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„Na świecie było Słowo, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli.” J 1,1 – 18
„Na początku było Słowo” Kto był dla mnie człowiekiem posłanym od
Kiedy po raz pierwszy doświadczy- Boga, który pomógł mi Go odnaleźć, bardziej
łem, że Słowo Boże przemówiło do pokochać? Wymienię po imieniu tę osobę i
mnie z wielką mocą? Jakie to było podziękuję Bogu za dar jej obecności w moim
poruszenie? Jaki moment w życiu? życiu.
„Wszystko przez nie się stało” „A swoi Go nie przyjęli” Czy są takie słowa
Przypomnę sobie te chwile mojego Jezusa, których nie potrafi ę przyjąć i które
życia, w których wyraźnie
odrzucam? Podziękuję Mu
poczułem, jak Bóg jest
za każde wymagające słosłowny: dawał mi słowo i
wo, które potrafiłem przypotem się spełniało. Uwieljąć. Poproszę Go, aby pobię Go za te chwile.
mógł mi przyjąć te słowa z
„W Nim było życie, a życie
Ewangelii, które są dla
było światłością” Przywomnie najtrudniejsze Wyłam w pamięci i w sercu te
powiem je przed Nim?
5 stycznia 2020 r.
słowa z Biblii, które są mi
Będę prosił Jezusa, aby
najdroższe, ponieważ rozbudziły we mnie do- rozmiłował mnie w częstej modlitwie przebre pragnienia, przyniosły nadzieję i radość dłużonej, w rozważaniu i kontemplowaniu
życia, dały dużo światła w zrozumieniu trud- Jego Słowa: „Spraw, aby Twoje Słowo było w
nych prawd. Jakie to są słowa?
moim życiu zawsze pierwsze!”.
„Pojawił się człowiek posłany przez Boga”

II NIEDZIELA
PO NARODZENIU
PAŃSKIM

Zaskakuje już to, że Jezus przyjmuje z planie Boga, na czym dokładnie polegało wyrąk Jana chrzest nawrócenia i pokuty. Co znaczone Mu zadanie? Prawdopodobnie Jeskłoniło Go do przyłączenia się do tłumów, zus wciąż poszukiwał jeszcze swej drogi, jaktóre poruszył i nakłonił do pokuty ten ka- sności w rozumieniu planu, jaki wiązał z nim
znodzieja w wielbłądziej sierści? Zapewne nie Bóg Ojciec. Przyszedł nad Jordan, gdzie Jan
świadomość osobistej winy! Ani z pewnością chrzcił, pragnąc przez radykalny znak chrztu
nie pokora na pokaz.
dać wyraz swojej goJezus raczej chciał dać
towości do całkowitej
wyraz swemu całkowirezygnacji ze swojego
temu oddaniu się Oj,,ja" i dosłownego zacu. Mówiąc biblijnie,
nurzenia się w wielchciał do końca wykim zbawczym planie
12
stycznia
2020
r.
pełnić ,,wszystko, co
Boga. I właśnie w tym
sprawiedliwe" w oczach Boga. Nie ponaglała rycie poświęcenia, zostaje Jezus obdarzony
Go samorealizacja, lecz wola wypełnienia godnością i tożsamością, których sam sobie
zbawczego planu, jaki Bóg snuł dla wszyst- nie mógł nadać. Głos z nieba,
kich ludzi. Była to zapewne gotowość, jakiej że jest umiłowanym Synem
nauczył się od swoich Rodziców: od swojej Boga, daje Mu wolność pójścia
Matki, która jako ,,służebnica Pańska" całko- własną drogą, choć nie wie,
wicie oddała się Bogu, i od swego ziemskiego dokąd Go to ostatecznie zaojca, który był „sprawiedliwy". Ale jakie jest prowadzi.
najwłaściwsze miejsce Jezusa w zbawczym

NIEDZIELA
CHRZTU PAŃSKIEGO

Jan powstrzymywał Go, mówiąc: To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty
przychodzisz do mnie? Jezus mu odpowiedział: Pozwól teraz, bo tak godzi się
nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe. Mt 3,13 – 17
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Ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: Ten, nad
którym ujrzysz Ducha zstępującego i spoczywającego nad Nim, jest Tym, który
chrzci Duchem Świętym. J 1,29 – 34
Jan Chrzciciel rozpoznał obecność fię zachwycić się
Jezusa. Tylu patrzyło na Niego, a tylko tym Kimś, kto to
On zobaczył w Nim Boga i wszystkim o wszystko wymyślił i
tym powiedział…
stworzył i zobaczyć,
Jak często ja nie potrafię dostrzec Bożej że zrobił to z miłości
Obecności...
do mnie i by mi
Wolę powiedzieć, że
miałem szczęście i coś
sprawić
przyjemmi się udało, że to poność…
myślny zbieg okoliczMożna patrzeć na to
ności, zamiast zobasamo, a widzieć różne
19
stycznia
2020
r.
czyć, że On był ze mną
rzeczy…
i po prostu mi poCzy Ty widzisz choć
mógł…
czasem Boga, który jest i czuwa…?
Wiem w jaki sposób tworzy się deszcz, Czy rozpoznajesz znaki poprzez, które
jak pracuje serce człowieka, jakie kolory przypomina Ci o swojej miłości?
ma rudzik i jak śpiewa kos, ale nie potra-

II NIEDZIELA
ZWYKŁA

Jezus opuścił dom rodzinny. Nie szłości. Opuszcza wszystko, co do tej pory
jest już słodkim Niemowlęciem ze stajen- w Jego życiu było ostoją i pewnością. Zuki. Nie jest już dorastającym młodzień- pełnie sam, zdany tylko na siebie, wyrusza
cem, który wystawił na próbę swoich Ro- w drogę w nieznane. Popędza Go wedziców w czasie pielgrzymki do Jerozoli- wnętrzny niepokój i narastająca świadomy. Jezus jest dojrzamość swojego powołałym mężczyzną. Czyni
nia. Czuje, że ma do
to, co robią dojrzali
wykonania wielkie zamężczyźni: opuszcza
danie. Bóg złożył je już
dom Rodziców, ale nie
w Jego kołysce. Teraz
26 stycznia 2020 r.
myśli o założeniu włanastała chwila, w której
snej rodziny. Nie, Jestaje się dla Niego jazus idzie dalej — w sne, po co żyje na ziemi. Dojrzewa w Nim
najprawdziwszym decyzja czynienia woli Boga. Znajduje w
sensie tego słowa: sobie dość sił, by odważyć się na to, na co
opuszcza ojczyznę, nie odważył się jeszcze nikt z ludzi: jako
swoje miejsce pra- Bóg i człowiek w jednej osobie głosić nacy, prawdopodob- dejście Królestwa Niebieskiego i wzywać
nie też swoje ma- ludzi do nawrócenia. Czy jesteśmy gotowi
rzenie o własnej, pójść za wezwaniem Jezusa?
szczęśliwej
przy-

III NIEDZIELA
ZWYKŁA

Gdy Jezus przechodził obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał dwóch braci: Szymona,
zwanego Piotrem, i brata jego, Andrzeja. I rzekł do nich: Pójdźcie za Mną, a
uczynię was rybakami ludzi. Mt 4,12 – 23
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Grudzień w naszej parafii
CHRZTY:

JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE:

Gabriela Lidia Skiba
Magdalena Stefania Ogierman

50 rocznica ślubu
Wiesława i Mieczysław Sierszulscy

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE:

POGRZEBY:

Kazimierz Mazur – Justyna Marchewka
Radosław Telega – Małgorzata Suliga
Dariusz Cyfka – Anna Januszewska
Piotr Rola – Anna Rola zd. Sacher

Hieronim Florek
Jadwiga Gajda
Tadeusz Oczadły
Elżbieta Rutkowska

ŚLUBY:
Kamil Ryncarz – Dominika Stożek
Przez cały Adwent przygotowywali- zaprzyjaźnili się z Prymasem, że nazywali
śmy się na świętowanie tajemnicy Naro- go Stefkiem. Wielu wybrało też ulubione
dzin Jezusa. W szczególny sposób robili historie z życia przyszłego świętego. Dzieto uczestnicy Rorat. Od poci cieszyło także wspólne
niedziałku do piątku, na
śpiewanie z pokazywaniem
RORATY
Msze roratnie przychodziły
- robiły to nawet dwulatki…
dzieci i razem z ks. MateuNatomiast w soboty rano,
szem, uczyły się świętości od prymasa razem z ks. Piotrem, Roraty przeżywali
Stefana Wyszyńskiego, który niebawem dorośli. Najodważniejsi z nich, zdobyli
zostanie ogłoszony błogosławionym. nawet nagrody za udział w konkursach.
Dzięki zaangażowaniu i pomysłowości
Ala Kaczorowska
Księdza, niektórzy najmłodsi, tak bardzo
8 grudnia, w Uroczystość Niepoka- rystii wraz z rodzicami i rodzeństwem,
lanego Poczęcia NMP, trzy grupy para- udały się do domu parafialnego, jeść
fialne miały swoje patronalne święto. słodkości, rozdawać prezenty i zaprezenPrzeżywały je, jak zwykle, bardzo uroczy- tować rodzicom, nagrany wcześniej, filście.
mik.
Legion Maryi, spotkał
Z kolei Oaza świętowała
ŚWIĘTOWANIE
się w sobotę 7 grudnia,
poza parafią. 7 grudnia
na Adwentowym Dniu
spotkała się z innymi
LEGIONU
MARYI
Skupienia, na który
oazami młodzieżowymi
składała się modlitwa
oraz z Domowym KoDZIECI MARYI
różańcowa, Eucharystia
ściołem, na Rejonowym
i Agapa.
Dniu Wspólnoty. Była
I OAZY
Natomiast 9 grudnia na
konferencja o KWC,
Mszy św. o godz. 17.00, odnowiły swoje spotkania w grupach, świadectwa, Naprzyrzeczenia i przyjęły cudowne medali- miot Spotkania, Eucharystia i Agapa.
ki, dzieci z grupy Dzieci Maryi. Po EuchaAla Kaczorowska
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W wigilijny wieczór, pół godziny świat - żadne z nich nie dawało możliwoprzed Pasterką, Oaza przedstawiła jaseł- ści, aby Jezus był dostępny, absolutnie
ka. Tym razem młodzież chciała nas za- dla wszystkich. Tylko betlejemskie ubóchęcić do refleksji nad tym,
stwo Jezusa, nie stawia przed
OAZOWE człowiekiem żadnych barier.
dlaczego Jezus przyszedł na
ziemię właśnie w taki sposób Jest tylko jeden warunek - deJASEŁKA cyzja, by przyjąć Boga i Jego
jako ubogie i bezbronne Dziecko, potrzebujące człowieka, by
Miłość. Tak samo pokornie Jeprzeżyć - potrzebujące ludzkiej miłości. zus czeka na nas w Hostii w każdej EuOdpowiadając na to pytanie, oaza poka- charystii.
Ala Kaczorowska
zała 3 alternatywne przyjścia Boga na
Grupa Seniorów otrzymała listy z podziękowaniem od Dominika, któremu finansują edukację oraz od jego ojca Richarda.

List od Richarda, ojca Dominika.

Gorące pozdrowienia dla całej grupy Seniorów! Pozdrawiam każdego i dziękuje
List Dominika.
za wsparcie, tak dla nas cenne. Dominik
ma duże problemy z oczami, i musi nosić
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! okulary. To dla nas bardzo trudna spraMERCI, DZIEKUJE! Staram
wa. Ale już zamówiłem
się dobrze uczyć w szkole,
okulary, dzięki pomocy,
LISTY
byście byli ze mnie zadowoktóra od Was dotarła. Dlaleni. Jestem na piątym miej- DO SENIORÓW tego właśnie pisze dziś do
scu w klasie, jeżeli chodzi o
Was, by z serca podziękowyniki. Lubię się uczyć.
wać. Wasza pomoc sprawia, że żyjemy w
Na Święta Bożego Narodzenia, które już nadziei, iż choroba będzie dobrze leczosię zbliżają, życzę Wam wielu łask od na. Z wdzięcznością i pamięcią o Was w
Dzieciątka Jezus. Modlę się za Was.
modlitwie różańcowej .
Richard
Dominik
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Co czeka nas w styczniu
 5.01 – II Niedziela po Narodzeniu Pań-

skim. Kolekta na potrzeby parafii.
 6.01- poniedziałek. Uroczystość Objawienia Pańskiego. Misyjny Dzień Dziecka. Dies episcopi – 22 rocznica święceń
biskupich arcybiskupa Wiktora Skworca
oraz 5 rocznica święceń biskupich biskupa Marka Szkudło i biskupa Adama Wodarczyka. Poświęcenie kredy i kadzidła i
mirry po każdej Mszy św. Kolekta na potrzeby misji.
 7.01- wtorek. Do sprzątania kościoła zapraszamy parafian z ul. Wrocławskiej 43
i ul. Lwowskiej po Mszy św. wieczornej.
 8.01 – środa. Biblioteka parafialna
czynna od godz. 17.00 w Domu Parafialnym. Po Mszy św. wieczornej zapraszamy
na modlitwę za parafię – tym razem, będzie ona miała formę kolędowania przy
Stajence.
 1o.01- piątek. Do sprzątania kościoła zapraszamy parafian z ul. Wrocławskiej 43 i
ul. Lwowskiej po Mszy św. wieczornej. O
godz. 19.00 - rejonowe kolędowanie Ruchu Światło – Życie.
 11.01- sobota. Odwiedziny chorych od
godz. 9.00. Katecheza dla Rodziców i Rodziców Chrzestnych o godz. 15.30 w Domu Parafialnym.
 12.01- Święto Chrztu Pańskiego. Chrzty
o godz. 12.15. Kolekta na potrzeby parafii.
 13.01- poniedziałek. Msza św. w intencji
czcicieli MB Fatimskiej i Żywego Różańca
o godz. 6.30. Do sprzątania kościoła zapraszamy parafian z ul. Okopowej i ul.
Reymonta po Mszy św. wieczornej. Rozpoczynamy Okres Zwykły
 17.01- piątek. Wspomnienie św. Antoniego, opata. Dzień dialogu z Judaizmem
w Kościele katolickim. Do sprzątania kościoła zapraszamy parafian z ul. parafian
z ul. ul. Okopowej i ul. Reymonta po
Mszy św. wieczornej.

 18.01 – sobota. Początek Tygodnia Mo-

dlitw o Jedność Chrześcijan
 19.01- II Niedziela Zwykła. Światowy
Dzień Migranta i Uchodźcy. Kolekta na
potrzeby archidiecezji.
 20.01 – poniedziałek. Do sprzątania kościoła zapraszamy parafian z ul. Gałczyńskiego (nr nieparzyste) po Mszy św. wieczornej.
 21.01wtorek. Wspomnienie św.
Agnieszki, dziewicy i męczennicy. Dzień
Babci.
 22.01 – środa. Dzień Dziadka. Biblioteka parafialna czynna od godz. 17.00 w
Domu Parafialnym.
 24.01 – piątek. Wspomnienie św. Franciszka Salezego, biskupa i doktora Kościoła. Do sprzątania kościoła zapraszamy
parafian z ul. Gałczyńskiego (nr nieparzyste) po Mszy św. wieczornej. Nauki
przedślubne o godz. 16.30 w Domu Parafialnym.
 25.01 – sobota. Święto Nawrócenia św.
Pawła, Apostoła. Archidiecezjalna Pielgrzymka Niesłyszących do Panewnik –
od. godz. 12.00. Nauki przedślubne o
godz. 16.30 w Domu Parafialnym.
 26.01- III Niedziela Zwykła. Dzień Islamu w Kościele katolickim. Roczki o godz.
12.15. Jubileusze Małżeńskie o godz.
16.30. Doroczna Adoracja Apostolstwa
Chorych przy żłóbku w Panewnikach o
godz. 14.00. Dzień Skupienia dla narzeczonych o godz. 15.30 w Domu Parafialnym. Kolekta na potrzeby remontowe parafii.
 27.01 – poniedziałek. O godz. 17.00
Msza św. w intencji KGW, emerytów,
rencistów i sprzątających kościół w styczniu. Do sprzątania kościoła zapraszamy
parafian z ul. Gałczyńskiego (nr parzyste)
po Mszy św. wieczornej.
 28.01 – wtorek. Wspomnienie św. To-
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masza z Akwinu, prezbitera i doktora Kościoła.
 31.01 – piątek. Wspomnienie św. Jana
Bosko, prezbitera. O godz. 17.00 Msza
św. w 30 dzień i I rocznicę po śmierci. Do
sprzątania kościoła zapraszamy parafian
z ul. Gałczyńskiego (nr parzyste) po Mszy

św. wieczornej.
 2.02 – Niedziela. Święto Ofiarowania
Pańskiego. Dzień życia konsekrowanego.
Dzień modlitw w intencji katechizacji dorosłych. Kolekta na zakony kontemplacyjne.

Informujemy, iż w tym roku
parafialna piesza pielgrzymka na Jasną Górę,
odbędzie się w terminie 6 - 10 lipca.
Szczegółowe informacje w późniejszym terminie.
„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”
„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.

„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,
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

„O wiele łatwiej jest być
bohaterem niż człowiekiem uczciwym”
Juli Henicz, Paulinie Karkowskiej, Zosi Torz,
Bartkowi Kołeczko i Łukaszowi Orszulikowi
życzymy, aby w swojej codzienności bohatersko walczyli o miłość w najdrobniejszych czynach. Oaza s ks. Mateuszem
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INTENCJE MSZALNE
II NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM 5.01
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– Do Opatrzności Bożej, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o
dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie
w intencji Ryszarda Gabryś z okazji 70
rocznicy urodzin.
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 + Andrzeja Gąska – w 1 rocznicę śmierci, rodziców z obu stron, szwagra
Tadeusza – w rocznicę śmierci, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.
PONIEDZIAŁEK – UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO 6.01
7.30– Za ++ rodziców Zofię i Franciszka
Stencel, syna Jana, Agnieszkę i Konrada
Wala, 4 synów, córkę z mężem oraz ++ z
pokrewieństwa Wala, Stencel.
9.30– Za + Franciszka Brzoza – w 3 rocznicę śmierci, rodziców, teściów, Edwarda
i Marię Wzientek, rodzeństwo, SM Imeldę, szwagra Henryka, Helenę i Władysława Malina, Mieczysława Dunaj oraz ++ z
pokrewieństwa.
11.00– Za ++ rodziców Irenę i Józefa, Jana i Genowefę, rodzeństwo z obu stron,
dusze w czyśćcu cierpiące.
12.15 – W INTENCJI PARAFIAN.
16.30– Za + Kazimierza Gnaś – od sąsiadów ul. Wrocławska 33.
19.30– Za + Zbigniewa Milewskiego – od
Barbary i Adama Świętojańskich.
WTOREK 7.01
6.30– Za śp. Czesława Pietrzak – od To-
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masza Konickiego z rodziną.
6.30– Za śp. Czesława Pietrzak – od rodziny Konickich z Tułkowic.
17.00– Za + Kazimierza Kopertowskiego,
żonę Halinę, rodziców i teściów, Marię,
Leona i Andrzeja Grygierek, + Krystynę
Kornas.
ŚRODA 8.01
6.30– Za + Leszka Adasiak, Edytę i Józefa
Obracaj, 2 synów, synową, Józefę i Józefa
Adasiak, 2 synów, 3 córki oraz ++ z pokrewieństwa Obracaj, Adasiak, Lazar.
6.30– Za ++ rodziców Stanisławę i Jana
Leszczyńskich, braci Henryka, Edwarda i
Czesława.
17.00– Za + Romana Dudzik, żonę Leokadię, rodziców oraz synową Teresę.
CZWARTEK 9.01
6.30– Za + Zbigniewa Milewskiego – od
sąsiadów ul. Opolska 6.
6.30– Za + Hieronima Florek – od Stasi z
rodziną.
17.00– Za + Elżbietę Błażejowską i Stanisława Olejniczak.
PIĄTEK 10.01
6.30– Za + Anastazję Purgal – od brata z
rodziną.
6.30– Za + Hieronima Florek – od Zenony z rodziną.
17.00– Za + Józefę Pancherz, męża Andrzeja, syna Przemysława.
SOBOTA 11.01
8.00– Za ++ Wiktorię i Brunona Sobik, 4
synów, 3 wnuków, Anielę i Tamarę Sobik
oraz ++ Krystynę Sobik, Stanisława i
Anielę Ślipek.
8.00– Za + Czesława Pietrzak – od Gabrieli i Andrzeja Konickich.
17.00– Za ++ Franciszka i Gertrudę
Zniszczoł, rodziców z obu stron, wnuka
Grzegorza, Cecylię i Karola Rączka, rodziców z obu stron, wnuczkę Sylwię, chrześnicę Izabelę, Emilię i Franciszka Brzoza,
pokrewieństwo Zniszczoł, Penkala, Rączka, Kocur, Nitner, Wajs, Trybuś, Nikiel,
Musiolik, ++ księży, Zakonnice i Zakonników, misjonarzy i misjonarki, nauczycieli
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oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
NIEDZIELA - ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO 12.01
7.30– Za + Monikę Holesz – w 10 rocznicę śmierci, męża Ryszarda, syna Jana, jego syna Jarosława, rodziców z obu stron,
Antoniego, Łucję i Aleksandra Trzonkowskiego, Leona i Annę Sitek, dusze w czyśćcu cierpiące.
9.30– Za + Romana Smorzyk – w 1 rocznicę śmierci, rodziców z obu stron oraz
++ z pokrewieństwa.
11.00– Do Opatrzności Bożej, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o
dalsze błogosławieństwo, opiekę, zdrowie,
dary Ducha Św. i pomyślne zdanie matury
w intencji Martyny z okazji 18 rocznicy
urodzin.
12.15 – MSZA ŚW. CHRZCIELNA.
16.30– Za + Gerarda Zdrzałek – w rocznicę śmierci, rodziców, Jerzego, Agnieszkę i
Wojciecha Bachlaj, rodziców, Różę Zdrzałek, Alberta Śmietana oraz ++ z pokrewieństwa Zdrzałek, Czylok,
19.30– Za + Gertrudę Uherek – w rocznicę śmierci, rodziców i dziadków z obu
stron.
PONIEDZIAŁEK 13.01
6.30– W intencji czcicieli MB Fatimskiej.
17.00– Do Opatrzności Bożej, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o
dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie
w intencji mamy Genowefy z okazji 100
rocznicy urodzin.
WTOREK 14.01
6.30– Za + Anastazję Purgal – od siostry
Sabiny.
17.00– Za ++ Anielę i Sylwestra Gajda, 3
dzieci, rodziców z obu stron, Alfreda i Janusza Krypczyk, Romana, Marię i Eugeniusza Wowra, Jana Sitek oraz ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.
ŚRODA 15.01
6.30– Za + Albinę Orszulik, męża Franciszka, Benedykta Wróblewskiego, 2 żony,
syna Jana oraz ++ z pokrewieństwa z obu
stron.

17.00– Za + Roberta Grygier, żonę Gertrudę, syna Ryszarda, Sylwię Grygier, Helenę Królik, Marię Gąsienica, ++ z pokrewieństwa Grygier, Mołdrzyk, Fabian i dusze w czyśćcu cierpiące.
CZWARTEK 16.01
6.30– Za + Dorotę Hojka.
17.00– W INTENCJI PARAFIAN.
PIĄTEK 17.01
6.30– Za + Hieronima Florek – od Jana
Florka z całą rodziną.
17.00– Za + męża Helmuta Zok w kolejną
rocznicę śmierci, dusze w czyśćcu cierpiące.
SOBOTA 18.01
8.00– Do Opatrzności Bożej, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o
dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie
w intencji Sylwii z okazji kolejnej rocznicy
urodzin.
17.00– Za ++ Benicjusza i Katarzynę Pojda, dziadków Pojda, Kroczek, Annę i Antoniego Wzientek, Wiktora Winkler, 2 żony, Bronisławę i Józefa Polok oraz ++ z
pokrewieństwa.
II NIEDZIELA ZWYKŁA 19.01
7.30– Za + Antoniego Piszczek, Marię i
Emila Urbańczyk oraz ++ z pokrewieństwa.
9.30– Do Opatrzności Bożej, z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo, opiekę, zdrowie i
dary Ducha Św. w intencji Jakuba z okazji
18 rocznicy urodzin.
11.00– Za + Zygmunta Mrowiec, żonę Teresę oraz ++ z rodziny Mrowiec, Pokusiński,
12.15 – W INTENCJI PARAFIAN.
16.30– Za + Kazimierza Gruca, jego rodziców, Irenę i Jana Ostrzołek, ich rodziców oraz + Mirosława Jóźwiak.
19.30– Za śp. Czesława Pietrzak – od
sióstr Marianny i Bożeny.
PONIEDZIAŁEK 20.01
6.30– Za + Hieronima Florek – od sąsiadów Kucharskich.
17.00– Do Opatrzności Bożej, z podzięko-
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waniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo, opiekę, zdrowie i
dary Ducha Św. w intencji Dominika z
okazji 10 rocznicy urodzin.
WTOREK – Wspomnienie Św. Agnieszki
21.01
6.30– Za + mamę Ewę Kulig – w rocznicę
śmierci, żonę Czesławę, teściów, rodziców
i dusze w czyśćcu cierpiące.
17.00– Za + Pawła Kałuża, ++ rodziców,
rodzeństwo i teściów.
ŚRODA 22.01
6.30– Za + Lidię Śmietana – w 3 rocznicę
śmierci, rodziców Marię i Alojzego Mazur,
siostrę Eleonorę i dusze w czyśćcu cierpiące.
17.00– Do Opatrzności Bożej, za wstawiennictwem Św. Franciszka, w intencji
sióstr i braci III Zakonu Franciszkańskiego naszej parafii oraz opiekuna Ks. Piotra.
CZWARTEK 23.01
6.30– Za + Hieronima Florek – od Zdzisławy Żmuda z rodziną.
17.00– Za ++ rodziców Rafała Woźnica –
w rocznicę śmierci, żonę Gertrudę, ++ ich
rodziców, + Ottona Pękała oraz ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.
PIĄTEK – Wspomnienie Św. Franciszka
Salezego 24.01
6.30– Za + syna Marka – w kolejną rocznicę śmierci, rodziców Michała i Helenę,
rodzeństwo Stanisławę, Marię, Alfonsa,
Jana, Kazimierza i Michała, 4 szwagrów,
bratową, ++ z rodzin Szczurek, Długosz,
Juszczakiewicz i dusze w czyśćcu cierpiące.
17.00– Za ++ rodziców Tadeusza i Hildegardę Langer, Jana i Łucję Langer, Marię
i Piotra Oczadły, Józefa Kania.
SOBOTA – ŚWIĘTO NAWRÓCENIA ŚW.
PAWŁA, Ap. 25.01
8.00– Za + Zytę Potyka, jej rodziców, rodzeństwo oraz ++ z rodzin Szulik, Wala.
17.00– Za + Marka Sitko, ojca Ernesta,
teściową, dziadków oraz ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.
III NIEDZIELA ZWYKŁA 26.01
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7.30– Za + Marię Janocha – w kolejną
rocznicę śmierci, męża Bertholda oraz ++
z rodziny Janocha, Wierzgoń.
9.30– Za ++ rodziców Mariannę i Józefa,
Annę i Wiktora, siostrę Wandę, brata Stanisława, bratowe Irenę, Teresę i Zofię,
ciocię Rozalię, szwagra Antoniego oraz ++
z pokrewieństwa Duda, Wiącek.
11.00– W INTENCJI PARAFIAN.
12.15 – W INTENCJI ROCZNYCH DZIECI.
16.30– JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE.
19.30– Za śp. Czesława Pietrzak – od Teresy Maciąg z rodziną.
PONIEDZIAŁEK 27.01
6.30– Za ++ Annę i Wiktora Kołeczko, synów Franciszka i Józefa, synową Zofię,
Martę i Jana Gajda, zięciów Krystiana i
Bernarda, + Jerzego Majka.
17.00– Do Opatrzności Bożej w intencji
KGW, emerytów i rencistów oraz sprzątających kościół w miesiącu styczniu.
17.00– Do Opatrzności Bożej, z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo, opiekę, zdrowie i
dary Ducha Św. w intencji Bartka z okazji
urodzin.
WTOREK – Wspomnienie Św. Tomasza z
Akwinu 28.01
6.30– Za + tatę Leona Kurowskiego, ++ z
rodzin Kurowskich, Szymańskich, córkę
Ewelinę, zięcia Mariusza, ++ znajomych,
sąsiadów, ++ księży.
17.00– Za + Mariana Kowalskiego – od
rodziny Janusów.
17.00– Za + Mariana Kowalskiego – od
siostry Marianny z rodziną.
ŚRODA 29.01
6.30– Wolna intencja.
6.30– Wolna intencja.
17.00– Do Opatrzności Bożej, za wstawiennictwem MB Częstochowskiej, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo, opiekę i
zdrowie w intencji Stefana z okazji 84
rocznicy urodzin.
CZWARTEK 30.01
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6.30– Wolna intencja.
17.00– Za ++ Józefa i Adelajdę Goik, syna
Włodzimierza, córkę Edytę, Jadwigę i Ludwika Gajda.
17.00– Za ++ Jadwigę i Ludwika Gajda,
zięcia Włodzimierza, Wierę i Nikitę
Suszcz, córkę Ludmiłę, zięciów Anatola i
Stanisława.
PIĄTEK – Wspomnienie Św. Jana Bosko
31.01
6.30– Za ++ rodziców Mariannę i Jakuba
Wróbel, 2 braci, szwagra Józefa, ++ z rodziny.
17.00– Msza św. za zmarłych w 30-dzień i
1 rok po śmierci.
17.00– Za + Bożenę Górniak i dusze w
czyśćcu cierpiące.
SOBOTA 1.02
8.00– Za + Zbigniewa Milewskiego – od
sąsiadów ul. Opolska 6.
17.00– Za + Stanisława Gajdzik, rodziców, brata Jerzego, Helenę Skucik, Eryka
Polnik, Agnieszkę, Franciszka i Alfreda
Błatoń, ++ z pokrewieństwa Kocur, Gajdzik, dusze w czyśćcu cierpiące.
17.00– Za + Józefa Polok, żonę Bronisła-

wę, rodziców z obu stron, ++ z pokrewieństwa, + prawnuka Szymona Wituła.
NIEDZIELA – ŚWIĘTO OFIAROWANIA
PAŃSKIEGO 2.02
7.30– Za + Kazimierza Obracaj, jego rodziców, teściów, ++ z pokrewieństwa.
9.30– Za ++ Józefinę Kania, męża Józefa,
synów Jana i Andrzeja.
11.00– Do Opatrzności Bożej, za wstawiennictwem MB Częstochowskiej, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo, opiekę i
zdrowie w intencji Bożeny z okazji 70
rocznicy urodzin.
12.15 – W INTENCJI PARAFIAN.
16.30– Za + Sabinę Sadło – w rocznicę
śmierci, męża Jana, Genowefę Niziołek –
w kolejną rocznicę śmierci, dusze w czyśćcu cierpiące.
19.30– Do Opatrzności Bożej, za wstawiennictwem MB Fatimskiej, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o
dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie
w intencji Elżbiety Dulemba – z okazji 50
rocznicy urodzin.

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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Zachęcamy do zapoznania się z
podsumowaniem roku duszpasterskiego
2019, które przygotował ksiądz proboszcz
Stefan Wyleżałek. Zostało ono odczytane
31 grudnia na Mszy św. o godz. 17.00,
podczas której, jako parafia dziękowaliśmy Bogu, za błogosławieństwo i łaski
udzielone nam w 2019 roku. Życzymy miłej lektury i odważnej refleksji.

1. MIJAJĄCY ROK:
Kończący się rok 2019 przeżywaliśmy pod
hasłem: „w mocy Bożego Ducha”. W Jego
mocy dary, które otrzymaliśmy najpełniej
w sakramencie bierzmowania, pozwalają
nam jeszcze lepiej i owocniej realizować
powołanie, do którego Bóg nas wzywa. Od
nowego roku liturgicznego (czyli już od
miesiąca) refleksja eklezjalna kieruje nas
w stronę „Eucharystii, która daje życie” (i
to w pełni – jak mówi Jezus). Refleksja
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Parafia liczy:
ok. 7260 osób,
W parafii mieszka:
ok. 2863 (mieszkań) rodzin,
Z kolędą odwiedzono:
2141 (mieszkań) rodzin 74,81 %,
W tym: na Osiedlu Staszica:
62,29%
na Osiedlu Jastrzębie – Górne:
87,33%
Sakramentu Chrztu św. udzielono:
44 dzieciom (-18),
Do I Komunii św. przystąpiło:
22 dzieci (-21),
W tym do Wczesnej Komunii przystąpiło:
2 dzieci
Bierzmowanych zostało:
159 osób (+78),
W niedzielnej Mszy św. uczestniczy:
ok. 27,27% zobowiązanych parafian,
Komunii św. rozdzielono:
83 200,

Podsumowanie duszpasterskie
i gospodarcze za rok 2019r
ks. Stefan Wyleżałek
eucharystyczna będzie nam towarzyszyła
przez trzy najbliższe lata. W rozpoczętym
roku chcemy się skupić na Eucharystii jako „wielkiej tajemnicy wiary”. Odkrywanie tej tajemnicy, to doświadczenie prawdziwej obecności Jezusa Chrystusa wśród
nas, tu i teraz, i aż do skończenia świata.
Coraz głębsze Jej odkrywanie, prowadzi
do budowania relacji: Chrystusa do nas ludzi współczesnych. A jakie jest nasze
budowanie relacji do Chrystusa?
2. JAKI BYŁ TEN ROK W DUSZPASTERSTWIE
Statystyka duszpasterska za 2019r. jest
następująca:
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Do chorych zaniesiono:
1236 Komunii Św.,
Sakramentu chorych udzielono:
116 osobom,
Sakrament małżeństwa zawarło:
26 par (-3),
Do domu Ojca odeszły:
61 osoby (-13),
W intencji parafian odprawiono:
58 Mszy św.,
Msze św. za zmarłych (zalecanych):
17 Mszy św.,
Msze św. za zmarłych (ze skarbonki):
50 Mszy św.,
Msze św. w intencji misji św.
43 Msze św.,
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3. POSTULATY DUSZPASTERSKIE:
Rok 2020 uświadamia nam największą
tajemnicę naszej wiary, która dokonuje
się w Eucharystii. Chrystus przychodzi do
nas, dając nam swoje ciało i krew pod postacią chleba i wina jako pokarm na życie
doczesne i wieczne. To największy nasz
skarb jaki posiadamy. Ale czy go doceniamy w codzienności?
Odkrywanie na nowo skarbu Eucharystii.
Ostatnie lata pokazują, szczególnie w statystykach, spadek tzw. dominicantes, czyli udział wierzących w niedzielnej Eucharystii. Na przestrzeni ostatnich lat spadło
ono z 46,77% do 27,27% czyli o 19,50%.
To zaledwie siedem lat, w czasie których
na niedzielnej Mszy św. jest w kościele
mniej o 1045 osób. Przyczyn na pewno
jest wiele, ale niezależnie od nich z jednej
strony odnosi się wrażenie, że chrześcijaństwo w Polsce przechodzi z formy uniwersalnej do elitarnej. Z drugiej strony
uświadamiamy sobie potrzebę odkrycia
na nowo daru i tajemnicy Eucharystii dla
nas. Tej niedzielnej, która jest pamiątką
Zmartwychwstania i Zesłania Ducha
Świętego oraz tej codziennej, której moc i
bogactwo przewyższają wszelkie inne akty
pobożności.
Modlitwa o nowe powołania kapłańskie.
Eucharystia nieodłącznie powiązana jest z
sakramentem kapłaństwa. Bez kapłaństwa nie ma Eucharystii. Pan Jezus uzależnił ilość powołań kapłańskich od naszej
modlitwy. ”Proście Pana żniwa …” Głęboko wierzę, że Chrystus obficie udziela daru powołania. Czy jednak zawsze dar powołania jest dostrzeżony, odkryty, przyjęty i zrealizowany? Doświadczenie posługi
w seminarium uświadamiało nam – odpowiedzialnym za przygotowanie - że niejednokrotnie młody człowiek nie miał
oparcia we własnych rodzicach i bliskich.
Dlatego potrzeba pełnej wiary modlitwy o
nowe powołania z naszej parafii i nie tylko, aby nigdy nie zaistniała sytuacja, że

będziemy chcieli uczestniczyć w Eucharystii, a nie będzie jej miał kto sprawować.
Zachęta do liczniejszego i częstszego
udziału w Mszach św. w tygodniu.
Ponawiamy zachętę do częstego udziału w
Mszy św. To umocnienie w codziennych
zmaganiach życia, cenniejsze niż wszystkie inne akty pobożności. To najdoskonalsza modlitwa i udział w owocach zbawienia.
Msze św. ofiarowane w intencji żywych
jako dziękczynienie za to, co otrzymujemy
od Boga.
Mamy piękną tradycję jubileuszy małżeńskich i I rocznicy Chrztu Św. sprawowanych wspólnie raz w miesiącu. Mamy wiele innych powodów do dziękczynienia.
Dobrze, że modlimy się za zmarłych. To
bardzo cenny dar dla nich. Módlmy się
także za nas samych. Niech ta modlitwa
uświadamia nam jak wiele od Boga otrzymujemy.
4. PODSUMOWANIE GOSPODARCZE
2019












ZA ROK

Nowa kotłownia nad zakrystią spełniająca wymagania przeciwpożarowe.
Dokończenie renowacji ławek w kościele.
Naprawa drzwi głównych kościoła po
próbie podpalenia.
Częściowe dostosowanie kościoła do
przepisów przeciwpożarowych.
Rozbiórka kaplicy (starej stodoły plebańskiej).
Renowacja kielichów mszalnych, paten
i monstrancji (w trakcie).
Renowacja sztandaru górniczego i baldachimu.
Wymiana kotła grzewczego dla Domu
Parafialnego.
Usunięcie martwych drzew oraz pielęgnacja drzewostanu na zabytkowym
cmentarzu.
Uporządkowanie cmentarza z gruzu i
śmieci.
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Wykonanie nowego krzyża przed probostwem.

5. SPRAWY GOSPODARCZE:
Parafia ma także wymiar materialny –
utrzymuje się dzięki ofiarności parafian.
Saldo roku 2018 wynosiło:
137 271,79 zł.
W ciągu minionego roku z niedzielnych
kolekt zebrano:
Na parafię:
36 kolekt - 148 464 zł.
(w tym na cele remontowe):
12kolekt - 58 886 zł.
Pozostałe ofiary na parafię:
152 662 zł.
Ofiary kolędowe:
43 590 zł.
Opłaty cmentarne:
47 505 zł.
Razem dochody parafii w roku 2019:
392 221 zł.
Kolekty i zbiórki na pozostałe cele:
Na Archidiecezję:
6 kolekt - 19 722 zł.
Na WŚSD:
4 kolekty - 14 091 zł.
Na WT UŚ:
5 kolekt - 17 386 zł.
„Jałmużna Postna”:
1 kolekta - 3 817 zł.
Kolekta na zakony kontemplacyjne :
1 kolekta - 1 158 zł.
Kolekty na Misje:
2 kolekty - 6 415 zł.
Kolekta na Caritas:
1 kolekta - 3 570 zł.
Kolekta na Stolicę Apostolską:
1 kolekta - 669 zł.
Kolekta na renowację Katedry:
3 kolekty - 9 816 zł.
Kolekta na Fundusz Obrony Życia:
1 kolekta - 1 883 zł.
Fundusz Stypendialny im Ks. E. Szramka:
1 kolekta - 2 039 zł.
Zbiórka na pomoc Kościołowi w potrze-
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bie:
1 zbiórka- 2 137 zł.
Zbiórka na pomoc Kościołowi na wschodzie:
1 zbiórka - 2 424 zł.
Ofiara na katedrę NOTER DAME:
450 zł.
Ofiary na Boży Grób w Jerozolimie:
3 621 zł.
Zbiórka na Dzieło Nowego Tysiąclecia:
1 zbiórka - 3 343 zł.
Ofiary z tytułu binacji i trynacji:
12 ofiar - 3 835 zł.
Razem przekazano:
96 376 zł.
Koszty utrzymania parafii wyniosły:
Remonty i inwestycje:
103 454 zł.
Utrzymanie parafii:
183 877 zł.
(w tym utrzymanie cmentarza – śmieci):
20 048 zł.
Razem wydatki wynoszą:
287 331 zł.
W kasie parafialnej jest:
242 161 zł.
Bóg Zapłać za tak wielką ofiarność.
6. JAKIE MAMY
ROK 2020.

PLANY GOSPODARCZE NA

Dom Parafialny.
Nasz Dom Parafialny pełni wszystkie
możliwe funkcje formacyjne i społeczne.
Nie tylko służy grupom parafialnym, Hospicjum Domowemu, Klubowi Trzeźwości
„Karlik”, ale także wiele lat spotykała się
w nim OSP Jastrzębie Górne, Koło Gospodyń Wiejskich, Rada Osiedla Jastrzębie Górne i Dolne. Od września zajęcia
szkolne mają pierwsze klasy remontowanej SP nr 1 (najprawdopodobniej do ferii
zimowych). Staramy się, aby każdy w potrzebie z tej parafii mógł w Domu Parafialnym spełniać swoje duchowe i społeczne powołanie i zainteresowania. Obiecywałem malowanie i naprawę dachu, ale
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zostały tylko obietnice, ponieważ 18 maja
tego roku spotkałem się z jednym z ludzi
odpowiedzialnych za budowę Domu Parafialnego. Oświadczył, że popełniono błąd
w sztuce budowlanej. Wszystkie ściany
nośne (konstrukcyjne) mają 24 cm grubości zamiast 36 cm, jak przewidywał projekt. To bardzo poważne osłabienie konstrukcji, które może skutkować powolnym
zgniataniem ścian nośnych, a w konsekwencji zawaleniem budynku. Zleciliśmy
inwentaryzację i ekspertyzę budowlaną
Biurowi Projektowemu pana Arkadiusza
Forysiuka, które pozwolą dokonać ponownych obliczeń statycznych i dynamicznych budynku. Od wyników obliczeń
zależy dalszy los Domu Parafialnego. Mamy nadzieję, że koszty wzmocnienia budynku nie załamią parafii finansowo.
Renowacja kielichów, paten, monstrancji
i innego sprzętu liturgicznego.
Do
dnia
dzisiejszego
odnowiono
(pozłocono na nowo) 7 kielichów i trzy
pateny. Koszt renowacji wyniósł 5 200 zł.
Na dalszą renowację mamy zabezpieczoną sumę 5 900 zł. Obecnie do renowacji
przekazano trzy pateny głębokie, jedną
płytką oraz najmniejszą monstrancję. Zaplanowano po okresie Wielkanocy renowację pozostałych głębokich paten, kielichów (tzw. puszek), z których rozdziela
się Komunię św. oraz „Custodii” – miniaturowej monstrancji do przechowywania
dużej Hostii w Tabernakulum.
Realizacja wytycznych ponownej kontroli
przeciwpożarowej jaką przeprowadziła w
naszym kościele Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w JastrzębiuZdroju.
Do realizacji wszystkich wytycznych kontroli pozostał sporny temat zainstalowania wewnątrz budynku kościoła hydrantów oraz zewnętrznego wyłącznika prądu.
Czekamy na opracowanie specjalisty pożarnictwa, które zostanie przesłane do
Wojewódzkiej Komedy Straży Pożarnej
oraz Wojewódzkiego Konserwatora Za-

bytków w Katowicach (w celu rozstrzygnięcia i podjęcia ostatecznej decyzji).
Przygotowanie do remontów w kościele.
Po konsultacji z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Katowicach w jednym
pakiecie tworzone jest opracowanie konserwatorskie dotyczące wymiany pokrycia
dachowego, wykonania na nowo elewacji
oraz wymiany drzwi kościoła. Zakres planowanych robót jest olbrzymi, a co za tym
idzie zapowiada się bardzo kosztowny,
pomimo dotacji o które parafia będzie się
ubiegać. Dlatego trzeba zgromadzić środki finansowe, byśmy nie byli podobni do
budowniczych z ewangelicznej przypowieści, którzy zaczęli, ale brakło im aby skończyć.
Renowacja obrazu św. Józefa w ołtarzu
głównym.
Z inicjatywy, między innymi grupy
„Mężczyzn Św. Józefa” tworzone jest
opracowanie konserwatorskie przez Pracownię Konserwatorską z Krakowa Pana
Roberta Goździka. Konserwacja i renowacja obrazu na płótnie św. Józefa z dzieciątkiem, według kosztorysu ofertowego
będzie kosztować 13 000 zł netto, czyli
15 900 zł. brutto. Mamy już na ten cel
zgromadzonych część środków: 2 918 zł z
kolekty barbórkowej oraz 600 zł od sponsorów parafialnych. Będziemy też występować o dotację na konserwację zabytków
z naszego miasta.
7. SŁOWA WDZIĘCZNOŚCI:
Słowa wielkiej wdzięczności kieruję w
stronę duszpasterzy - Ks. Piotra i Ks. Mateusza za sprawowanie sakramentów oraz
za całą posługę duszpasterską, formacyjną, katechetyczną i charytatywną.
Dziękuję także:
 Nadzwyczajnym
Szafarzom Komunii
św. za pomoc przy rozdzielaniu Komunii św. i zanoszeniu jej do chorych,
 Panom kościelnym i wszystkim, którzy
im pomagają za całoroczną posługę.
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Organistkom za upiększanie liturgii graniem na organach i śpiewem.
 Ministrantom oraz Grupie Dorosłych
Lektorów Słowa Bożego,
 Paniom dekorującym naszą świątynię,
 Parafialnej Radzie Duszpasterskiej,
 Młodzieży Oazowej,
 Pani zajmującej się gablotami,
 Parafialnemu Chórowi LIRA wraz z panią Prezes i panią Dyrygent.
 Pocztom sztandarowym,
 Strażakom z OSP Jastrzębie Górne,
 Orkiestrze,
 Pani pracującej w Kancelarii,
 Kolporterom i wszystkim rozprowadzającym Gościa Niedzielnego.
 Grupie Charytatywnej „Caritas”.
 Wszystkim posługującym na probostwie.
 Redakcji czasopisma „SPES”,
 Grupie Seniorów,
 Wszystkim pozostałym grupom parafialnym - nie pomijając nikogo,
 Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich,
 Prezesowi oraz członkom Koła Emerytów i Rencistów nr 7,
 Zarządowi i woluntariuszom Hospicjum
Domowego działającego przy naszej parafii,
 Zarządowi Rady Osiedla „Jastrzębie
Górne i Dolne”,
 Zarządowi Rady Osiedla „Staszica”,
 Jastrzębskiemu
Klubowi Trzeźwości
„Karlik”,
 Kwiaciarni „Róża”,
 Wszystkim pomagającym przy przygotowaniu festynów - odpustowego i dożynkowego oraz wszystkim sponsorom.
 Wszystkim sprzątającym nasz kościół w
mijającym roku, szczególnie grupie
chętnych kobiet i mężczyzn na czele z
panią Krysią, którzy postanowili dwa
razy do roku robić generalne sprzątanie
kościoła.
 Wielkie podziękowanie kieruję w stronę
grupy mężczyzn – emerytów za pomoc
w rozbiórce plebańskiej stodoły, pomoc
przy pielęgnacji i wycince drzew oraz
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wszelkie inne prace, których w tym roku
było bardzo dużo.
 Gorące podziękowanie składam panu
Wiesławowi wraz z pracownikami za
wszelką pomoc,
 panu Ryszardowi za pomoc w sprawach
administracyjnych i prawnych,
 panu Kazimierzowi za poświęcony czas i
dokończenie prac tapicerskich,
 panu Adamowi za wykonanie wszelkich
prac elektrycznych,
 „ekipie z Pszczyńskiej” na czele z panią
Krysią za ufundowanie ozdób choinkowych i ich zawieszenie,
 zakładowi stolarskiemu „Drew-Mont”,
 panu Tadeuszowi za pomoc w sprawach
konserwatorskich,
 panu Mirosławowi za prace ślusarskie
 i wszystkim innym osobom, które okazują nam codziennie wielką życzliwość,
pamięć i dobroć. „Bóg Zapłać!”
 Dzieciom, młodzieży i dorosłym, którzy
angażują się w istniejące grupy parafialne także gorąco dziękujemy. Wielkie podziękowanie ślemy w stronę wszystkich
grup parafialnych, które poprzez modlitwę, stałą formację, dzieła miłosierdzia i
śpiew dają świadectwo wiary w zwykłej
codzienności.
BÓG ZAPŁAĆ! za wszelkie dobro Boże i
ludzkie, którego doświadczamy w naszej
wspólnocie parafialnej.
8. ZAKOŃCZENIE:
Kończy się kolejny rok. Był to rok naszego
pogłębiania wiary w mocy Ducha Świętego. Chrystus, prawdziwie obecny w Eucharystii niech nas gromadzi i umacnia w
Duchu Świętym we wszelkich dobrych
działaniach, które nie od nas pochodzą,
lecz są wypełnianiem woli naszego Ojca w
niebie. ●
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Dla dzieci

Rozwiązanie prześlij na adres: krecikpolarny@gmail.com
Nagrody za rozwiązanie z poprzedniego numeru otrzymują
Marcelinka Pałasz i Malwinka Rentflejsz. Gratulujemy! Można je odebrać 12 stycznia
na Mszy św. o godz. 11.00.
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