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Zakończenie roku 31.12.2021 r.
x. proboszcz Tomasz Kopczyk

J

uż drugi raz przychodzi nam przywitać nowy rok w czasie pandemii.
Na pewno mało kto spodziewał się, że
będzie ona trwała tak długo. Dzisiaj
przy końcu starego i na progu nowego
– 2022 roku – mamy ponownie okazję
spojrzeć wstecz, żeby podsumować mijający czas a także popatrzeć z nadzieją i nowymi planami na czas, który jest
przed nami. Najpierw spróbujmy przypomnieć, co w życiu parafii wydarzyło
się w mijającym roku.

rych. W tym dniu odprawiono w intencji chorych i starszych parafian mszę św.,
wielu uczestniczyło w niej w kościele, ale
tez sporo osób łączyło się w modlitwie
przez Internet. Chorzy mogli przyjąć tez
sakrament namaszczenia.
Rozpoczął się czas Wielkiego Postu,
choć tym razem z ograniczeniami. Nie
odbyły się nabożeństwa poza kościołem:
Droga Krzyżowa ulicami parafii, pielgrzymka wielkopostna do Piekar…
Odbył się kolejny Wieczór Małżeński.

KALENDARIUM 2021

MARZEC

STYCZEŃ

Przeżywaliśmy rekolekcje wielkopostne
prowadzone tym razem przez ks. Adama
Zgodzaja. Tematem przewodnim rekolekcji był Całun Turyński. Kopia Całunu po rekolekcjach została umieszczona
w kaplicy na cmentarzu.

Trwa ogłoszony przez papieża Franciszka Jubileuszowy Rok św. Józefa.
Z powodu ograniczeń sanitarnych,
związanych z pandemią, w parafiach
nie odbyły się duszpasterskie odwiedziny kolędowe w tradycyjnej formie. Po
raz pierwszy za mieszkańców poszczególnych ulic odprawialiśmy msze św.
połączone z poświęceniem mieszkań
i domów i błogosławieństwem rodzin na
nowy rok.

Wielu parafian wzięło udział w Ekstremalnej Drodze Krzyżowej, która była
organizowana w ramach naszego dekanatu.
KWIECIEŃ
Ceremonie Wielkiego Tygodnia przeżywaliśmy z licznymi ograniczeniami,
również co do ilości osób w świątyniach; nie było też tradycyjnej procesji

LUTY
We wspomnienie MB z Lourdes przeżywaliśmy w parafii kolejny Dzień Cho-
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z palmami w Niedzielę Palmową ani
błogosławienia pokarmów w Wielką
Sobotę.

Odbyła się pielgrzymka Margaretek
do Kalwarii Zebrzydowskiej.
W tym miesiącu ukazał się setny numer naszego miesięcznika – Duch
Bytkowski.

Można było oglądać w naszym kościele wystawę poświęconą życiu
i męczeństwu kandydata na ołtarze ks. Jana Machy.

Parafianie pojechali na autokarową pielgrzymkę do Prudnika, Nysy
i zamku w Mosznej.

MAJ
W maju Dni Krzyżowe odbyły się bez
tradycyjnych procesji do krzyży na
terenie parafii. O pogodę i urodzaje
w ciągu tych trzech dni modliliśmy się
przy krzyżu misyjnym obok kościoła.

20. czerwca zakończyły się dyspensy
od udziału we mszy św. w kościele,
wprowadzone w związku z pandemią.
Procesja Uroczystości Bożego Ciała
przeszła tym razem jedynie wokół
kościoła.

Maj to też tradycyjnie miesiąc I-szej
i Wczesnej Komunii Św. W tym roku
do Wczesnej Komunii przystąpiły
dzieci z dwóch roczników.

LIPIEC
Jednodniowa pielgrzymka autokarowa do Alwerni i Krościenka.

Po dwuletniej przerwie odbyła się
pielgrzymka mężczyzn do Piekar,
choć również z licznymi ograniczeniami.

Odbyła się też kilkudniowa pielgrzymka po sanktuariach Polski południowo-zachodniej.

Przeżywaliśmy również naszą uroczystość odpustową. W tym roku kaznodzieją odpustowym był ks. Damian
Copek.

Z okazji wspomnienia św. Krzysztofa
miało miejsce błogosławienie kierowców i samochodów.

CZERWIEC

Pielgrzymka kobiet do MB Piekarskiej, pomimo dalszych ograniczeń,
mogła już odbyć się w prawie tradycyjnej formie – m.in. pielgrzymi mogli pójść pieszo. Odbyła się też autokarowa pielgrzymka do sanktuarium
Zlate Hory i Krnova w Czechach.

SIERPIEŃ

W czerwcu rozpoczęliśmy regularne
odprawianie nabożeństw I sobót miesiąca.
Młodzież naszej parafii przystąpiła do sakramentu bierzmowania, którego w tym
roku udzielił bp. Adam Wodarczyk.
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LISTOPAD

Przy naszym kościele można było
skorzystać ze szczepionki przeciw
COVID- 19.

W odróżnieniu od ubiegłego roku mogliśmy w Uroczystość Wszystkich Świętych udać się z procesją na cmentarz.

WRZESIEŃ
Kazania w naszym kościele głosił
o. Michał Radomski SVD – misjonarz
pracujący w Kolumbii. O. Michał kilka lat temu odbywał staż duszpasterski w naszej parafii.

Parafianie wyjechali na trzydniową
pielgrzymkę do Radecznicy, Sandomierza, Zamościa.
Z okazji wspomnienia św. Cecylii odbył się w naszym kościele koncert na
organy i flet w wykonaniu Sebastiana
Niemczyckiego i Karoliny Słowik

W kościołach naszego miasta, m.in.
w naszym, odbył się cykl koncertów
organowych.
8 września miało miejsce zakończenie
Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.

Z powodu złego stanu technicznego
konieczne było rozebranie krzyża misyjnego obok kościoła.

Odbyła się też jednodniowa pielgrzymka do Rud Raciborskich.

Rozpoczął się już Adwent i roraty dla
dzieci i dorosłych.

W kraju zakończył się Narodowy Spis
Powszechny.

W katowickiej katedrze odbyła się
uroczystość beatyfikacji, urodzonego
w Chorzowie Starym, ks. Jana Machy.

Miały też miejsce pielgrzymki Legionu Maryi oraz Odnowy w Duchu Św.
na Jasną Górę.

GRUDZIEŃ
2 grudnia – w dniu pierwszego liturgicznego wspomnienia bł. ks. Jana
Franciszka Machy – dzięki współpracy z Siemianowickim Centrum Kultury mogliśmy oglądać przedstawienie
o życiu bł. ks. Jana Machy w wykonaniu Grupy Teatralnej Cordis z Jastrzębia Zdroju.

PAŹDZIERNIK
Październik to pielgrzymki Margaretek do Łagiewnik i Wspólnot Żywego
Różańca do sanktuarium św. Józefa
w Rudzie Śl.
Została też zorganizowana pielgrzymka autokarowa do polskiego i Czeskiego Cieszyna.

Z okazji wspomnienia św. Barbary
modliliśmy się za górników, ich rodziny a także za zmarłych górników.

Przeżywaliśmy też kolejny Dzień Papieski oraz 33. rocznicę poświęcenia
naszego kościoła.

W naszym kościele odbył się rejonowy Dzień Wspólnoty dla Oazy mło-
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ŻYCIE SAKRAMENTALNE

dzieżowej i kręgów Domowego Kościoła.

Podstawą życia parafialnego jest życie sakramentalne, które jest źródłem
i szczytem całej działalności Kościoła.
Jak zawsze koniec roku jest okazją do
podsumowania życia liturgicznego
i sakramentalnego w parafii oraz do
porównania z latami ubiegłymi.

8 grudnia miało miejsce ślubowanie
Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.
W naszym kościele mieliśmy okazję
posłuchać inauguracyjnego koncertu,
powstałej w naszym mieście, Siemianowickiej Orkiestry Symfonicznej.

CHRZEST

Po raz kolejny odbywała się akcja
Świąteczny Łańcuch Dobroci.

W tym roku sakrament chrztu św.
otrzymało 101 dzieci, w tym 50 chłopców i 51 dziewczynek. W roku ubiegłym chrzest św. przyjęło 76 dzieci,
czyli o 25 mniej.

Z powodu ograniczeń sanitarnych nie
zorganizowano tym razem jarmarku
adwentowego, jednak w ostatnią niedzielę adwentu można było zakupić
pierniki świąteczne.

KOMUNIA ŚW.

W mijającym roku proboszczowie
trzech parafii naszego dekanatu odeszli na emeryturę i na ich miejsce Arcybiskup ustanowił nowych proboszczów lub administratorów (parafie:
św. Michała, św. Antoniego i św. Jana
Sarkandra w Bańgowie)

W tym roku szkolnym do Wczesnej
i I-szej Komunii św. przystąpiło w sumie 175 dzieci, z czego 9 przystąpiło
do Wczesnej Komunii św. W roku
2020 do Komunii św. przystąpiło 14
dzieci mniej.
BIERZMOWANIE

Na początku grudnia zmarł nagle administrator parafii św. Antoniego – ks.
Zbigniew Glenc. Na jego miejsce ks.
Abp. ustanowił administratorem ks.
Adama Skutelę, dotychczasowego wikariusza parafii św. Pawła w Rudzie Śl.
– Nowym Bytomiu.

Sakrament bierzmowania otrzymały
104 osoby, czyli 7 więcej niż przed rokiem.
MAŁŻEŃSTWO
W naszym kościele sakrament małżeństwa zawarło 31 par. Było to 16
więcej niż w roku ubiegłym.

Pod koniec miesiąca z kolędowym
koncertem wystąpił zespół „Albo
i Nie”.

EUCHARYSTIA
W tym roku odprawiliśmy 60 mszy
św. w intencji parafian oraz 22 msze
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św. za dusze w czyśćcu cierpiące
z ofiar ze skarbonki.

- regularnie prowadzone są przeglądy
stanu technicznego budynków kościoła, probostwa i kaplicy cmentarnej;

POGRZEBY

- w budynku probostwa i na zapleczu
zostały wymienione drzwi wejściowe
oraz zamki we wszystkich drzwiach;

Na naszym cmentarzu odprawiono 263 pogrzeby, czyli o 63 więcej
niż w roku poprzednim. Zmarło 284
parafian, z czego 192 zostało pochowanych na cmentarzu parafialnym
w Bytkowie, zaś 92 na innych cmentarzach. Na naszym cmentarzu pochowano 71 osób z innych parafii.

- na cmentarzu, we współpracy z zarządcą cmentarza, wykonano nowe
alejki wyłożone kostką;
- został otynkowany i ocieplony dom
parafialny a także zakupiono część
materiałów budowlanych do dalszych
prac.

PRACE GOSPODARCZE
W mijającym roku udało się też zrealizować kilka inwestycji gospodarczo-remontowych w budynku kościoła, kaplicy na cmentarzu, probostwie
i domu parafialnym.

PODZIĘKOWANIA
Zakończenie roku to też czas na to, by
wyrazić wdzięczność za to wszystko,
co w tym czasie było dobre. To czas,
w którym ja chciałbym podziękować
tym wszystkim, którzy w jakikolwiek
sposób przyczyniają się do wzrostu
dobra w tej parafii, w tej wspólnocie.
Za każdy przejaw życzliwości, pracy,
modlitwy i wsparcia.

- w kościele trwa stopniowy remont
ławek a także instalowanie nowych ławek na chórach;
- przy kościele zamontowano nowe
gablotki;
- zainstalowano także nowe – bezdotykowe kropielnice na wodę święconą. Przy okazji bardzo dziękuję ofiarodawcy, dzięki któremu możemy się
nimi cieszyć, a który pragnął pozostać
anonimowy;

Najpierw te słowa wdzięczności
chciałbym skierować w stronę kapłanów i podziękować im za to, że są, za
to że tworzą taką dobrą atmosferę zarówno na probostwie, jak i w parafii.
Dziękuję zarówno naszym wikariuszom: ks. Michałowi Mendakiewiczowi, który jest z nami już piąty rok,
księżom Rafałowi Larowi i Krzysztofowi Jurczyńskiemu, którzy posługują

- wykonano przeglądy i konserwacje
instalacji: gazowej, pieców CO, elektrycznej i wentylacyjnej;
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w parafii drugi rok a także emerytowi – ks. Władysławowi Nieszporkowi,
który wytrwale służy nam pomocą.
Dziękuję Księżom za posługę udzielania sakramentów, za pracę katechetyczną, pracę wychowawczą, za prowadzenie grup i wspólnot przy parafii,
za wiele pomysłów i inicjatyw.

terzystów i lektorów oraz również za
jego dyspozycyjność i pomoc w wielu
sprawach;
- Panom, którzy pomagają w różnych
pracach w- oraz przy- kościele – za to,
że można zawsze na nich liczyć;
- Paniom, które dbają o czystość naszego kościoła – za ich ofiarność, niezawodność i regularną służbę

- Słowa ogromnej wdzięczności pragnę też wyrazić wszystkim świeckim
współpracownikom. Tym, którzy
z ogromnym poczuciem tego, że parafia to nasza wspólna sprawa i z taką
wielką troską o jej dobro dbają o to,
by mogła jak najlepiej funkcjonować.
Dziękuję więc bardzo:

- Paniom, które dekorują nasz kościół
i układają kwiaty – za ich inwencję,
wkład pracy i pomysłowość; sami możemy przecież często podziwiać efekty
ich pracy;
- Tym, którzy troszczą się o nasz
cmentarz, a także o obejście kościoła;
a także pełniącym funkcję zarządcy
cmentarza;

- Paniom z naszej kancelarii, które
– niejako trwając na pierwszej linii
– nieraz muszą rozwiązać trudne sytuacje;

- Tym osobom, które od lat dbają o kaplice i krzyże na terenie naszej parafii;

- Paniom w kuchni i na probostwie –
za ofiarną posługę i tworzenie domowej atmosfery;

- Pani Małgorzacie za dyżury w naszej
bibliotece; dziękuję też za jej posługę
charytatywną;

- Panom kościelnym – za systematyczną i odpowiedzialną służbę;

- Wszystkim, którzy pełnią posługę
charytatywną przy parafii oraz osobom, którzy w tej służbie charytatywnej pomagają;

- Panu gospodarzowi i tym, którzy
z nim współpracują – za dbałość i troskę o stan techniczny naszych budynków i za gotowość i dyspozycyjność,
nieraz w najmniej oczekiwanych porach;

- Pani dr Joannie za jej wieloletnią posługę w Poradni Życia Rodzinnego;
- Naszym paniom katechetkom: Dorocie, Justynie, Joannie i Aleksandrze;

- Panu organiście za liturgię, za troskę
o nasz instrument, ale także za przygotowanie i prowadzenie ekipy psał-

- Redakcji biuletynu i miesięcznika
„Duch Bytkowski”;
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- Fotografom, zwłaszcza p. Markowi
i p. Marcinowi za archiwizację wielu
naszych wydarzeń parafialnych i za to,
że na bieżąco możemy oglądać zdjęcia
z tych wydarzeń na stronie parafialnej
czy w naszym kalendarzu.

dów a także czuwa nad wykonaniem
oraz postępami prac przy budowie
Domu Parafialnego.
- Przeżywamy w Kościele już trzeci
rok pod hasłem „Eucharystia daje
życie”, dlatego dziękuję również
wszystkim zaangażowanym bezpośrednio w liturgię, czyli najważniejszą dziedzinę w życiu Kościoła
i parafii, a więc: Służbie liturgicznej:
ministrantom, lektorom, kantorom,
psałterzystom, animatorom, ceremoniarzom, szafarzom, Bytkowskiej
Scholi;

- Informatykom, którzy dbają o dobre funkcjonowanie naszej parafialnej
strony internetowej, szczególnie p.
Wojciechowi; jakie to ważne działanie, możemy się przekonać po ilości
reakcji wielu osób, kiedy nie można
np. odebrać transmisji mszy św. z naszego kościoła;
- p. Oli, która troszczy się o fejsbukowy profil naszej parafii;

- Dziękuję wszystkim wspólnotom
i grupom parafialnym oraz ich animatorom i zelatorom:

- Dziękuję – również w imieniu wielu
parafian – tym osobom, dzięki którym można przy naszej parafii uzyskać pomoc w różnych dziedzinach:
w ramach porad prawnych, pomocy
w przypadku zadłużenia oraz korepetycji z fizyki i matematyki.

- Radzie Parafialnej,
- Zespołowi Charytatywnemu,
- Franciszkańskiemu
Świeckich,

Zakonowi

- Legionowi Maryi,

- Dziękuję również za inne inicjatywy
i akcje organizowane w parafii. Czy to
czuwanie – już od lat – nad dziełem
Duchowej Adopcji, czy organizowanie Świątecznego Łańcucha Dobroci
i wielu innych dzieł.

- Odnowie w Duchu Świętym,
- Członkom Róż Różańcowych,
- Różom Różańcowym Rodziców,
- Wspólnocie Domowego Kościoła,
- Akcji Katolickiej,

- Chciałbym też podziękować p. inż.
Bronisławowi, który pełni funkcję
inspektora nadzoru, służy swoim doświadczeniem i czasem, czuwa nad
stanem budowlanym naszych budynków, dokonując regularnych przeglą-

- Katechezie dorosłych,
- Wspólnocie oazowej,
- Dzieciom Maryi,
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- Margaretkom,

nego eucharystii. Zaś papież Franciszek poświęcił rozpoczynający się
rok rodzinie.

- Apostolatowi Bożego Miłosierdzia –
„Faustinum”,

Żyjemy tez w czasie, kiedy z powodu pandemii i innych okoliczności
wiele osób zmieniło swoje podejście
do wspólnoty Kościoła, czy wręcz
odwróciło się od swojej wiary.

- uczestniczącym w spotkaniach Kręgu Biblijnego;
- Mężczyznom św. Józefa
Chciałbym też podziękować za życzliwość i bardzo dobrą współpracę
z Wydziałem Kultury naszego Urzędu Miasta, z Siemianowickim Centrum Kultury.

Jest jednak wielu tych, którzy pozostali wierni, świadomi swojej wiary
i swojego miejsca w Kościele. I to
właśnie w tym wytrwaniu w drodze
ma nam pomagać sakrament eucharystii oraz przypominać prawda, że
to rodzina jest dla człowieka podstawowym miejscem wsparcia, siły
i ostoją w różnych trudnościach.
I to właśnie my mamy do współczesnego świata te wartości wnieść
zgodnie z hasłem tego roku, który
się rozpoczyna: Posłani w pokoju
Chrystusa. Niech pokój płynący
z tego, że Pan Bóg mieszka w sercu, towarzyszy wszystkim każdego
dnia Roku Pańskiego 2022.

Wyrazy
wielkiej
wdzięczności
chciałbym skierować zwłaszcza do
Tych wszystkich, którzy tworzą tę
parafię i sprawiają, że jest ona dla
wielu prawdziwą wspólnotą i domem, czyli do Parafian, zwłaszcza
do każdego, kto w tym życiu parafialnym jest w jakiś sposób obecny. A takich osób, na które zawsze
można liczyć, jest wśród nas wiele,
dlatego trudno je nawet wszystkie
indywidualnie wymienić.
Dziękuję za wszystkie gesty dobroci,
pomocy i wsparcia. Za każdą życzliwość. Również za to wsparcie materialne, bez którego przecież trudno
byłoby funkcjonować.
Z początkiem Adwentu rozpoczął
się nowy rok liturgiczny obchodzony w Kościele polskim pod hasłem
„Posłani w pokoju Chrystusa”, co
jest kontynuacją trzyletniego programu duszpasterskiego poświęco-
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Styczeń w naszej parafii
i diecezji
Ewa Pałasińska
01.01.2022 – Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Światowy Dzień
Modlitw o Pokój.
04.01.2022 - Parafia Ducha Świętego Bytków - Msza święta w intencji księdza Krzysztofa Jurczyńskiego w kolejną rocznicę urodzin.
06.01.2022 - Uroczystość Objawienia Pańskiego – Święto Trzech Króli. Katedra Chrystusa Króla w Katowicach: Orszak Trzech Króli.
24. rocznica święceń biskupich ks. abpa Wiktora Skworca oraz 7 rocznica święceń biskupich ks. bpa Marka Szkudło i ks. bpa Adama Wodarczyka .
11.01.2022 - Parafia Ducha Świętego Bytków - spotkanie wspólnoty ,,Mężczyźni św.
Józefa’’
18-25.01.2022 - Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan - „We wszystkich kościołach
i kaplicach na terenie archidiecezji katowickiej należy w dniach od 18-25 stycznia lub
w okresie poszerzonym urządzić nabożeństwa Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan” (II Synod 491).
21.01.2022 - Wspomnienie św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy.
23.01.2022 - Niedziela Słowa Bożego
23.01.2022 – Parafia Ducha Świętego Bytków - Msza święta w intencji ks. prałata. Władysława Nieszporka w kolejną rocznicę urodzin.
Styczeń 2022:
- Muzeum Archidiecezjalne w Katowicach (ul Wita Stwosza 11) - wystawa malarstwa
Marty Makarczuk „Dotyk Piękna” dedykowana ks. Krzysztofowi Grzywoczowi. – kapłanowi diecezji opolskiej, doktorowi teologii, rekolekcjoniście, który zginął w 2017
roku w szwajcarskich Alpach. Wystawa czynna do 31.01.2022 r.
– Piekarskie Betlejem: Żywa i Ruchoma Szopka na Rajskim Placu przy Bazylice NMP
w Piekarach Śląskich - Spotkania Kolędowe w każdą niedzielę od godziny 17:00.
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- Tychy, par. bł. Karoliny – farskie ogrody – Żywa szopka w niedziele i święta (godz.
8-21), w tygodniu (godz. 8-19)
- Panewniki, klasztor oo. Franciszkanów – ogrody klasztorne – żywa szopka codziennie
(godz. 9-18)
MSZE ŚWIĘTE KOLĘDOWE W NASZEJ PARAFII
08.01.2022 – w intencji mieszkańców z ulic: Jagiełły, Chorzowska, Mieszka I, Zygmunta
Starego
15.01.2022 - w intencji mieszkańców z ulic: Grunwaldzka, Łokietka, Chrobrego, Prusa,
Morcinka, Miłosza, Ogińskiego, Broniewskiego.
22.01.2022 - w intencji mieszkańców z ulic: Waloszka, Krasickiego, Reja, Rodziny Dembińskich, Majcherczyka – Zdana, Rzepusa, Potockiego, Pronobisa, Popka, ks. Stabika,
Bytkowska, Bema, Watoły, Polaczka, Węglowa, Diamentowa, Szmaragdowa, Brylantowa, Szafirowa, Rubinowa, Turkusowa, Górna, Dolna.
29.01.2022 - w intencji mieszkańców z ulic: Wróblewskiego, Niepodległości, Zgrzebnioka.
STYCZNIOWE SPOTKANIA KOLĘDOWE W PARAFIACH DIECEZJI
09.01.2022
Łaziska Górne, par. MB Królowej Różańca Św, godz. 16 - Koncert kolęd: chór “Echo”
Radzionków, par. św. Wojciecha, godz. 14.30 – Koncert kolęd: parafialna orkiestra dęta
Tychy, par. bł. Karoliny, godz. 18 – Tyskie wieczory kolędowe: Camerata Silesia
Katowice, par. św. Rodziny i św. Maksymiliana, godz. 19 - Koncert kolęd: Ks. Paweł Sobierajski (tenor) oraz prof. Ireneusz Wyrwa (organy)
15.01.2022
Tychy-Wartogłowiec, par. św. Józefa Robotnika, godz. 18 - Koncert kolęd „Jezuskowi na
góralską nutę”
16.01.2022
Katowice-Dąb, par. Świętych Męczenników Jana i Pawła, godz. 17 - Koncert kolęd: Chór
Mieszany “Ogniwo”
Ruda Śląska, par. św. Piusa X, godz. 15.30 – Koncert kolęd: zespół „Camerton”
Piekary Śląskie, par. św. Rodziny, godz. 17 – wspólne śpiewanie kolęd
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Tychy, par. bł. Karoliny, godz. 16 – Koncert kolęd: chór „Harfa” z Imielina
Katowice, par. św. Rodziny i św. Maksymiliana, godz. 17 - Koncert kolęd: Chór Śląskiej
Izby Lekarskiej “Cames” pod dyrekcją Doroty Dziełak-Szczepan
20.01.2022
Tychy, par. bł. Karoliny, godz. 19 – koncert kolęd: zespół „Śląsk”
23.01.2022
Rybnik-Nowiny, par. MB Częstochowskiej, godz. 16 – Koncert kolęd: zespół „Istebna”
Tychy, par. bł. Karoliny, godz. 16 – Koncert kolęd: chór parafialny „Laudate Dominum”
Katowice, par. św. Rodziny i św. Maksymiliana, godz. 17 - Koncert kolęd: Schola
z parafii Trójcy Przenajświętszej w Chełmie Śląskim oraz Rafał Kozubek (organy)
30.01.2022
Piekary Śląskie, par. św. Rodziny, godz. 17 - Koncert kolęd przedszkoli, szkół podstawowych i scholki „Pod Skrzydłami”
Tychy, par. bł. Karoliny, godz. 18 – Koncert kolęd: Eleni

Drodzy uczestnicy Świątecznego Łańcucha Dobroci

S

kładamy serdeczne podziękowania
przede wszystkim Bogu – za błogosławieństwo w czasie realizowania parafialnej akcji; księdzu proboszczowi – za
wsparcie duchowe, reklamę w postaci
ogłoszeń parafialnych, a także możliwości lokalowe – podarunki można było
przynosić do dwóch miejsc jednocześnie; rodzinie i przyjaciołom – za pomoc
w przenoszeniu oraz rozwożeniu paczek
dla potrzebujących; Akcji Katolickiej
działającej przy naszej parafii – za wsparcie finansowe, dzięki któremu mogliśmy
dokupić prezenty, które nie zostały dostarczone w wyznaczonym terminie.
I wreszcie Wam, bardzo hojnym Parafianom, którzy stanęliście na wysokości zadania i podjęliście się dzieła, które niesie

za sobą poważne skutki - dobro zawsze
powraca ze zdwojoną siłą.
Dziękujemy również Tym, którzy dzwonili i dopytywali o szczegóły akcji. Cieszymy
się, że zainteresowanie akcją z roku na rok
rośnie.
Warto przytoczyć słowa obdarowanych rodzin: Dziękujemy za górę prezentów, które
nie tylko umilą nam czas Świąt, ale również
poprawią jakość codziennego życia – mop do
mycia podłóg, komplety pościeli, frytkownice, odzież, chemię gospodarczą. Dziękujemy
także za te drobne przyjemności, którymi nas
obdarowaliście – suszarka do włosów, cienie
do powiek, słodycze.
Hiacynta i Kamil Budajowie
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