycznia 2018 r.
kierowali się pierwsi uczniowie Jezusa. Co mogło ich skłonić do dzieli. Odważnie
spontanicznego pójścia za Jezusem? Nie- zdecydowali się
zależnie, z jakiego powodu poszli za Nim, na ten radykalny
z pewnością cechowała ich pewna otwar- krok. Nie powintość na zmianę swego dotychczasowego niśmy wykluczyć,
życia. To dlatego poruszyły ich słowa Je- że i w naszym żyzusa o królestwie Bożym, Jego dobra no- ciu coś takiego może się wydarzyć?

Zawsze byli i tak istotne. Po prostu uzdrawia człowienigdy ich nie zabrak- ka, który do Niego przychodzi, i daje mu
nie. Owi wszystko to, czego potrzebuje. I nas powinna wynajlepiej wiedzący, różniać taka moc. Nie oczekuje się od nas
mędrkowie - ci, któ- wiedzy, lecz życia czerpiącego siłę z mocy
rzy wiedzą, jak po- i obietnicy Boga. Nie tam, gdzie pięknie
winno się żyć i co przemawiamy, gdzie możemy wykazać się
powinno się robić, a bardziej błyskotliwym wyjaśnieniem teoczego zaniechać. Ale w rzelogicznym albo wspanialczywistości nie mają nic do
IV NIEDZIELA szą zasadą moralną, mamy
powiedzenia ludziom. Na
rzeczywiście ludziom coś
ZWYKŁA
ogół też ludzie dość szybko
do powiedzenia. Ale zasię na nich poznają. Dlatepewne tam, gdzie dzięki
28
stycznia
2018
r.
go też od razu zauważyli, że
naszemu zaangażowaniu
Jezus jest inny. Nie tylko
mamy szansę coś zmienić
mówi. To, co ma dopowiedzenia, mówi z w życiu innych, coś uzdrowić, zostanie lumocą. Żyje tym, co mówi. Wyjaśnienia i dziom dana łaska doświadczenia przez
intelektualne dociekania nie są dla Niego nas czegoś z mocy Boga.
Przyszli do Kafarnaum. Za raz w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką: uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak
uczeni w Piśmie. Był właśnie w synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Mk 1, 21 - 28
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Grudzień w naszej parafii
CHRZTY:

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE:

Maja Kukla
Olga Zuzanna Cegielska
Maja Julia Kopiec
Hanna Helena Maj
Hanna Muszyńska

Tomasz Sidor – Monika Kolb

ŚLUBY:

POGRZEBY:
Daniela Cholewa
Bronisław Łanecki
Marianna Madera

64 lata
78 lat
77 lat

Bartosz Chyła – Grażyna Skóra

27 listopada odbyło się AndrzejkoPODZIĘKOWANIA
we spotkanie Seniorów. Poza nami byli Bardzo serdecznie dziękuję za obecność
także zaproszeni goście. m. in. pan Ry- na Biesiadzie Seniorów:
szard Piechoczek z małżonką Krystyną.

Naszym Księżom, za to, że pomimo
Pan Andrzej przez kilka godzin
licznych obowiązków duszpasterumilał nam to spotkanie pięknymi meloskich zaszczycili nas swoja obecnodiami granymi na instrumentach muścią. Szczególnie ks. Andrzejowi, któzycznych. Oczywiście była także nasza
remu przypadła rola „kierownika imprzewodniczka pani Krysia Wala, której
prezy.”
w tym dniu składaliśmy życzenia urodzi-  Wiceprzewodniczącymi Rady Miejnowe. Tradycyjnie odśpiewaliśmy „Sto
skiej panu Ryszardowi Piechoczkowi
lat”, oraz inne pieśni urodzinowe, za co
oraz Przewodniczącej
zostaliśmy obdarowani duDzielnicy Górne—Dolne,
żymi czekoladami.
ANDRZEJKOWA pani Krystynie PiechoWieczorem, po zakończeniu
czek, za niezwodny i akposługi duszpasterskiej, odtywny udział w naszej
BIESADA
wiedzili nas także księża
biesiadzie, za wszystkie
SENIORÓW
Piotr, Andrzej i proboszcz
ufundowane nagrody
Stefan, za co im bardzo
oraz za to, że zawsze modziękujemy.
żemy na Was liczyć.
Zabawy, rozmów i śpiewania trady-  Pani Asi i panu Tomkowi za troskę o
cyjnych śląskich pieśni było bardzo wiele,
nasze .
a kto miał ochotę, mógł sobie także po-  Panu Andrzejowi Wyrobie za piękne
tańczyć. Na zakończenie odmówiliśmy
granie.
modlitwę.

Wszystkim uczestnikom biesiady za
Mamy nadzieję, że za rok spotkamy
„ogniste tańcowanie.”
si w tym samym gronie.

Stanisław Łukasik

Krystyna Wala
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W sobotę 25 listopada trójka na- twierdzi, życie na emeryturze nie jest
szych parafian wybrała się z wizytą do ks. wcale nudne i na brak zajęć nie narzeka.
proboszcza seniora Wacława Basiaka. Ks. Wacław jest kapelanem hospicjum
Tak się złożyło, że odwiedziny miały miej- Cordis w Katowicach. Ponadto pomaga w
sce akurat we wspomnienie św. Katarzy- innych parafiach sprawując w ramach zany Aleksandryjskiej patronki naszej para- stępstw msze św. W wolnych chwilach
fii. Po godzinie bezdużo czyta. Po poczępiecznej jazdy zajechastunku ksiądz proboszcz
W
ODWIEDZINACH
liśmy do Katowic pod
oprowadził
nas
Dom św. Józefa, gdzie
U KS. BASIAKA
i opowiedział o życiu w
mieszkają księża emeDomu św. Józefa. Razem
ryci naszej diecezji. Ksiądz Wacław przy- zjedliśmy obiad na stołówce. Bez cienia
jął nas w swoim skromnym mieszkaniu, wątpliwości stwierdziliśmy, że dobrze
gdzie czekał na nas poczęstunek. Razem z karmią. Mieliśmy też okazję na chwilę
nim mieszkają kanarek Filip, rybki oraz modlitwy w kaplicy, mieszczącej się w
ślimaki J. Przy cieście i herbacie powspo- tym domu. Po tym wszystkim szczęśliwi,
minaliśmy dawne czasy. To już ponad zadowoleni i najedzeni J, serdecznie się
pięć lat jak ks. proboszcz odszedł na eme- pożegnaliśmy i udaliśmy w drogę powrotryturę ale pomimo upływającego czasu ną. Dziękujemy księdzu Wacławowi za
pamięta o naszej parafii. Dzięki parafial- życzliwe przyjęcie. Do zobaczenia!
nej gazetce SPES jest na bieżąco. Jak sam
Krzysztof Gorczyca
Przez cały Adwent przygotowywali- ją grupę. Z kolei Oaza świętowała poza
śmy się na świętowanie tajemnicy Naro- parafią, na sobotnim Dniu Wspólnoty.
dzin Jezusa. W szczególny sposób robili
W wigilijny wieczór, pół godziny
to uczestnicy Rorat. Od poniedziałku do przed Pasterką, Oaza przedstawiła jasełpiątku, na Msze roratnie przychodziły ka. Tym razem młodzież próbowała przedzieci i razem z ks. Piotrem poznawały kazać myśl o tym, że otwarcie serca na
Skarbnika Najcenniejszych Bożych Skarosoby chore, niepełnosprawbów — św. Józefa. Natone i pokrzywdzone, jest jak
RORATY
miast w soboty rano, Roprzyjęcie Jezusa, Maryi i Jóraty przeżywali dorośli.
zefa do swojego domu. PrzeJASEŁKA
Najodważniejsi z nich
cież Jezus powiedział zdobyli nawet nagrody za I ŚWIĘTOWANIE „wszystko co uczyniliście
udział w konkursach.
jednemu z tych braci Moich
8 grudnia w Uroczystość Niepoka- najmniejszych, Mnieście uczynili”
lanego Poczęcia NMP, trzy grupy paraA w drugi dzień Świąt na jasełka zafialne przeżywały swoje patronalne świę- prosiła nas grupa parafialnych artystów.
to. Legion Maryi, spotkał się na Adwento- Po raz drugi, panu Grzegorzowi Dulemwym Dniu Skupienia, na który składała bie udało się stworzyć zespół z przedstasię modlitwa różańcowa, Eucharystia i wicieli różnych grup parafialnych, oraz
Agapa. Natomiast na Mszy św. o godz. osób, które obecnie nigdzie się nie formu17.00, odnowiły swoje przyrzeczenia i ją. Serdecznie Im za to dziękujemy i zaprzyjęły cudowne medaliki, dzieci z grupy praszamy do zobaczenia zdjęć z przedstaDzieci Maryi. Po Eucharystii wraz z ro- wienia.
Ala Kaczorowska
dzicami udały się one do domu parafialnego, jeść słodkości i zaprezentować swo-

STYCZEŃ 2018 r.

SPES

7

Co czeka nas w styczniu
ROCZKI:
Tomasz Rafał Grygier
Zuzanna Otylia Kustos

18 URODZINY:
Bartosz Kołeczko
Łukasz Orszulik
Krystian Roślicki

JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE:
1 rocznica
Martyna i Michał Maciąg
Aleksandra i Kornel Sobotka
5 rocznica
Wioleta i Sławomir Lubak
Dagmara i Paweł Mulkiton
Joanna i Łukasz Rolka
10 rocznica
Aneta i Piotr Włodarczyk
15 rocznica
 7.01- niedziela. Święto Chrztu Pańskie-

go. Kolekta na potrzeby parafii.
 8.01- poniedziałek. Do sprzątania kościoła zapraszamy parafian z ul. Poznańskiej 7 po Mszy św. wieczornej. Rozpoczynamy Okres Zwykły
 12.01- piątek. Do sprzątania kościoła zapraszamy parafian z ul. Poznańskiej 7 po
Mszy św. wieczornej.
 13.01- sobota. O godz. 7.00 nabożeństwo wynagradzające ku czci Niepokalanego Serca NMP wraz z Różańcem fatimskim, a o godz. 8.00 Msza św. w intencji
czcicieli MB Fatimskiej i Żywego Różańca. Katecheza dla Rodziców i Rodziców
Chrzestnych o godz. 15.30 w Domu Parafialnym.
 14.01- II Niedziela Zwykła. Światowy
Dzień Migranta i Uchodźcy. Chrzty o
godz. 12.15. Kolekta na potrzeby archidiecezji.
 15.01- poniedziałek. Do sprzątania ko-

Marzena i Sylwester Pająk
Urszula i Grzegorz Rduch
20 rocznica
Anna i Krzysztof Gołyszny
Anita i Dariusz Parchańscy
Beata i Mirosław Sułkowscy
Gabriela i Grzegorz Stępień
30 rocznica
Beata i Wiesław Rybakowscy
35 rocznica
Elżbieta i Jerzy Kusiak
45 rocznica
Maria i Sylwester Mrzyk
Teresa i Zenon Muda
Zofia i Tadeusz Szymczak
50 rocznica
Stanisława i Norbert Jendrzejowscy
55 rocznica
Elżbieta i Tadeusz Polnik
ścioła zapraszamy parafian z ul. Poznańskiej 9 po Mszy św. wieczornej.
 17.01- środa. Wspomnienie św. Antoniego, opata. Dzień dialogu z Judaizmem w
Kościele katolickim. Biblioteka parafialna
czynna od godz. 17.00 w Domu Parafialnym.
 18.01– czwartek. Początek Tygodnia
Modlitw o Jedność Chrześcijan.
 19.01- piątek. Wspomnienie św. Józefa
Sebastiana Pelczera, biskupa. Do sprzątania kościoła zapraszamy parafian z ul.
Poznańskiej 9 po Mszy św. wieczornej.
 20.01 – sobota. Odwiedziny chorych od
godz. 9.00.
 21.01- III Niedziela Zwykła. Dzień Babci. Kolekta na potrzeby remontowe parafii.
 22.01- poniedziałek. Dzień Dziadka. Do
sprzątania kościoła zapraszamy parafian
z ul. Poznańskiej 11 po Mszy św. wieczornej.
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 24.01 – środa. Wsp. św. Franciszka Sa-

lezego, biskupa i doktora Kościoła.
 25.01 – czwartek. Święto Nawrócenia
św. Pawła, Apostoła.
 26.01 – piątek. Wspomnienie św. biskupów Tymoteusza i Tytusa. Dzień Islamu
w Kościele katolickim. Do sprzątania kościoła zapraszamy parafian z ul. Poznańskiej 11 Mszy św. wieczornej.
 27.01 – sobota. Archidiecezjalna Pielgrzymka Niesłyszących do Panewnik –
od. godz. 12.00.
 28.01- IV Niedziela Zwykła. Roczki o
godz. 12.15. Jubileusze Małżeńskie o
godz. 16.30. Doroczna Adoracja Apostolstwa Chorych przy żłóbku w Panewnikach. Kolekta na potrzeby parafii.
 29.01 – poniedziałek. O godz. 17.00
Msza św. w intencji KGW, emerytów, rencistów i sprzątających kościół w styczniu.
Do sprzątania kościoła zapraszamy parafian z ul. Poznańskiej 30-96 po Mszy św.

wieczornej.
 31.01 – środa. Wspomnienie św. Jana
Bosko, prezbitera. O godz. 17.00 Msza św.
w 30 dzień i I rocznicę po śmierci.
 1.02 – I czwartek miesiąca. Msza św. w
intencji powołań o godz. 6.30. Do sprzątania kościoła zapraszamy parafian z ul.
Poznańskiej 30-96 po Mszy św. wieczor.
 2.02 – I piątek miesiąca. Święto Ofiarowania Pańskiego. Światowy dzień życia
konsekrowanego. Msze św. o godz. 6.30,
9.00 i 17.00. Kolekta na zakony kontemplacyjne. Msza św. w intencji czcicieli
NSPJ o godz. 6.30.
 3.02 - I sobota miesiąca. Wspomnienie
dowolne św. Błażeja, biskupa i męczennika patrona chorób gardła – na Mszach
św. specjalne błogosławieństwo. O godz.
7.00 nabożeństwo wynagradzające ku
czci Niepokalanego Serca NMP.
 4.02 – V Niedziela Zwykła. Kolekta na
potrzeby archidiecezji.

„Wszystko co robimy dla miłości nabiera wartości i
piękna”
Wszystkim Babciom i Dziadkom z okazji Ich święta
życzymy odwagi do walki o to, by pięknie żyć i
uczyć takiego życia swoje wnuczęta. Duszpasterze i
Redakcja

„Kieruj naszymi krokami , abyśmy postępowali w
świętości serca.”
Wszystkim Auksyliatorom, którzy w styczniu obchodzą swoje urodziny i imieniny życzymy, by podążali
drogą Bożych przykazań, a Pan był dla Nich umocnieniem w wędrówce. Męski Legion Maryi.

„Nadzieja jest dla człowieka
tym, czym mechanizm w zegarku: bez niego zegarek by się
zatrzymał”
Paniom Lucynie Jabłońskiej i Teresie Soja życzymy,
aby nigdy nie zabrakło Im nadziei, którą przynosi
Jezus. Chór „Lira”

„Mielibyśmy wielu świętych, gdybyśmy uwierzyli, że można dojść
do świętości.”
Paniom Marii Domin i Teresie Bąk życzymy, by podążały drogą świętości i nie zniechęcały się w czynieniu dobra. Żeński Legion Maryi.

Serdeczności

„ Żeby móc wzrastać musimy się nauczyć akceptować trudności.”
Paniom Krystynie Mołdrzyk, Zbigniewie Piaseckiej,
Teresie Bąk, Bogumile Chrząścik, Jadwidze Gajdzie
oraz Marii Teresie Kowalczyk życzymy, by każdego
dnia wzrastały w wierze, nadziei i miłości, a doświadczenie Bożej miłości było dla Nich siłą w pokonywaniu trudów codzienności. Seniorzy.

„O wiele łatwiej jest być bohaterem niż człowiekiem uczciwym”
Juli Henicz, Kacprowi Sabatowi, Bartkowi Kołeczko
i Łukaszowi Orszulikowi życzymy, aby w swojej codzienności bohatersko walczyli o miłość w najdrobniejszych czynach. Oaza s ks. Stefanem
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INTENCJE MSZALNE
NIEDZIELA – ŚWIĘTO CHRZTU
PAŃSKIEGO 7.01
7.30 – Za + Łucję Wojak, męża Karola,
ich rodziców, rodzeństwo oraz zięciów
Stanisława i Józefa.
9.30 – Za + Monikę Holesz – w 8 rocznicę śmierci, męża Ryszarda, syna Jana, jego syna Jarosława, rodziców z
obu stron, Antoniego, Łucję i Aleksandra Trzonkowskiego, Leona i Annę Sitek oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
11.00 – Za + Zygmunta Mrowiec – w 2
rocznicę śmierci, żonę Teresę, rodziców, teściową, ++ dziadków oraz ++ z
rodziny Mrowiec, Pokusińscy.
12.15 – W INTENCJI PARAFIAN.
16.30 - Za + Janinę Matyjasik, córkę
Jadwigę, rodziców, teściów, 2 bratowe
oraz ++ z pokrewieństwa i dusze w
czyśćcu cierpiące.
19.30 – Za ++ rodziców Annę i Erwina
Adamczyk, Jadwigę i Feliksa Pieter,
dziadków Martę i Henryka Kołeczko,
Katarzynę i Pawła Adamczyk oraz ++ z
pokrewieństwa, + Erwina Otremba.
PONIEDZIAŁEK 8.01
6.30 – Za + Romana Dudzik, rodziców,
teściów Piechoczek, synową Teresę.
6.30 – Za + Bronisława Łaneckiego –
od brata Wojciecha z rodziną.
17.00 – Do Opatrzności Bożej w intencji córki Anety z rodziną, syna Jarosława z rodziną, prosząc o zdrowie i
wszelkie potrzebne łaski oraz podziękowanie za otrzymane łaski.
WTOREK 9.01
6.30 – Za ++ Anielę i Sylwestra Gajda,
3 dzieci, rodziców z obu stron, Alfreda
Krypczyka, Marię i Eugeniusza Wowra,
Jana Sitek oraz ++ z pokrewieństwa.
6.30 – Za + Danielę Cholewa – od Ja-
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nusza z Podsarnia.
17.00 – Za + męża Bronisława Gębica
– od żony, ++ rodziców Karolinę i Władysława Kotul oraz ++ z pokrewieństwa.
ŚRODA 10.01
6.30 – Za + Małgorzatę Zagożdżon –
od sąsiadów z ul. Opolskiej 10.
6.30 – Za _ Danielę Cholewa – od Grażyny i Józefa Cholewa z rodziną.
17.00 – Za + Leszka Adasiak, Edytę i
Józefa Obracaj, 2 synów, Józefa i Józefę Adasiak, 3 córki, 2 synów oraz ++ z
pokrewieństwa Obracaj, Adasiak, Lazar.
CZWARTEK 11.01
6.30 – Za + Anastazję Grabarczyk, męża Alberta, córkę Joannę, zięcia Antoniego, Eugeniusza Zielińskiego, Pawła i
Annę Grzonka oraz ++ z pokrewieństwa.
6.30 – Za + Danielę Cholewa – od Marioli i Tomasza Żurek z rodziną z Podsarnia.
17.00 – Za + Alfonsa Kondziołka – w
rocznicę śmierci, żonę Różę, córkę Krystynę, zięcia Alfreda, ++ rodziców z
obu stron oraz ++ z pokrewieństwa.
PIĄTEK 12.01
6.30 – Za + Danielę Cholewa – od Józefy z Mariuszem Kopuch z Podsarnia.
6.30 – Za + Danielę Cholewa – od pracowników firmy ABMS-AUTO – Skawa, Pawłowice, Jastrzębie-Zdrój
17.00 – Za + Bożenę Górniak – od kolegów i koleżanek z Forum „Nad Poziomem Morza”.
SOBOTA 13.01
8.00 – W intencji czcicieli MB Fatimskiej.
8.00 – Za + Małgorzatę Zagożdżon –
od emerytowanych nauczycieli SP-19.
17.00 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z
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prośbą o dalsze błogosławieństwo,
opiekę i zdrowie w intencji małżonków
z okazji 20 rocznicy ślubu.
II NIEDZIELA ZWYKŁA 14.01
7.30 – Za ++ Wiktorię i Brunona Sobik, 4 synów, 3 wnuków, Tamarę Sobik
oraz ++ Stanisława i Anielę Ślipek.
9.30 – Za + Kazimierza Gruca, jego rodziców, Irenę i Jana Ostrzołek, ich rodziców oraz + Mirosława Jóźwiak.
11.00 – Za ++ Franciszka i Gertrudę
Zniszczoł, rodziców z obu stron, wnuka
Grzegorza, Cecylię i Karola Rączka, rodziców z obu stron, wnuczkę Sylwię,
chrześniaczkę Izabelę, Emila i Franciszka Brzoza, ++ z pokrewieństwa
Rączka, Kocur, Zniszczoł, Penkala, Nitner, Wajs, Trybuś, Nikiel, Musiolik,
Szotek, ++ księży, zakonnice i zakonników, misjonarzy i misjonarki oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
12.15 – MSZA ŚW. CHRZCIELNA.
16.30 – Za + Gerarda Zdrzałek – w
rocznicę śmierci, rodziców Jerzego i
Agnieszkę, dziadków z obu stron, Różę
Zdrzałek, Alberta Śmietana oraz ++
Józefa i Marię Bachlaj, ++ z pokrewieństwa Zdrzałek, Czylok.
19.30 – Za + Gertrudę Uherek – w
rocznicę śmierci, rodziców i dziadków z
obu stron oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
PONIEDZIAŁEK 15.01
6.30 – Za + Albinę Orszulik, męża
Franciszka, Benedykta Wróblewski, 2
żony, syna Jana oraz ++ z pokrewieństwa z obu stron.
6.30 – Za + Bronisława Łaneckiego –
od Tadeusza i Jerzego z rodziną Łaneckich.
17.00 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z
prośbą o dalsze błogosławieństwo,
opiekę i zdrowie w intencji Lucyny Ja-

błońskiej z okazji 70 rocznicy urodzin.
WTOREK 16.01
6.30 – Za + Danielę Cholewa – od Heleny Klag z Obidzy.
6.30 – Za + Danielę Cholewa – od Marii Klag z rodziną.
17.00 – Za + Pawła Kałuża, rodziców,
rodzeństwo, teściów i dusze w czyśćcu
cierpiące.
ŚRODA -Wspomnienie św. Antoniego,
opata 17.01
6.30 – Za + Danielę Cholewa – od Heleny Traczyk z rodziną.
6.30 – Za + Bronisława Łaneckiego –
od rodziny Samborków.
17.00 – Za ++ Jadwigę i Ludwika Gajda, zięcia Włodzimierza, Wierę i Nikitę
Suszcz, córkę Ludmiłę, zięciów Anatola
i Stanisława.
CZWARTEK 18.01
6.30 – Za + Danielę Cholewa – od Janusza Cholewa z rodziną.
6.30 – Za + Bronisława Łaneckiego –
od rodziny Maćkowskich z Goczałkowic-Zdroju
17.00 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z
prośbą o dalsze błogosławieństwo,
opiekę i zdrowie w intencji Sylwii z
okazji kolejnej rocznicy urodzin.
PIĄTEK - Wspomnienie św. Józefa Sebastiana Pelczera 19.01
6.30 – Za + mamę Ewę Kulig – w 9
rocznicę śmierci, tatę, żonę Czesławę,
brata oraz ++ teściów.
6.30 – Za + Danielę Cholewa – od Janiny Lenart
17.00 – Za ++ rodziców Tadeusza i
Hildegardę Langer, Jana i Łucję Langer, Marię i Piotra Oczadły oraz Józefa
Kanię.
SOBOTA 20.01
8.00 – Za + Zytę Potyka, jej rodziców i
rodzeństwo, ++ z rodziny Szulik, Wala.

STYCZEŃ 2018 r.

8.00 – Za + Elżbietę Błażejewską – w 1
rocznicę śmierci.
17.00 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowaniem za odebrane łaski, z
prośbą o dalsze błogosławieństwo,
opiekę, zdrowie i dary Ducha Św. w intencji Łukasza Orszulik – z okazji 18
rocznicy urodzin.
III NIEDZIELA ZWYKŁA 21.01
7.30 – Za + Lidię Śmietana – w 1 rocznicę śmierci, ++ rodziców Alojzego i
Marię Mazur, siostrę Eleonorę i dusze
w czyśćcu cierpiące.
9.30 – Za + Mariana Koszewskiego – w
20 rocznicę śmierci, Józefa Kiełkowskiego, Bronisławę i Sylwestra Budzińskich, syna Eryka, Annę i Jana Kiełkowskich.
11.00 – Za + Benicjusza Pojda, żonę
Katarzynę, dziadków Pojda, Kroczek,
Annę i Antoniego Wzientek, Wiktora
Winkler, 2 żony oraz ++ Bronisławę i
Józefa Polok, ++ z pokrewieństwa.
12.15 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowaniem za odebrane łaski, z
prośbą o dalsze błogosławieństwo,
opiekę i zdrowie w intencji Krystyny
Smorzyk z okazji 80 rocznicy urodzin.
16.30 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowaniem za odebrane łaski, z
prośbą o dalsze błogosławieństwo,
opiekę i zdrowie w intencji Agnieszki z
okazji kolejnej rocznicy urodzin.
19.30 – Za ++ Stefanię i Jana Lomozik,
Marka Gemza oraz ++ z pokrewieństwa.
PONIEDZIAŁEK 22.01
6.30 – Za + Teresę Pasło – w 5 rocznicę śmierci, rodziców z obu stron oraz
++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu
cierpiące.
17.00 – W INTENCJI PARAFIAN.
WTOREK 23.01
6.30 – Za + Rafała Woźnica.

SPES

11

17.00 – Za + Kazimierza Kopertowskiego, rodziców i teściów oraz ++ rodzeństwo Jana i Janinę.
ŚRODA 24.01
6.30 – Za + tatę Leona Kurowskiego,
++ z rodzin Kurowskich, Szymańskich,
córkę Ewelinę, zięcia Mariusza oraz
dusze w czyśćcu cierpiące.
17.00 – Za + syna Marka – w 9 rocznicę śmierci.
CZWARTEK - ŚWIĘTO NAWRÓCENIA ŚWIĘTEGO PAWŁA 25.01
6.30 – Za + Mariannę Paraska-Madera
– od Teresy i Mirosława z rodziną.
17.00 – Za ++ Alfonsa i Martę Szczęsny, syna Stanisława, synową Anielę,
zięcia Reinholda oraz ++ z pokrewieństwa Szczęsny, Królik, Hojka i Domagała.
PIĄTEK - Wspomnienie św. biskupów
Tymoteusza i Tytusa 26.01
6.30 – Za + Mariannę Paraska-Madera
– od siostry Marty Koraszewskiej z synami.
17.00 – Za + Marka Sitko, ojca Ernesta, teściową, dziadków oraz ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.
SOBOTA 27.01
8.00 – Za ++ rodziców Annę i Wiktora
Kołeczko, braci Franciszka i Józefa,
bratową Zofię, szwagrów Bernarda i
Krystiana, rodziców Martę i Jana Gajda, Jerzego Majka oraz ++ z pokrewieństwa.
17.00 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z
prośbą o dalsze błogosławieństwo,
opiekę i zdrowie w intencji Krystiana
Kąsek z okazji 50 rocznicy urodzin.
IV NIEDZIELA ZWYKŁA 28.01
7.30 – Za + Antoniego Piszczek, Emila
i Marię Urbańczyk.
9.30 – W intencji Ofiar tragedii Górno-
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śląskiej.
11.00 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z
prośbą o dalsze błogosławieństwo,
opiekę i zdrowie w intencji małżonków
Stanisławy i Norberta z okazji 50 rocznicy ślubu oraz błogosławieństwo dla
całej rodziny.
12.15 – W INTENCJI ROCZNYCH
DZIECI.
16.30 – JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE.
19.30 – Za ++ rodziców Mariannę i Józefa, Annę i Wiktora, siostrę Marię,
brata Stanisława, bratowe Irenę, Teresę i Zofię oraz ++ z rodzin Duda, Wiącek, ++ znajomych i dusze w czyśćcu
cierpiące
PONIEDZIAŁEK 29.01
6.30 – Za ++ dziadków Franciszkę i
Józefa Wowra, Józefa i Zofię Goik oraz
++ z pokrewieństwa Wowra, Goik,
Zgrzędek.
17.00 – Do Opatrzności Bożej w intencji KGW, emerytów i rencistów oraz
sprzątających kościół w styczniu.
WTOREK 30.01
6.30 – Za + Mariannę Paraska-Madera
– od Józefa Wasiaka z żoną i dziećmi.
17.00 – Za + męża Helmuta Zok – w
32 rocznicę śmierci.
ŚRODA - Wspomnienie Św. Jana Bosko, prezbitera 31.01
6.30 – Za ++ Mariannę i Jakuba Wróbel, brata Tadeusza, szwagra Józefa
oraz ++ z rodziny Wróbel, Żółtaszek,
Smolnik.
17.00 – Msza św. za zmarłych w 30dzień i 1 rok po śmierci.
CZWARTEK – I czwartek miesiąca
1.02
6.30 – W intencji powołań.
17.00 – Za + Jadwigę Remian, męża
Kazimierza, córkę Annę i syna Stanisława.

PIĄTEK – ŚWIĘTO OFIAROWANIA
PAŃSKIE GO– I piątek miesiąca 2.02
6.30 – W intencji czcicieli NSPJ.
9.oo – Za + Stanisławę Lisiecką – w 6
rocznicę śmierci, ojca Franciszka oraz
++ Antoniego i Łucję Ruśniok.
17.00 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z
prośbą o dalsze błogosławieństwo,
opiekę, zdrowie i dary Ducha Św. w intencji Bartosza z okazji 18 r. ur.
SOBOTA – I sobota miesiąca 3.02
8.00 – Ofiara wynagradzająca za cierpienie Niepokalanego Serca Maryi i
Najśw. Serca Jezusowego i zadośćuczynienie za grzechy własne, swoich bliskich, naszej Ojczyzny i całego Świata.
17.00 – Do Opatrzności Bożej, za wstawiennictwem MB Fatimskiej, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą
o dalsze błogosławieństwo, opiekę i
zdrowie w intencji Teresy z okazji ur.
V NIEDZIELA ZWYKŁA 4.02
7.30 – Za + Sabinę Sadło – w 5 rocznicę śmierci, męża Jana, Genowefę Niziołek – w kolejną rocznicę śmierci.
9.30 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą
o dalsze błogosławieństwo, opiekę i
zdrowie w intencji Kazimiery Skubis z
okazji 60 rocznicy urodzin.
11.00 – Za + Anielę Sałach, ojca Stanisława, teściów Gertrudę i Augustyna.
12.15 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z
prośbą o dalsze błogosławieństwo,
opiekę i zdrowie w intencji Marii Zuchalskiej z okazji rocznicy urodzin.
16.30 – Za + Marię Łaciak – w 4 rocznicę śmierci, Jana Jonkisz oraz ++ z
pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.
19.30 – Za ++ Józefa i Bronisławę Polok.
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Zachęcamy do zapoznania się z
podsumowaniem roku duszpasterskiego
2017, które przygotował ks. Proboszcz.
Zostało ono odczytane 31 grudnia na
Mszy św. o godz. 16.30, podczas której
jako parafia dziękowaliśmy Bogu, za błogosławieństwo i łaski udzielone nam w
2017 roku.
1.

WAŻNE WYDARZENIA:

Kończący się rok 2017, któremu towarzyszyło hasło: „Idźcie i głoście …” miał pogłębić naszą świadomość apostolską, wypływającą z sakramentu Chrztu św. Od
grudnia towarzyszy nam hasło: „Jesteśmy
napełnieni Duchem Świętym”, który jest
darem Ojca i Syna danym nam w sakramencie Bierzmowania. Przed nami poznanie tego Daru i Mocy z wysoka dla
wzrastania w świętości i budowania żywej
wspólnoty Kościoła.
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102 dzieci (+3),
W tym do Wczesnej Komunii przystąpiło:
2 dzieci
Bierzmowanych zostało:
57 osób (-14),
W niedzielnej Mszy św. uczestniczy:
ok. 35,11% zobowiązanych parafian,
Komunii św. rozdzielono:
96 500,
Do chorych zaniesiono:
1486 Komunii Św.,
Sakramentu chorych udzielono:
84 osobom,
Sakrament małżeństwa zawarło:
15 par, (-10),
Do domu Ojca odeszły:
56 osoby, (-11),
W intencji parafian odprawiono:
62 Msze św.,
Msze św. za zmarłych (zalecanych):
23 Msze św.,

Podsumowanie duszpasterskie
Ks. Stefan Wyleżałek—Proboszcz
2. JAKI BYŁ TEN ROK W DUSZPASTERSTWIE?
Statystyka duszpasterska za 2017r. jest
następująca:
Parafia liczy:
ok. 7280 osób,
W parafii mieszka:
ok. 2874 (mieszkań) rodzin,
Z kolędą odwiedzono:
1990 (mieszkań) rodzin 69,24%,
W tym:
na Osiedlu Staszica:
62,32%
na Osiedlu Jastrzębie – Górne:
86,59%
Sakramentu Chrztu św. udzielono:
62 dzieciom (-3),
Do I Komunii św. przystąpiło:

3. POSTULATY DUSZPASTERSKIE:
Rok 2018 uświadamia nam dar Ducha
Świętego, który otrzymaliśmy w sakramencie bierzmowania. To On daje nam
światło i siłę do życia wiarą, do doświadczania Uwielbionego Chrystusa w tajemnicy Kościoła. Dzięki Niemu świat ma
szansę poznać Chrystusa i Jego orędzie
zbawienia.
Dalsze wprowadzenie w życie uchwał II
Synodu Archidiecezji katowickiej. To zadanie nie tylko dla duszpasterzy, ale także
dla wszystkich wiernych świeckich, tworzących wraz ze swoimi duszpasterzami
oraz biskupem Kościół lokalny. Zachęcamy do studiowania dokumentów synodalnych, które są dostępne w naszej Bibliotece Parafialnej, a także na życzenie
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wiernych możemy udostępnić w formie
elektronicznej.
Przygotowanie duchowe do Jubileuszu
200-lecia naszego kościoła. Do obchodu
100. rocznicy powołania naszej diecezji, a
także do obchodu 200. lecia naszego kościoła zostało nam 8 lat. To czas trwającej
nowenny. W drugim roku chcemy dokończyć przepisywanie Ewangelii św. Łukasza
(zostało jeszcze kilka rozdziałów) oraz
chcemy wydać to dzieło w postaci książki
– albumu. W roku 2018 także pragniemy
wydać opracowany przez naszego kleryka
Doriana śpiewnik pieśni „Ku czci Świętej
Bożej Opatrzności”.
Rozwój grupy mężczyzn Św. Józefa. W
mijającym roku zainicjowała się grupa
„Mężczyźni św. Józefa”. Mężczyzn zapraszamy do tej grupy, aby wpatrując się w
postać św. Józefa opiekuna Zbawiciela i
św. Rodziny wzrastali w duchowym rozwoju i pobożności.
4. PODSUMOWANIE GOSPODARCZE
2017

ZA ROK

Ukończony został kapitalny remont probostwa bez elewacji zewnętrznej, na którą
brakło czasu i środków.
Dokonano bieżących napraw naszego instrumentu w kościele.
Naprawiono oświetlenie tarcz zegarowych.
Wymieniono serce większego dzwonu,
ponieważ pękło.
Zakupiono Namiot 4x8m na festyny i inne imprezy plenerowe.
Naprawiono szwankujące oświetlenie zewnętrze kościoła.
Naprawiono kocioł ogrzewający Dom Parafialny.
5. SPRAWY GOSPODARCZE:
Parafia ma także wymiar materialny –
utrzymuje się dzięki ofiarności parafian.
Saldo roku 2016 wynosiło 209 790zł.

W ciągu minionego roku z niedzielnych
kolekt zebrano:
Na parafię:
36 kolekt - 147 933zł.
W tym na cele remontowe:
12 kolekt - 56 940zł.
Pozostałe ofiary na parafię:
78 638zł.
Ofiary kolędowe:
43 150zł.
Opłaty cmentarne:
50 630zł.
Razem dochody parafii w roku 2017:
320 351zł.
Kolekty i zbiórki na pozostałe cele:
Na Archidiecezję:
6 kolekt - 17 915zł.
Na WŚSD:
4 kolekty - 14 966zł.
Na WT UŚ:
5 kolekt - 15 924zł.
„Jałmużna Postna”
1 kolekta - 3 413zł.
Kolekty na budowę kościoła w Bziu:
2 kolekty - 10 490zł.
Kolekta na zakony kontemplacyjne :
1 kolekta - 1 228zł.
Kolekty na Misje:
2 kolekty - 5 593zł.
Kolekta na Caritas:
1 kolekta - 3 652zł.
Kolekta na Stolicę Apostolską:
1 kolekta - 634zł.
Kolekta na renowację Katedry:
1 kolekta - 3 150zł.
Kolekta na Fundusz Obrony Życia:
1 kolekta - 1 574zł.
Fundusz Stypendialny im Ks. E. Szramka:
1 kolekta - 653zł.
Zbiórka na pomoc Kościołowi w potrzebie:
1 kolekta - 1 807zł.
Zbiórka na pomoc Kościołowi na wschodzie:
1 kolekta - 2 216zł.
Ofiary na Boży Grób w Jerozolimie :
1 kolekta - 3 181zł.
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Zbiórka na Dzieło Nowego Tysiąclecia:
1 kolekta - 2 593zł.
Ofiary z tytułu binacji i tynacji:
3 137zł.
Razem przekazano:
92 126zł.
Koszty utrzymania parafii wyniosły:
Remonty i inwestycje:
300 303zł.
Utrzymanie parafii:
181 666zł.
W tym utrzymanie cmentarza:
18 366zł.
Razem wydatki wynoszą:
481 969zł.
Bóg Zapłać za tak wielką ofiarność.
6. JAKIE MAMY
ROK 2018.

PLANY GOSPODARCZE NA

Powiększenia cmentarza parafialnego. Po
wielu konsultacjach mamy koncepcyjny
projekt nowej części cmentarza, który został powiększony do maksimum możliwości z wykorzystaniem całego terenu. Przed
nami rozszerzenie przestrzeni odwiertów
geodezyjnych, przekwalifikowanie terenu
(miasto już rozpoczęło etap studyjny nowego planu zagospodarowania przestrzennego), uzyskanie opinii PSS-E w
Wodzisławiu Śl.
Kończymy działalność kuchni charytatywnej. Po wielu latach współpracy z OPS w
Jastrzębiu-Zdroju kończymy działalność
kuchni charytatywnej. Do roku 2013 działalność kuchni była dodatkowo wspierana
realizacją programu europejskiego PEAD.
Po jego zakończeniu parafia dokładała do
kuchni rocznie ok 25 000 do 30 000 zł.,
co stanowi za duże obciążenie dla jednej
parafii karmiącej biednych z całego miasta. Obecnie lista uprawnionych do posiłku to około 30 do 40 osób, a wiąże się to z
utrzymaniem minimum 1,5 etatu w kuchni.
Rozbiórka kaplicy. Mamy już pozwolenie
na rozbiórkę kaplicy – starej stodoły ple-
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bańskiej, która okazała się „cennym dziedzictwem kulturowym miasta JastrzębiaZdroju” do tego stopnia, że musieliśmy
wnieść zażalenie do Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego na decyzję
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
w Katowicach odmawiającego nam prawo
do rozbiórki. Na rozbiórkę mamy trzy lata.
Przed nami Wymiana drzwi kościoła. Wymiana konfesjonałów. Pielęgnacja koron
drzew na cmentarzu. To także priorytety
gospodarcze na zbliżający się rok.
Realizacja wytycznych kontroli przeciwpożarowej jaką przeprowadziła w kościołach (także w naszym) Komenda Miejska
Straży Pożarnej w Jastrzębiu-Zdroju.
- Wydzielić pożarowo kotłownię gazową
od pozostałej części budynku, ścianami,
drzwiami o odporności ogniowej EI 30
oraz zabezpieczyć przejścia instalacyjne w
kotłowni do klasy odporności ogniowej
jaka powinny posiadać jej ściany i stropy.
- Wyposażyć każdą kondygnacje budynku
w hydranty wewnętrzne z wężem półsztywnym o nominalnej średnicy węża 25
mm.
- Wyposażyć obiekt w przeciwpożarowy
wyłącznik prądu zgodnie z przepisami
techniczno-budowlanymi.
Termin wykonania nakazów 31.08.2019r.
- Doprowadzić instalację elektryczną do
pełnej sprawności poprzez usunięcie prowizorycznych połączeń oraz wykonanie jej
zgodnie z PN w szczególności w miejscach
gdzie jest montowana na podłożu palnym.
Uzupełnić osłony na punktach świetlnych.
- Oznakować miejsca usytuowania urządzeń przeciwpożarowych oraz uzupełnić
oznakowanie dróg ewakuacyjnych zgodnie z PN.
Umieścić w widocznym miejscu instrukcję postępowania na wypadek pożaru
wraz z wykazem telefonów alarmowych
zgodnie z PN.
- Przeprowadzić aktualizację i uzupełnić o
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część rysunkową oraz wdrożyć Instrukcje
Bezpieczeństwa Pożarowego.
Termin wykonania nakazów 31.03.2018r.
Bardzo gorąco prosimy, by nie parkować
samochodami przed bramą wjazdową do
kościoła. Jest to droga przeciwpożarowa,
a także jedyny dojazd dla ratownictwa
medycznego w wypadku konieczności
udzielenia komukolwiek pierwszej pomocy. Na bramie pojawią się odpowiednie
znaki oraz zostanie wymalowana koperta
na wjeździe.










7. SŁOWA WDZIĘCZNOŚCI:
Słowa wielkiej wdzięczności kieruję w
stronę duszpasterzy – Ks. Dariusza, Ks.
Piotra i Ks. Andrzeja za sprawowanie sakramentów oraz za całą posługę duszpasterską, formacyjną, katechetyczną i charytatywną.
Dziękuję również:

Szafarzom Komunii św. oraz akolitom za pomoc przy rozdzielaniu Komunii św. i zanoszeniu jej do chorych,

Panom kościelnym i wszystkim, którzy im pomagają za całoroczną posługę.

Siostrze i wszystkim pozostałym organistom za upiększanie liturgii graniem na organach i śpiewem.

Grupie świeckich Lektorów Słowa
Bożego.

Paniom dekorującym naszą świątynię.

Młodzieży Oazowej prowadzącej
Jutrznie, czuwania oraz dekorującej
kościół na Boże Narodzenie i Wielkanoc.

Pani zajmującej się gablotami.

Pani pracującej w Kancelarii.

Kolporterom i wszystkim rozprowa-









dzającym Gościa Niedzielnego.
Grupie Charytatywnej Caritas.
Wszystkim posługującym na probostwie, w Domu Parafialnym i kuchni
charytatywnej.
Parafialnemu Chórowi LIRA wraz z
panią Prezes i panią Dyrygent.
Wszystkim sprzątającym nasz kościół w mijającym roku.
Parafianom pomagającym w czasie
remontu probostwa.
Redakcji czasopisma SPES,
Pocztom sztandarowym,
Zarządowi i woluntariuszom Hospicjum Domowego działającego przy
naszej parafii,
Zarządowi Rady Osiedla Jastrzębie
Górne i Dolne,
Zarządowi Rady Osiedla „Staszic”,
Jastrzębskiemu Klubowi Trzeźwości
„Karlik”,
Kwiaciarni „Róża” oraz orkiestrze.
Wszystkim dzieciom, młodzieży i dorosłym, którzy angażują się we
wszystkie istniejące grupy parafialne. Gorące podziękowanie ślemy w
stronę wszystkich grup parafialnych,
które poprzez modlitwę, stałą formację i śpiew dają świadectwo wiary w
codzienności. Dzieciom i dorosłym
za przygotowanie Jasełek.

BÓG ZAPŁAĆ! za wszelkie dobro Boże i
ludzkie, którego doświadczamy w naszej
wspólnocie parafialnej.
8. ZAKOŃCZENIE:
Kończy się kolejny rok naszego życia,
wzrastania w Chrystusie. Stąpając twardo
po ziemi z głową wzniesioną ku niebu
dziękujmy Bogu za wszelkie łaski jakimi
nas obdarował w tym czasie. ●
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Dla dzieci
Znajdź właściwa drogę w labiryncie i spisz po kolei literki
jakie się na niej znajdują. Dokończ nimi zdanie z Ewangelii
wg św. Mateusza, które zaczyna się tak „Nadasz Mu Imię…”
Rozwiązanie prześlij na adres
krecikpolarny@gmail.com
Nagrodę za rozwiązanie z poprzedniego numeru otrzymują
Alina Stylok i Michał Sitko.
Gratulujemy! Można je odebrać 14 stycznia na Mszy św. o
godz. 11.00
Bardzo przepraszamy Emilię
Witkowską i Wojciecha Mielecha, za podanie błędnej
(niemożliwej do zrealizowania) daty odbioru nagród z numeru listopadowego. Prosimy,
aby zgłosili się po nie, 14 stycznia na Mszę św. godz. 11.00.
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