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Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli
Dziecię z Matką Jego, Maryją; upadli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę. Mt 2,1 – 12.
Trzech Króli w jednej partii szachów.
ciw drugiemu
To niemożliwe, tak się nie da, a jednak! Boże zmienia się we
Narodzenia unieważnia tradycyjne reguły gry. Niebo
zstępuje na ziemię, szachownicę. W jej centrum leży Dziecina, a potężne postacie tego świata zginają
wspólnotę, w której liczy się
przed nią kolana. Radosną
zasada jeden z drugim albo
6
stycznia
2019
r.
wieść o tym najpierw głosi
jeden za drugiego. Nikomu
się pasterzom, postaciom
nie grozi szach, nie ma żadniewiele znaczącym, podobnym do pionków nego mata.
w zwykłej grze w szachy. Walka jeden prze-

UROCZYSTOŚĆ
OBJAWIENIA
PAŃSKIEGO

Kim był Jezus? Krytykiem religii? Rewolu- com. Wraz z nimi dał się ochrzcić Jezus - syn
cjonistą? „Nowym człowiekiem"? Myśliciele i Józefa i syn Adama, Żyd wywodzący się ze
pisarze wszystkich wieków szukali odpowie- środowiska ludzi prostych. Ale tylko nad
dzi na te pytania, które w sposób dość natu- Nim i dla Niego otwiera się niebo. Wszyscy
ralny nasuwają się tym, którzy bliżej zapo- mogą zobaczyć i usłyszeć, jak Bóg potwierdza
znają się z niezwykłą postacią Męża z Naza- Go jako swego Syna. Łukasz jest jedynym
retu. Każda teoria miała zawsze równie wielu ewangelistą, który to potwierdzenie Bożego
zwolenników co przeciwnisynostwa Jezusa przedków. Za każdą wysuwano
stawia jako wydarzenie
wiele argumentów, które
publiczne! Pytanie, kim
miały ją uzasadnić, i rówjest Jezus i czym jest dla
nie wiele, które ją obalały.
nas, było stawiane od daTakże ewangelista Łukasz
wien dawna. Wczesny Kopyta: Kim jest Jezus? Jego
ściół ostrożnie szukał ododpowiedź w opowiadaniu
powiedzi, waży każde sło13
stycznia
2019
r.
o chrzcie w wodach Jordawo, wystrzega się zbyt
nu jest pełna napięcia: Jeszybkich, nieprzemyślazus dał się ochrzcić nych rozstrzygnięć. Obecne bestsellery na te„wraz z całym ludem", mat Jezusa dowodzą tylko jednego: również
to znaczy wraz z tymi nasze czasy - niezależnie jak krytycznie są
wszystkimi, którzy by- nastawione wobec Kościoła - nie uporały się
li mali, pozbawieni jeszcze z tym Mężem, nad którym i dla którewszelkich praw, któ- go otwarło się niebo. To powinno nam, którzy przestali już ufać rzy zostaliśmy ochrzczeni wraz z Jezusem,
religijnym dostojni- dodawać prawdziwej odwagi, żeby na nowo
kom i świeckim wład- odkrywać u naszego boku Syna Bożego

UROCZYSTOŚĆ
CHRZTU
PAŃSKIEGO

Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest. A gdy
się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił na Niego, w postaci cielesnej niby gołębica, a z nieba odezwał się głos: Tyś jest mój Syn umiłowany, w
Tobie mam upodobanie. Łk 3, 15 – 16. 21-22
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Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich
oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary. Rzekł do nich
Jezus: Napełnijcie stągwie wodą! I napełnili je aż po brzegi. Potem do nich powiedział: Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu! . J 2, 1 – 12
Ilość wina, którą Jezus miał przygotować dla na inną, głębszą prawdę. Mianowicie na to,
gości weselnych w Kanie, jest równie przesa- że wraz z Jezusem nastał czas zbawienia, któdzona, jak wiele piosenek biesiadnych wyol- ry chętnie przedstawiano sobie w obrazach
brzymiających ilość podanych dań i serwo- wesela i obfitości wina. Cud z winem jest jakwanych napitków, czy może lepiej - dań i na- by wskazaniem palcem: oto wraz z Jezusem
pitków, które chciałoby się, by zostały poda- przyszedł Ten, który nasz niedostatek może
ne. A może Jezus zadbał tylko o to, by ta uro- przemienić w obfitość, nasze troski zamienić
czystość weselna mogła upływ radość. Dlatego opowiadanie
wać w radosnej i swobodnej atto powinno być dla nas ogrommosferze i by młodej parze po
ną zachętą. Chce nam powieprostu zaoszczędzić wstydu i
dzieć: „Miej odwagę zaprosić
wytykania palcami? Gdyby 20 stycznia 2019 r. ludzi i obchodzić święto życia,
uczynił tylko tyle, to i tak byłonawet jeśli wątpisz, czy wystarby to czymś wielkim, wielkim cudem dla lu- czy twoich zapasów wina. Miej odwagę zadzi ubogich, którzy raczej chcieliby pamiętać cząć coś ważnego i dobrego, nawet jeśli uwaświęta i radosne chwile niż braki, których żasz, że twoje siły są zbyt nikłe, by sprostać
pełno w ich życiu i które to życie ograniczają. takiemu zadaniu". Tylko tak możesz odkryć,
Ale chodziło o coś znacznie więcej. Cud z wi- w jakim stopniu Bóg może wyrównać twoje
nem jest „znakiem", a więc wskazuje jeszcze braki i przemienić je w błogosławieństwo.

II NIEDZIELA
ZWYKŁA

Niekiedy być może zazdrościmy Jezusowi, że nych. Czujemy się jednak zaproszeni, żeby
może tak dokładnie określić i publicznie iść z Nim i w Jego imieniu i tak jak On, choć
ogłosić zadanie i sens swego życia: na naszą miarę, nieść dobrą nowinę ubogim
„Przyszedłem, żeby...”. Ale nie tylko tego. Je- na ciele i duszy, więzionym, niewidomym,
zus, powołując się na proroka Izajasza, ma zrozpaczonym i obarczonym winą. i mieć ufświadomość, że jest związany z bardzo długą ność, że to, co już jest dobrego, i to, co dotradycją, może się na nią powoływać, a tym brego robimy, jest - nawet jeśli jest tak małe
samym dalej ją rozwijać i bujak ziarno gorczycy - zaczydować na niej swoje życie i
nem królestwa Bożego. Przyswoją naukę. Zapewne jednak
najmniej powinniśmy o tym
nigdy w naszej zazdrości nie
pamiętać, bo świadomości
przekraczamy pewnych granic
tej potrzebujemy jak dobrei szybko przepełnia nas wielpożywnego chleba. Być
27 stycznia 2019 r. go,
kie uczucie wdzięczności za
może właśnie na rozbudzewszystkie dary, jakie spotykają nas w życiu, niu tej świadomości polega łaska, kryjąca się
wszystkie odruchy serca, które pozwalają w dzisiejszej Dobrej Nowinie: Jezus przynam trwać w dobrych postanowieniach - sło- szedł, aby uzdrowić też nasze ubóstwo, naszą
wem za wszystkie łaski, jak się dawniej mó- ślepotę, rozpacz i rozwiązać nasze więzy, i
wiło i może nadal mówi. Mamy bowiem też uwolnić nas od winy. l świadomości, że i On
świadomość, że jako uczniowie i uczennice nas potrzebuje, aby dalej prowadzić swe
Jezusa nigdy nie jesteśmy w stanie dorównać dzieło. - Kiedy? „Dzisiaj” - powiada EwangeMistrzowi w tym, co mógł i uczynił dla in- lia.

III NIEDZIELA
ZWYKŁA

Zwinąwszy księgę oddał słudze i usiadł, a oczy wszystkich w synagodze
były w Nim utkwione. Począł więc mówić do nich: Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli . Łk 1, 1 – 4; 4, 14 – 21
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Grudzień w naszej parafii
ŚLUBY:

POGRZEBY:

Zbigniew Kukuła – Dagmara Grzeszczuk
Jakub Rodak – Aleksandra Rzepecka

Leszek Cieniek
Janina Rzeszutek
Eugeniusz Lukowicz
Cecylia Kryszak
Henryk Dytko
Bogumiła Krajewska
Stanisława Leszczyńska
Lucyna Matuszczak

CHRZTY:
Zofia Jagoda Kubiak
Laura Maria Kukuła
Piotr Rodak
Lena Natalia Wysocka

27 listopada Seniorzy urządzili za- zabawa tego roku.
bawę andrzejkową, na której świetnie się Dodam jeszcze, że pani Krysia Wala przybawili. Uczestniczyli w niej także zapro- niosła ze sobą puszkę Pandory. Każdy na
szeni goście, wśród któkogo przypadł los otwarcia
ZABAWA
rych znaleźli się ks. Protej puszki, musiał dać poboszcz Stefan i ks. Anpis swoich umiejętności w
ANDRZEJKOWA
drzej. Ponadto przyjechał
tańcu lub śpiewie. Jak się
do nas także ks. Darek,
okazało zabawa, ta stała
SENIORÓW
który jak zawsze wniósł w
się powodem wybuchów
spotkanie sporą dawkę dobrej zabawy. śmiechu i dała nam sporo radości.
Dla wielu z nas Seniorów, była to jedyna
Stanisław Łukasik
Przez cały Adwent przygotowywali- Mszy św. o godz. 17.00, odnowiły swoje
śmy się na świętowanie tajemnicy Naro- przyrzeczenia i przyjęły cudowne medalidzin Jezusa. W szczególny sposób robili ki, dzieci z grupy Dzieci Maryi. Po Euchato uczestnicy Rorat. Od poniedziałku do rystii wraz z rodzicami udały się one do
piątku, na Msze roratnie przychodziły domu parafialnego, jeść słodkości i zapredzieci i razem z ks. Piotrem poznawały zentować przedstawienie o telefonicznym
dary i owoce Ducha Święuzależnieniu. Z kolei Oaza,
RORATY
tego oraz historię osób,
świętowała na niedzielnym
które tymi darami potrafiDniu Wspólnoty poza paJASEŁKA
ły żyć. 6 grudnia na Rorarafią, oraz na nocy gier i
tach pojawił się św. Miko- I ŚWIĘTOWANIE filmów w Domu Parafialłaj z workiem słodkości.
nym.
Natomiast w soboty rano, Roraty przeżyW wigilijny wieczór, pół godziny
wali dorośli. Najodważniejsi z nich zdoby- przed Pasterką, Oaza przedstawiła jasełli nawet nagrody za udział w konkursie.
ka. Tym razem młodzież próbowała za8 grudnia w Uroczystość Niepokala- chęcić do tego, by w spotkaniach z Bonego Poczęcia NMP, trzy grupy parafialne giem bardziej cieszyć się Nim samym niż
przeżywały swoje patronalne święto. Le- oczekiwać od Niego spełnienia wszystkich
gion Maryi, spotkał się na Adwentowym próśb i marzeń. Bo gdy w sercu jest zbyt
Dniu Skupienia, na który składała się mo- silne egocentryczne „ja”, to trudno rozradlitwa różańcowa, Eucharystia, Agapa i dować się tajemnicą Narodzin Jezusa.
konferencja ks. Andrzeja. Natomiast na
Ala Kaczorowska
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POŻEGNANIE ŚP. BOGUMIŁY KRAJEWSKIEJ
13 grudnia, pogrążeni w
głębokim smutku, pożegnaliśmy naszą zmarłą siostrę Bogumiłę Krajewską. Była
bardzo dobrym człowiekiem i bardzo zaangażowaną legionistką. Służyła
w Legionie Maryi od
1995 roku. Nigdy nie powiedziała „nie”, gdy ktoś
prosił o pomoc i zawsze
chętnie wykonywała swoje legionowe zadania. Wobec innych legionistek była
zawsze bardzo życzliwa,
świadczyła pomoc z uśmiechem na ustach. W ostatnim cza-

sie bardzo chorowała, ale ból
znosiła cierpliwie, a odwiedzające ją koleżanki, witała
zawsze uśmiechem.
Dziękujemy Ci, Bogusiu
za radość, którą wnosiłaś
w nasze spotkania i za
dobro,
którego doświadczałyśmy od Ciebie, w naszym prezydium Królowej Apostołów w Jastrzębiu Górnym.
Do pożegnania, dołącza
się także grupa Seniorów.
W imieniu legionistów.

Maria Kaczorowska

Co czeka nas w styczniu
 6.01- niedziela. Uroczystość Objawienia

Pańskiego. Misyjny Dzień Dziecka. Dies
episcopi – 21 rocznica święceń biskupich
arcybiskupa Wiktora Skworca oraz 4
rocznica święceń biskupich biskupa Marka Szkudło i biskupa Adama Wodarczyka.
Poświęcenie kredy i kadzidła na Mszy św.
o godz. 11.oo Kolędowanie Dziecięcego
Koła Misyjnego przed kościołem , po
Mszach św. dopołudniowych. Kolekta na
potrzeby misji.
 7.01- poniedziałek. Do sprzątania kościoła zapraszamy parafian z ul. Pszczyńskiej 77a do 117 po Mszy św. wieczornej.
 9.01 – środa. Biblioteka parafialna czynna od godz. 17.00 w Domu Parafialnym.
 11.01- piątek. Do sprzątania kościoła zapraszamy parafian z ul. Pszczyńskiej 77a
do 117 po Mszy św. wieczornej.
 12.01 - sobota. Katecheza dla Rodziców i
Rodziców Chrzestnych o godz. 15.30 w
Domu Parafialnym.
 13.01- Święto Chrztu Pańskiego. Msza

św. w intencji czcicieli MB Fatimskiej i
Żywego Różańca o godz. 7.30. Chrzty o
godz. 12.15. Kolekta na potrzeby archidiecezji.
 14.01- poniedziałek. Do sprzątania kościoła zapraszamy parafian z ul. Pszczyńskiej 119 do 145 po Mszy św. wieczornej.
Rozpoczynamy Okres Zwykły
 17.01 – czwartek. Wspomnienie św. Antoniego, opata. Dzień dialogu z Judaizmem w Kościele katolickim.
 18.01- piątek. Początek Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Do sprzątania kościoła zapraszamy parafian z ul. parafian z ul. Pszczyńskiej 119 do 145 po
Mszy św. wieczornej.
 19.01 – sobota. Wspomnienie św. Józefa
Sebastiana Pelczera, biskupa. Odwiedziny
chorych od godz. 9.00.
 20.01- II Niedziela Zwykła. Światowy
Dzień Migranta i Uchodźcy. Kolekta na
potrzeby remontowe parafii.
 21.01- poniedziałek. Wspomnienie św.
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Agnieszki, dziewicy i męczennicy. Dzień
Babci. Do sprzątania kościoła zapraszamy
parafian z ul. Pszczyńskiej 147 do 157 po
Mszy św. wieczornej.
 22.01 – wtorek. Dzień Dziadka.
 23.01 - środa. Biblioteka parafialna
czynna od godz. 17.00 w Domu Parafialnym.
 24.01 – czwartek. Wspomnienie św.
Franciszka Salezego, biskupa i doktora
Kościoła.
 25. 01 – piątek. Święto Nawrócenia św.
Pawła, Apostoła. Do sprzątania kościoła
zapraszamy parafian z ul. Pszczyńskiej
147 do 157 po Mszy św. wieczornej.
 26.01 – sobota. Wspomnienie św. biskupów Tymoteusza i Tytusa. Dzień Islamu w
Kościele katolickim. Archidiecezjalna
Pielgrzymka Niesłyszących do Panewnik
– od. godz. 12.00. Spotkanie młodzieży
archidiecezji w ramach Światowych Dni
Młodzieży – „Panama na Śląsku” w nocy
w Hali Widowiskowo Sportowej w Jastrzębiu – Zdroju.
 27.01- III Niedziela Zwykła Roczki o
godz. 12.15. Jubileusze Małżeńskie o godz.
16.30. Doroczna Adoracja Apostolstwa
Chorych przy żłóbku w Panewnikach o
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godz. 14.00. Kolekta na potrzeby parafii.
 28.01 – poniedziałek. Wspomnienie św.
Tomasza z Akwinu, prezbitera i doktora
Kościoła. O godz. 17.00 Msza św. w intencji KGW, emerytów, rencistów i sprzątających kościół w styczniu. Do sprzątania kościoła zapraszamy parafian z ul. Pszczyńskiej 159 do 173 po Mszy św. wieczornej.
 31.01 – I czwartek miesiąca. Wspomnienie św. Jana Bosko, prezbitera. Msza św.
w intencji powołań o godz. 6.30. O godz.
17.00 Msza św. w 30 dzień i I rocznicę po
śmierci. Do sprzątania kościoła zapraszamy parafian z ul. Pszczyńskiej 159 do 173
po Mszy św. wieczornej.
 1.02 – I piątek miesiąca. Msza św. w intencji czcicieli NSPJ o godz. 6.30. Msza
św. dla młodzieży o godz. 18.00.
 2.02 - I sobota miesiąca. Święto Ofiarowania Pańskiego. Dzień życia konsekrowanego. Dzień modlitw w intencji katechizacji dorosłych. Msze św. o godz. 8.00,
9.00 i 17.00. Kolekta na zakony kontemplacyjne. O godz. 7.00 nabożeństwo wynagradzające ku czci Niepokalanego Serca
NMP.
 3.02 – IV Niedziela Zwykła. Kolekta na
potrzeby parafii.

ZAPRASZAMY NA WYDARZENIE „PANAMA NA ŚLĄSKU”
34. Światowe Dni Młodzieży odbędą się w Panamie. Z wielu względów,
tylko nieliczni będą mogli sobie pozwolić, na uczestnictwo w nich na miejscu.
Dlatego zorganizowano wspólne spotkanie pod hasłem: „Panama na Śląsku”.
Odbędzie się ono w sobotę, 26.01.2019 r.
w Hali Widowiskowo-Sportowej w Jastrzębiu Zdroju.
W czasie tego wydarzenia będziemy uczestniczyli:
w Eucharystii, pod przewodnictwem abp. Wiktora Skworca,
koncercie zespołu „niemaGotu”,
rapowanej konferencji ks. Jakuba Bartczaka
i uwielbieniu prowadzonym przez zespół ON1 (Mateo, Owca, Gabi Gąsior, Tu Band).
Każdy z uczestników otrzyma pakiet żywieniowy,
będzie też możliwość skorzystania z płatnej gastronomii.
Otwarcie bram o godz. 19:00, początek o 20:00. Planowane zakończenie ok. 5:00.
Cena biletu: 40 zł. Możesz je kupić tutaj:
https://ekobilet.pl/mlodzidlamlodych/panama-na-lasku-27507/318379-bilety
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„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
„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.
„ 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.

Serdeczności

„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.

„O wiele łatwiej jest być bohaterem niż człowiekiem uczciwym”
Juli Henicz, Zosi Torz, Kacprowi Sabatowi, Bartkowi
Kołeczko i Łukaszowi Orszulikowi życzymy, aby w
swojej codzienności bohatersko walczyli o miłość w
najdrobniejszych czynach. Oaza s ks. Stefanem

Wydział Pedagogiczny Akademii Ignatia- W kursie może brać udział każdy zaintenum w Krakowie organizuje Korespon- resowany Pismem Świętym, Kurs prowadencyjny Kurs Biblijny. Celem kursu jest dzony jest w wersji tradycyjnej
ułatwienie
po(papierowej) oraz elektroznania i rozunicznej. Podstawowe informienia ksiąg Pimacje o kursie można uzyZAPROSZENIE
sma Świętego.
skać na stronie internetoNA KURS BIBLIJNY wej:
www.kursbiblijny.deon.pl
oraz pod podanymi adresem
e-mailowymi lub adresem pocztowym.
kkb.biuro@gmail.com
Ks. Zbigniew Marek SJ
Ul. Zaskale 1, 30—250 Kraków
„Kurs Biblijny”
ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU
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INTENCJE MSZALNE
NIEDZIELA – UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO 6.01
7.30 – Za ++ Łucję Wojak, męża Karola,
ich rodziców i rodzeństwo, zięciów Stanisława i Józefa.
9.30 – Za + Henryka Smuga – w rocznicę
śmierci, żonę Teresę, ++ rodziców z obu
stron, braci, siostry, + Henryka Sosna,
dziadków oraz ++ z pokrewieństwa.
11.00 – Za + Franciszka Brzoza – w 2
rocznicę śmierci, rodziców, teściów,
Edwarda i Marię Wzientek, rodzeństwo,
SM Imeldę, szwagra Henryka, Helenę i
Władysława Malina oraz ++ z pokrewieństwa.
12.15 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o
dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie
w intencji Sylwii i Jerzego Kałuża z okazji
25 rocznicy ślubu.
16.30 – Za + Gerarda Zdrzałek – w rocznicę śmierci, rodziców Jerzego i Agnieszkę, ++ dziadków z obu stron, Wojciecha
Bachlaj, jego rodziców, Różę Zdrzałek, Alberta Śmietana oraz ++ z pokrewieństwa
Zdrzałek, Czylok.
19.30 – Za + Mariana Płuciennik – od sąsiadów z ul. Poznańskiej 3.
PONIEDZIAŁEK 7.01
6.30 – Za ++ Józefa i Marię Krosny, brata
Alojzego oraz Waleskę i Franciszka Sikora, syna Klaudiusza oraz ++ z pokrewieństwa.
6.30 – Za + Michała Jasińskiego od sąsiadów z ul. Wrocławskiej 3.
17.00 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o
dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie
w intencji Agnieszki z okazji kolejnej rocznicy urodzin i imienin.
WTOREK 8.01
6.30 – Za + Leszka Adasiak – w 10 rocznicę śmierci.
6.30 – Za + Leszka Cieniek – od brata Jerzego z rodziną.
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17.00 – Za + Romana Dudzik, żonę Leokadię, rodziców z obu stron, synową Teresę oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
ŚRODA 9.01
6.30 – Za ++ Anielę i Sylwestra Gajda, 3
dzieci, rodziców z obu stron, Alfreda i Janusza Krypczyk, Romana Eugeniusza i
Marię Wowra oraz + Jana Sitek i ++ z pokrewieństwa.
6.30 – Za + Janusza Grofik – od sąsiadów
z ul. Poznańskiego 25-31.
17.00 – Za + Jana Kondziołka – w 25
rocznicę śmierci, syna Czesława, rodziców
z obu stron oraz rodzeństwo, Marię i Józefa Klepek, Gertrudę i Jerzego Płonka,
dziadków, ++ z pokrewieństwa Kondziołka, Nogły, Masorz.
CZWARTEK 10.01
6.30 – Za + Józefa Pancherz – w 7 rocznicę śmierci.
6.30 – Za + Lucynę Matuszczak – od
mieszkańców ul. Opolska 2.
17.00 – Za + Zygmunta Mrowiec.
PIĄTEK 11.01
6.30 – Za + Leszka Cieniek – od kuzynki
Ireny z Dębicy.
6.30 – Za + Janinę Rzeszutek – od Stanisławy i Stanisława Skrzymowskich z rodziną.
17.00 – Za + Piotra Radwańskiego – w
rocznicę śmierci oraz ++ z rodziny Puła,
Gregier.
SOBOTA 12.01
8.00 – Za + Pawła Kałuża, ++ rodziców,
rodzeństwo i teściów,
8.00 – Za + Stanisława Olejniczak, Elżbietę Błażejewską – w 2 rocznicę śmierci.
17.00 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o
dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie
w intencji małżonków Jolanty i Kazimierza z okazji 35 rocznicy ślubu.
NIEDZIELA – ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO 13.01
7.30 – W intencji czcicieli MB Fatimskiej.
9.30 – Za ++ Wiktorię i Brunona Sobik, 4
synów, 3 wnuków, Tamarę Sobik oraz ++
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Stanisława i Anielę Ślipek.
11.00 – Do Opatrzności Bożej, za wstawiennictwem MB Fatimskiej, z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w
intencji Józefa Kukli z okazji 70 rocznicy
urodzin.
12.15 – MSZA ŚW. CHRZCIELNA.
16.30 – Za + Monikę Cholesz – w 9 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.
19.30 – Za + Gertrudę Uherek – w rocznicę śmierci, ++ rodziców i dziadków z obu
stron i dusze w czyśćcu cierpiące.
PONIEDZIAŁEK 14.01
6.30 – Za + Janinę Rzeszutek – od Andrzeja i Celiny Ciągło z rodziną.
6.30 – Za + Henryka Dytko – od siostry.
17.00 – Do Opatrzności Bożej w intencji
Ks. Andrzeja – od Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Św.
WTOREK 15.01
6.30 – Za + Albinę Orszulik, męża Franciszka, Benedykta Wróblewskiego, 2 żony,
syna Jana oraz ++ z pokrewieństwa z obu
stron.
6.30 – Za + Henryka Dytko – od chrześnicy Celiny z rodziną.
17.00 – Za ++ Józefa i Adelajdę Goik, syna Włodzimierza, córkę Edytę, Ludwika i
Jadwigę Gajda oraz ++ z pokrewieństwa.
ŚRODA 16.01
6.30 – Za + Henryka Dytko – od siostrzeńca z rodziną.
6.30 – Za + Henryka Dytko – od sąsiadów z ul. Wrocławskiej 43.
17.00 – Za + Kazimierza Kopertowskiego,
rodziców, teściów oraz ++ Jana i Janinę
Marks.
CZWARTEK - Wspomnienie św. Antoniego, opata. 17.01
6.30 – Za + Mariana Płuciennik – od sąsiadów z ul. Poznańskiej 3.
6.30 – Za + Michała Jasińskiego – od są-

siadów z ul. Wrocławskiej 3.
17.00 – Za ++ rodziców Tadeusza i Hildegardę Langer, Jana i Łucję Langer, Marię
i Piotra Oczadły oraz + Józefa Kanię.
PIĄTEK 18.01
6.30 – Za + Leszka Cieniek – od brata Jerzego z rodziną.
6.30 – Za + Janinę Rzeszutek – od Bogusława i Celiny Ciągło z rodziną.
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.
SOBOTA — Wspomnienie św. Józefa Sebastiana Pelczera, biskupa. 19.01
8.00 – Za + Zytę Potyka, jej rodziców i rodzeństwo, ++ z rodziny Szulik, Wala.
8.00 – Za ++ Agnieszkę i Konrada Wala,
4 synów, córkę z mężem, Franciszka i Zofię Stencel, syna Jana, ++ z rodziny Wala,
Stencel.
13.00 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o
dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie
w intencji Stanisława z okazji 80 rocznicy
urodzin oraz błogosławieństwo dla całej
rodziny.
17.00 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o
dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie
w intencji Krystiana z okazji kolejnej
rocznicy urodzin.
II NIEDZIELA ZWYKŁA 20.01
7.30 – Za + Antoniego Piszczek – w 10
rocznicę śmierci, Marię i Emila Urbańczyk oraz ++ z pokrewieństwa.
9.30 – Za + Kazimierza Gruca, jego rodziców, Irenę i Jana Ostrzołek, ich rodziców
oraz + Mirosława Jóźwiak.
11.00 – Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o
dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie
w intencji Elżbiety
Figołuszka z okazji
65 rocznicy urodzin.
12.15 – W intencji Parafian.
16.30 – Do Opatrzności Bożej, z podzię-
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kowaniem za odebrane łaski, z prośbą o
dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie
w intencji małżonków Katarzyny i Mariana z okazji 30 rocznicy ślubu.
19.30 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośba o
dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie
w intencji Agaty z okazji 40 rocznicy urodzin.
PONIEDZIAŁEK — Wspomnienie św.
Agnieszki, dziewicy i męczennicy. 21.01
6.30 – Za + mamę Ewę Kulig, tatę, 2 siostry, brata, teściów oraz ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.
6.30 – Za ++ Oswalda i Gertrudę Guzy,
Edwarda i Ernestynę Brzoza, ++ dziadków oraz ++ z pokrewieństwa z obu stron.
17.00 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o
dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie
w intencji syna Adama oraz błogosławieństwo dla całej rodziny Sikora.
WTOREK 22.01
6.30 – Za + Janinę Rzeszutek – od Zenona i Grażyny Ciągło z rodziną.
17.00 – Za + męża Helmuta Zok – w kolejną rocznicę śmierci.
17.00 – Za + Lidię Śmietana – w 2 rocznicę śmierci, rodziców Marię i Alojzego Mazur, teściów Anastazję i Wincentego
Śmietana, + siostrę Eleonorę i dusze w
czyśćcu cierpiące.
ŚRODA 23.01
6.30 – Za + Rafała Woźnicę, żonę Gertrudę, ++ rodziców, teściów, + Ottona Pękała
oraz ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.
17.00 – Za ++ członków III Zakonu Franciszkańskiego oraz ++ z ich rodzin.
17.00 – Za + mamę Jadwigę – w 4 rocznicę śmierci, córkę Justynę, braci Ryszarda
i Tadeusza.
CZWARTEK — Wspomnienie św. Franciszka Salezego, biskupa i dK. 24.01
6.30 – Za + tatę Leona Kurowskiego – w
kolejną rocznicę śmierci, ++ z rodzin Kurowskich, Szymańskich, córkę Ewelinę,
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zięcia Mariusza i dusze w czyśćcu cierpiące.
6.30 – Za + syna Marka – w 10 rocznicę
śmierci.
17.00 – Za + Józefa Winkler.
PIĄTEK— ŚWIĘTO NAWRÓCENIA ŚW.
PAWŁA, APOSTOŁA. 25.01
6.30 – Za ++ rodziców, żonę Marię oraz
++ z rodziny Bella, Roze, Szczepańskich.
17.00 – Za + Mariana Płuciennik – od sąsiadów z ul. Poznańskiej 3.
17.00 Za ++ Marię i Antoniego Lis, Halinę
Maciąg, Annę i Stanisława Szlachetów
oraz ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.
SOBOTA — Wspomnienie św. biskupów
Tymoteusza i Tytusa. 26.01
8.00 – Do Opatrzności Bożej, za wstawiennictwem MB Częstochowskiej, z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błogosławieństwo, opiekę i
zdrowie w intencji Marii z okazji 70 rocznicy urodzin.
17.00 – Za ++ Benicjusza i Katarzynę Pojda, dziadków Pojda, Kruczek, ++ Annę i
Antoniego Wzientek, Wiktora Winkler, 2
żony, Bronisławę i Józefa Polok oraz ++ z
pokrewieństwa.
III NIEDZIELA ZWYKŁA 27.01
7.30 – W INTENCJI PARAFIAN.
9.30 – Za ++ rodziców Mariannę i Józefa,
Annę i Wiktora, siostrę Wandę, brata Stanisława, bratowe Irenę, Teresę, Zofię,
szwagra Antoniego oraz pokrewieństwo z
rodzin Wiącek, Duda.
11.00 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo, opiekę, zdrowie i
dary Ducha Św. w intencji Tomasza Sowa
z okazji 18 urodzin oraz błogosławieństwo
dla jego rodziców.
12.15 – W INTENCJI ROCZNYCH DZIECI.
16.30 – JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE.
19.30 – Za + męża Andrzeja Kowaliszyn –
w 10 rocznicę śmierci.
PONIEDZIAŁEK — Wspomnienie św. To-
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masza z Akwinu, prezbitera i dK 28.01
6.30 – Za + Bożenę Górniak.
17.00 – Do Opatrzności Bożej w intencji
KGW, emerytów i rencistów oraz sprzątających kościół w miesiącu styczniu.
17.00 – Do Opatrzności Bożej, za wstawiennictwem MB Częstochowskiej, z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błogosławieństwo, opiekę i
zdrowie w intencji Teresy i Stefana z okazji 58 rocznicy ślubu oraz 83 rocznicy
urodzin Stefana.
WTOREK 29.01
6.30 – Za ++ Annę i Wiktora Kołeczko,
braci Franciszka i Józefa, bratową Zofię,
Martę i Jana Gajda, Jerzego Majka, szwagrów Krystiana i Bernarda.
17.00 – Za ++ Franciszka i Gertrudę
Zniszczoł, rodziców z obu stron, wnuka
Grzegorza, Cecylię i Karola Rączka, rodziców z obu stron, wnuczkę Sylwię, chrześnicę Izabellę, Emilię i Franciszka Brzoza,
++ z pokrewieństwa Zniszczoł, Penkała,
Rączka, Kocur, Nitner, Wajs, Trybuś, Nikiel, Musiolik, ++ księży, zakonnice i zakonników, misjonarzy i misjonarki, nauczycieli i dusze w czyśćcu cierpiące.
ŚRODA 30.01
6.30 – Za + Mariannę i Jakuba Wróbel,
brata Tadeusza, szwagra Józefa, ++ z rodziny Wróbel, Żółtaszek, Smolnik.
17.00 – Za + Martę, Piotra, Anielę, Jerzego Monikę i Małgorzatę Paluch oraz ++ z
rodziny Mol, Mrzyk, Kupny.
CZWARTEK – Wsp. św. Jana Bosko,
prezb. I CZWARTEK miesiąca. 31.01
6.30 – W intencji Powołań.
17.00 – Msza św. za zmarłych w 30-dzień i 1 rok po
śmierci.
17.00 – Za ++ Ludwika i Jadwigę Gajda, zięcia Włodzimierza, Wierę, Nikitę Suszcz,
córkę Ludmiłę, zięciów Anatola i Stanisława oraz ++ z

pokrewieństwa.
PIĄTEK – I PIĄTEK miesiąca 1.02
6.30 – W intencji czcicieli NSPJ.
17.00 – Za ++ Stanisława, Marię, Ignacego i Jerzego Gajdzik, Helenę i Franciszka
Skucik, Eryka Polnik, Agnieszkę, Franciszka i Alfreda Błatoń, Jadwigę Krzempek, Jadwigę Placek, Henryka Malanowskiego, Jana Adamus, Łukasza Bałdys i
dusze w czyśćcu cierpiące.
17.00 – Za + Anielę Sałach, ojca Stanisława Sałach, teściów Gertrudę i Augustyna.
SOBOTA – ŚWIĘTO OFIAROWANIA
PAŃSKIEGO – I SOBOTA miesiąca 2.02
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.
9.00 – Za ++ rodziców Jadwigę i Kazimierza, córkę Annę, syna Stanisława.
17.00 – Za ++ Józefa Polok, żonę Bronisławę, rodziców z obu stron oraz ++ z pokrewieństwa.
IV NIEDZIELA ZWYKŁA 3.02
7.30 – Za + Sabinę Sadło – w rocznicę
śmierci, męża Jana, Genowefę Niziołek –
w rocznicę śmierci.
9.30 – Za ++ Józefinę Kania, męża Józefa, synów Jana i Andrzeja.
11.00 – Za + Marię Janocha – w rocznicę
śmierci, męża Bertholda.
12.15 – W INTENCJI PARAFIAN.
16.30 – Za + Jerzego Zdrzałek – w rocznicę śmierci, żonę Agnieszkę, syna Gerarda,
zięcia Wojciecha, dziadków
z obu stron, ++ Józefa, Marię i Stanisławę Bachlaj, Różę Zdrzałek, Alberta Śmietana oraz ++ z pokrewieństwa
Zdrzałek, Czylok.
19.30 – Za + Czesława Siergiej – w 25 rocznicę śmierci
oraz ++ z rodziny Siergiej i
Mościccy.
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 Zachęcamy do zapoznania się z podsumowaniem roku duszpasterskiego
2018, 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 2018
roku.
1. MIJAJĄCY ROK:
Kończący się rok 2018 przeżywaliśmy pod
hasłem: „Jesteśmy napełnieni Duchem
Świętym”. Duch Święty jest darem Ojca i
Syna danym nam w sakramencie Chrztu
Św., a w pełni w sakramencie Bierzmowania. Poznanie tego Daru i Mocy z wysoka
oraz poddanie się Jego działaniu prowadzi do wzrostu w świętości i jednocześnie
do budowania żywej wspólnoty Kościoła,
przede wszystkim parafialnego, a przez to
powszechnego. Od nowego roku liturgicznego dalej mamy odkrywać: „w mocy Bożego Ducha” Jego dary, które otrzymaliśmy w sakramencie bierzmowania, by
jeszcze lepiej i pełniej realizować powołanie, do którego Bóg nas wzywa.
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88,32%
Sakramentu Chrztu św. udzielono:
62 dzieciom (+0),
Do I Komunii św. przystąpiło:
43 dzieci (-59),
W tym do Wczesnej Komunii przystąpiło:
2 dzieci
Bierzmowanych zostało:
81 osób (+24),
W niedzielnej Mszy św. uczestniczy:
ok. 36,68% zobowiązanych parafian,
Komunii św. rozdzielono:
90 500,
Do chorych zaniesiono:
1687 Komunii Św.,
Sakramentu chorych udzielono:
108 osobom,
Sakrament małżeństwa zawarło:
29 par (+14),
Do domu Ojca odeszły:
74 osoby (+18),
W intencji parafian odprawiono:
59 Mszy św.,
Msze św. za zmarłych (zalecanych):
17 Mszy św.,

Podsumowanie duszpasterskie
Ks. Stefan Wyleżałek—Proboszcz
2. JAKI BYŁ TEN ROK W DUSZPASTERSTWIE

3. POSTULATY DUSZPASTERSKIE:

Rok 2019 uświadamia nam Ducha ŚwięStatystyka duszpasterska za 2018 r. jest
tego, którego otrzymaliśmy w sakramennastępująca:
cie bierzmowania. To On daje nam sieParafia liczy:
dem swoich darów oraz charyzmaty, dzięok. 7230 osób,
ki którym „wyposażył nas na drogę chrzeW parafii mieszka:
ścijańskiego życia (…) Te dary Ducha
ok. 2861 rodzin (mieszkań) ,
Świętego zostały nam dane dla rozwoju
Z kolędą odwiedzono:
życia wiary i dla ewangelizacji”. Dzięki
2051 rodzin (mieszkań) 76,71 %,
nim świat ma szansę poznać Chrystusa i
W tym na Osiedlu Staszica:
Jego orędzie zbawienia. Fakt przyjęcia
65,11%
duchowych darów, daje każdemu wierząna Osiedlu Jastrzębie – Górne:
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cemu prawo, a zarazem nakłada obowiązek używania ich w Kościele i świecie dla
dobra ludzi i budowania Kościoła. Obdarowanie to zapewnia Kościołowi apostolską żywotność, świętość oraz uzdalnia jego członków do czynnego i odpowiedzialnego uczestniczenia w posłannictwie Kościoła (LP).
Odkrywanie swojego powołania i charyzmatu we wspólnocie parafialnej.
Wielu parafian angażuje się w działające
w parafii wspólnoty formacyjne, modlitewne, spieszące z posługą apostolską, z
posługą miłości, liturgiczne, muzyczne
oraz realizujące inne charyzmaty. Jest to
jednak zaledwie mała cząstka (ok. 350
osób) na 2300 osób praktykujących.
Współczesnemu człowiekowi najbardziej
brakuje czasu. Także na własny rozwój
duchowy. Zapraszam i zachęcam do
udziału w życiu grup parafialnych. Niech
Duch Święty doda im odwagi, niczym
apostołom w wieczerniku, kiedy na nich
zstąpił, aby odkryli i realizowali swoje powołanie i charyzmat.
Przygotowanie do prymicji naszego parafianina diakona Doriana Figołuszki.
W sobotę 11 maja nasz diakon Dorian Figołuszka, ma otrzymać świecenia prezbiteratu z rąk Arcybiskupa katowickiego
Wiktora Skworca. Już dzisiaj zapraszamy
na tę uroczystość wszystkich parafian. W
sobotę 18 maja o godz. 10.30 nowo wyświęcony prezbiter odprawi w naszej parafii swoją pierwszą Mszę św. Polecajmy
naszego diakona w szczególnej modlitwie
indywidualnej, w grupach parafialnych,
oraz w czasie różańca przed Mszą św.
Módlmy się także gorliwie o nowe powołania do kapłaństwa. W związku z prymicjami informujemy, że z mandatu parafii,
nikt z parafian nie jest upoważniony do
zbierania po domach lub mieszkaniach
jakichkolwiek ofiar na rzecz prymicjanta.
Jeżeli ktoś z parafian chciałby włączyć się
w ufundowanie prezentu na rzecz prymicjanta, może to uczynić tylko i wyłącznie

w Kancelarii Parafialnej.
Powołanie grupy obsługującej wyświetlanie tekstów.
Zakup upragnionego przez wielu wyświetlacza, nie rozwiązał jeszcze wszystkich
problemów z wyświetlaniem tekstów pieśni. Czasami w rozmowach parafianie poruszają ten temat. Niestety często na zasadzie „spychologii” tzn. wszyscy inni mają to robić tylko nie ja. To nie jest chrześcijańskie podejście do tematu w duchu
braterstwa. Zapraszam więc chętne do
obsługi wyświetlacza osoby, na pierwsze
szkoleniowe spotkanie, 22 stycznia o
godz. 18.oo w kościele.
Zgłaszanie Jubileuszy małżeńskich i I
rocznic Chrztu Św.
Ze względu na RODO - ochronę danych
osobowych - prosimy, by zgłaszać do kancelarii jubileusze małżeńskie oraz dzieci
obchodzące pierwszą rocznicę Chrztu Św.
Z wielką radością będziemy sprawować za
was Mszę św., wiedząc że dla was takie
rocznice te są ważne i są okazją do szczególnego dziękczynienia.
Rozwój innych talentów.
Od dwóch lat istnieje „grupa emerytowanych mężczyzn”, którzy na każde zawołanie służą bardzo chętnie pomocą przy
różnych pracach wokół parafii. Grupa ta
się powiększa. Gdyby byli jeszcze inni
chętni, zapraszam gorąco do współuczestnictwa, po uprzednim zgłoszeniu się w
celach kontaktowych. Podobnie grupa
naszych parafianek, od lat poświęcająca
swe siły, czas i materiały, aby przygotować ozdoby świąteczne na Boże Narodzenie. Zapraszam inne osoby uzdolnione do
robótek ręcznych, do włączenia się w to
dzieło lub do objawienia swoich talentów.
Tym parafianom składam już szczególne
podziękowanie: „Bóg Zapłać!”
4. PODSUMOWANIE GOSPODARCZE ZA ROK
2018
Zainstalowanie nowego systemu wyświe-
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tlania tekstów pieśni.
Remont kapitalny pomieszczenia nad zakrystią wraz z zakupem nowych mebli.
Naprawa drzwi wahadłowych w kościele.
Wymiana szafy w zakrystii.
Renowacja ławek w kościele (w trakcie).
Renowacja kielichów mszalnych (w trakcie).
Wymiana nagłośnienia na zewnątrz kościoła.
Wymiana sterowników elektrycznych
oraz naprawa napędów mechanicznych
dzwonów.
Naprawa oraz wymiana niektórych elementów instalacji elektrycznej w kościele.
Naprawa schodów przy grobowcu Witczaków.
Przygotowanie byłej kaplicy (stodoły plebańskiej) do rozbiórki.
Zakup nowej kserokopiarki z ofiar barbórkowej zbiórki (2350 zł.) Kserokopiarka (3500 zł.)
Wymiana pokrycia dachowego na garażach oraz na magazynie Hospicjum.
5. SPRAWY GOSPODARCZE:
Parafia ma także wymiar materialny –
utrzymuje się dzięki ofiarności parafian.
Saldo roku 2017 wynosiło:
55617 zł.
W ciągu minionego roku z niedzielnych
kolekt zebrano:
Na parafię:
38 kolekt - 143404 zł.
(w tym na cele remontowe)
12 kolekt - 55180 zł.
Pozostałe ofiary na parafię:
100421 zł.
Ofiary kolędowe:
43885 zł.
Opłaty cmentarne:
42900 zł.
Razem dochody parafii w roku 2018:
330610 zł.
Kolekty i zbiórki na pozostałe cele:
Na Archidiecezję:
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6 kolekt - 17850 zł.
Na WŚSD:
4 kolekty - 14192 zł.
Na WT UŚ:
5 kolekt - 19313 zł.
„Jałmużna Postna”:
1 kolekta - 3449 zł.
Kolekty na budowę kościoła w Bziu:
2 kolekty - 10570 zł.
Kolekta na zakony kontemplacyjne :
1 kolekta - 960 zł.
Kolekty na Misje:
2 kolekty - 7269 zł.
Kolekta na Caritas:
1 kolekta - 3439 zł.
Kolekta na Stolicę Apostolską:
1 kolekta - 945 zł.
Kolekta na renowację Katedry:
1 kolekta - 3230 zł.
Kolekta na Fundusz Obrony Życia:
1 kolekta - 1356 zł.
Fundusz Stypendialny im. Ks. E. Szramka:
1 kolekta - 1040 zł.
Zbiórka na pomoc Kościołowi w potrzebie:
1 zbiórka - 1603 zł.
Zbiórka na pomoc Kościołowi na wschodzie:
1 zbiórka - 1706 zł.
Zbiórka na „Śląskie Aleppo”:
1 zbiórka - 3050 zł.
Zbiórka na Dzieło Nowego Tysiąclecia:
1 zbiórka - 2408 zł.
Ofiary na Boży Grób w Jerozolimie:
1 zbiórka - 3309 zł.
Ofiary z tytułu binacji i trynacji:
3437 zł.
Razem przekazano:
99126 zł.
Koszty utrzymania parafii wyniosły:
Remonty i inwestycje:
64074 zł.
Utrzymanie parafii:
185793 zł.
(w tym utrzymanie cmentarza):
22183 zł.
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Razem wydatki wynoszą:
249867 zł.
W kasie parafialnej jest:
136 358 zł.
Bóg Zapłać za tak wielką ofiarność.
6. JAKIE MAMY PLANY GOSPODARCZE NA
ROK 2019.
Rozbiórka byłej kaplicy (stodoły plebańskiej).
Do końca czerwca mamy czas na dokonanie rozbiórki byłej stodoły i kaplicy.
Wszystkie sprzęty liturgiczne i inne zostały zabezpieczone i składowane w suchym
bezpiecznym miejscu.
Dokończenie renowacji ławek i kielichów
mszalnych.
Renowacja ławek może zająć jeszcze około miesiąca. Do wymiany są także ławki
na chórze. Dzieci komunijne ofiarowały
na renowację kielichów, puszek oraz paten na przestrzeni trzech lat 10 000 zł.
Pierwsze kielichy zostały już oddane do
renowacji.
Malowanie Domu Parafialnego.
Było już zaplanowane na bieżący rok.
Jednak decyzja zarządu Hospicjum, o remoncie dostosowującym swoje pomieszczenia do obowiązujących przepisów, sugerowała odłożenie malowania do zakończenia przebudowy.
Naprawa CO w Domu Parafialnym.
Mamy awarię wycieku wody w instalacji
CO DP. Warto poświęcić dłuższą uwagę
na lokalizację awarii, gdyż instalacja CO
jest położona w podłodze, a więc jej usuwanie związane będzie z wykuciem rur i
uszkodzeniem glazury. Chcemy ograniczyć szkody z tym związane do minimum.
Pielęgnacja drzew na naszym cmentarzu.
Na wiosnę możemy dokonać pielęgnacji
drzew usuwając do 15% masy żywej, co
według ekspertów powinno wystarczyć na
około 15 lat. Czekamy ciągle na decyzję
Konserwatora Zabytków dotyczącą wy-

cinki dwóch suchych lip. Mieliśmy ją
otrzymać do końca maja. Do dziś decyzja
nie przyszła.
Realizacja wytycznych kontroli przeciwpożarowej, jaką przeprowadziła w kościołach (także w naszym) Komenda Miejska
Straży Pożarnej w Jastrzębiu-Zdroju.
Termin realizacji upływa 31 sierpnia
2019. Czekamy na projekt kotłowni w kościele, która będzie spełniała wymogi bezpieczeństwa P Poż. W sprawie innych wytycznych P Poż. wymagających decyzji
Konserwatora Zabytków będziemy postulowali o przedłużenie terminu realizacji.
Wymiana pokrycia dachowego na Domu
Parafialnym.
Dach ma złą wentylację, co powoduje powstawanie wilgoci w przestrzeni więźby
dachowej i ocieplenia. Dach za jakiś czas
może zgnić całkowicie. W związku z tym
trzeba będzie poprawić wentylację, a tego
nie da się zrobić bez zdjęcia pokrycia dachowego.
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 pojawiły się odpowiednie znaki, informujące o tym fakcie kierowców.
7. SŁOWA WDZIĘCZNOŚCI:
Słowa wielkiej wdzięczności kieruję:

w stronę duszpasterzy – Ks. Andrzeja i Ks. Piotra za sprawowanie sakramentów oraz za całą posługę duszpasterską, formacyjną, katechetyczną i
charytatywną.
Dziękuję także:

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

Panom kościelnym i wszystkim, któ-
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rzy im pomagają, za całoroczną posługę.
Siostrze i wszystkim pozostałym organistom za upiększanie liturgii graniem na organach i śpiewem.
Ministrantom oraz Grupie świeckich
Lektorów Słowa Bożego,
Paniom dekorującym naszą świątynię,
Młodzieży Oazowej,
Parafialnej Radzie Duszpasterskiej,
Pani zajmującej się gablotami,
Pani pracującej w Kancelarii,
Kolporterom i wszystkim rozprowadzającym Gościa Niedzielnego.
Grupie Charytatywnej „Caritas”.
Wszystkim posługującym na probostwie.
Parafialnemu Chórowi LIRA wraz z
panią Prezes i panią Dyrygent.
Redakcji czasopisma SPES,
Grupie Seniorów,
Pocztom sztandarowym,
Strażakom z OSP Jastrzębie Górne,
Orkiestrze,
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”,
Wszystkim sprzątającym nasz kościół w mijającym roku.

Szczególne podziękowanie kieruję w stronę
grupy mężczyzn – emerytów, którzy – „stawiają
się na każde zawołanie” i chętnie angażują się w
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rożnego rodzaju prace fizyczne przy
parafii i kościele. Gorące podziękowanie składam panu Wiesławowi
wraz z pracownikami za wykonane
prace dekarskie, panu Ryszardowi za
pomoc w sprawach administracyjnych i prawnych, panu Kazimierzowi
za poświęcony czas i wykonaną pracę
tapicerską w kościele, panu Adamowi za wykonanie wszelkich prac elektrycznych, „ekipie z Pszczyńskiej” na
czele z panią Krysią za ufundowanie
ozdób choinkowych i ich zawieszenie, zakładowi stolarskiemu „DrewMont” i wszystkim innym osobom,
które okazują nam codziennie życzliwość. „Bóg Zapłać!”
„Bóg Zapłać” państwu Róży i Józefowi, którzy ufundowali nowy kielich
mszalny wraz z głęboką pateną.
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.

BÓG ZAPŁAĆ! za wszelkie dobro Boże i
ludzkie, którego doświadczamy w naszej
wspólnocie parafialnej.
8. ZAKOŃCZENIE:
Kończy się kolejny rok naszego życia,
wzrastania w wierze i mocy Ducha Świętego. Stąpając twardo po ziemi z głową
wzniesioną ku niebu dziękujmy Bogu za
wszelkie łaski jakimi nas obdarował w
tym czasie. ●

A ile czasu w minionym roku
oddałeś Bogu...???
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Dla dzieci

Przeczytaj fragment Mt 2, 1-11 i rozwiąż krzyżówkę. Litery z wyróżnionego rzędu utworzą rozwiązanie. Prześlij je na adres krecikpolarny@gmail.com Nagrodę za rozwiązanie z poprzedniego numeru otrzymują Michał Sitko i Wiktoria Wykner. Gratulujemy! Można ją odebrać 13
stycznia na Mszy św. o godz. 11.00
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