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C

zy tego chcemy, czy nie, czy tego się
spodziewaliśmy, czy nie – kolejny rok
naszego życia przechodzi do historii…
I ponownie nadszedł czas podsumowań,
takiego obejrzenia się za siebie na te dni,
które są za nami. To też taki czas na zastanowienie się nad tym, co udało mi się
zrobić z tym czasem, jaki został mi przez
Pana Boga dany. Myślę, że kiedy byliśmy
w tym miejscu przed rokiem, nikt z nas
nie przypuszczał nawet, co nas w tym
roku 2020 spotka i czego doświadczymy.
Na pewno żyjemy w czasie i uczestniczymy w wydarzeniach, które przejdą do
historii. Choć nie zawsze i nie dla wszystkich te doświadczenia były i są łatwe.

miesiącu przeżywaliśmy też Światowy
Dzień Chorych z okazji wspomnienia MB
z Lourdes. Wtedy też tradycyjnie w naszej
parafii organizowany jest dzień chorych,
połączony z mszą św. oraz udzielaniem sakramentu namaszczenia. Odbył się też kolejny Wieczór Małżeński.

Ale zacznijmy może tradycyjnie od tego,
by jeszcze raz spojrzeć za siebie na te dni
i na ten rok, który za kilka godzin będzie
już przeszłością. Co wydarzyło się w tym
czasie?

03. Marzec

W tym miesiącu ogłaszaliśmy też organizowanie pielgrzymek, jakie miały się odbyć
w nadchodzących miesiącach: do Rzymu
na obchody 100-lecia urodzin Jana Pawła
II, do Fatimy, a także do Petersburga. Ile
z tych planów pozostało – sami wiemy ;-)
Luty tego roku to też Popielec i początek
Wielkiego Postu.
Na początku marca odwołano pielgrzymkę do Rzymu z powodu sytuacji sanitarnej we Włoszech. Mniej więcej od połowy
marca w życie zaczęły wchodzić różne zarządzenia – najpierw państwowe a za nimi
kościelne – dotyczące odprawiania nabożeństw w kościołach. I tak na początku
mogliśmy się gromadzić jedynie na mszy
św. i to w liczbie do 50 osób. Odwołano
wszelkie dodatkowe nabożeństwa i spotkania formacyjne w grupach i wspólnotach.
W naszej parafii nie odbyła się też – tradycyjna już – pielgrzymka wielkopostna do
Piekar Śl. W tym czasie zwiększyliśmy ilość
transmisji mszy świętych z naszego kościoła, aby dać możliwość udziału we mszy św.

CO SIĘ WYDARZYŁO W MIJAJĄCYM
ROKU.
01. Styczeń.
To w mijający roku był czas koncertów kolędowych, zarówno w wykonaniu zespołu
Krzysztofa i Katarzyny Puma - Piaseckich
jak i uczniów z Zespołu Szkół Sportowych.
02. Luty.
W lutym odbył się koncert kolędowy
w wykonaniu zespołu „Albo i nie”. W tym
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większej ilości Parafian. Odprawialiśmy też
przez kilka niedziel dodatkowe msze św.
w kaplicy na cmentarzu.

liczbie osób. Weszły w życie też przepisy
dotyczące noszenia maseczek, na razie tylko w zamkniętych pomieszczeniach, oraz
zachowywania stosownej odległości od innych osób.

Koniec marca to czas, kiedy zapadły nowe
decyzje i wydano zarządzenia o tym, że
z powodu zagrożenia pandemią msze
święte w kościołach będą odprawiane bez
udziału wiernych. Nie było także w tym
czasie możliwości skorzystania z normalnej formy spowiedzi. Biskupi przypominali
o możliwości Komunii św. duchowej oraz
nadzwyczajnych formach odpuszczenia
grzechów.

05. Maj
W maju, może po raz pierwszy w historii,
nie mogliśmy się gromadzić na tradycyjnych nabożeństwach majowych. Odmawialiśmy wtedy po każdej mszy św. Litanię
do MB.
Nie odbyły się też planowane uroczystości
Wczesnej i Pierwszej Komunii św. Dzieci do I Komunii przystąpiły w późniejszym czasie – w czerwcu i we wrześniu –
w mniejszych grupach.

04. Kwiecień
Kwiecień mijającego roku to Wielki Tydzień oraz Święta Wielkanocne i obchody
liturgiczne tych uroczystości bez udziału
wiernych. To znaczy bez obecności wiernych w kościele, ponieważ wielu z naszych
Parafian – i nie tylko – łączyło się z nami
w modlitwie przez Internet, jako że kościoły w czasie mszy św. były zamknięte.

Od połowy maja można było już w kościele
przystąpić do spowiedzi w tradycyjnej formie.
Ostatnia niedziela maja tego roku to uroczystość Zesłania Ducha Św. i nasz parafialny odpust. W tym roku obchodzony
z ograniczoną liczbą uczestników liturgii.
Kaznodzieją odpustowym był tym razem,
pochodzący z naszej parafii, ks. Piotr Brząkalik, proboszcz parafii MB Nieustającej
Pomocy w Katowicach – Szopienicach.

W tym czasie też podjęto decyzję o zamknięciu cmentarzy oraz zachęcano, żeby
bez konieczności nie opuszczać swoich
mieszkań i domów.
Wtedy też dzwony na kościołach zaczęły
bić codziennie o 20.15, by przypomnieć
i zachęcić do modlitwy różańcowej, jaką
wielu odmawiało w domach i w rodzinach
o 20.30, modląc się o bezpieczeństwo, zdrowie i szybkie ustanie zagrożenia epidemią.

Koniec maja to też czas Pielgrzymki Mężczyzn do Piekar. Tym razem odbyła się ona
w nietypowej formie – jedynie w piekarskiej bazylice i była transmitowana przez
massmedia.

Pod koniec tego miesiąca weszły w życie
złagodzone przepisy i zarządzenia dotyczące m.in. odprawiania nabożeństw w kościołach i można już było gromadzić się
na modlitwie w świątyni w ograniczonej

06. Czerwiec
Od tego miesiąca został – jak się okazało
czasowo – zniesiony limit osób obecnych
w kościele. Przywrócono też możliwość
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służby przy ołtarzu dla ministrantów.
Uroczystość Bożego Ciała obchodziliśmy
bardziej skromnie niż zwykle. Procesja
z najświętszym Sakramentem przeszła jedynie wokół kościoła.
W czerwcu też Bp. Adam Wodarczyk
udzielił sakramentu bierzmowania młodzieży parafii.
Zostały odwołane wszelkie planowane wyjazdy i pielgrzymki zagraniczne.
07. Lipiec
W związku z odwołaniem planowanych
pielgrzymek zagranicznych parafia ogłosiła możliwość zorganizowania pielgrzymki
autokarowej po sanktuariach wschodniej
Polski.
Lipiec to także wspomnienie św. Krzysztofa
i błogosławieństwo kierowców i pojazdów.
08. Sierpień
To pielgrzymka kobiet do Piekar. W tym
roku, podobnie jak pielgrzymka męska,
odbyła się w zmienionej formie bez udziału
wielkiej ilości wiernych.
To też czas pielgrzymki autokarowej po
miejscach kultu i innych ciekawych zakątkach Polski Wschodniej.
Pod koniec sierpnia pięcioletnią posługę
wikariusza w Bytkowie zakończył ks. Wojciech Dytko, który dekretem ks. bpa został
przeniesiony do bazyliki MB w Piekarach Śl.
Również po roku posługiwania w naszej
parafii ks. Damian Copek został mianowany proboszczem parafii MB Różańcowej
w Świętochłowicach – Chropaczowie.

09. Wrzesień
Od tego miesiąca posługę wikariuszy rozpoczęli u nas: ks. Krzysztof Jurczyński, który wcześniej posługiwał w parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Świętochłowicach
oraz ks. Rafał Lar, który zakończył kilkunastoletnią posługę w parafii w Szczucińsku
w Kazachstanie.
Rozpoczął się też nowy rok szkolny i wydawało się, że wszystko wraca do dawnego
porządku. Dzieci poszły do szkoły, na parafii rozpoczęły się spotkania grup i wspólnot
oraz katechezy. Jednak już wkrótce wiele
szkół wróciło do prowadzenia zajęć on-line.
Od początku września tego roku zmieniły
też się nieznacznie godziny urzędowania
kancelarii parafialnej – zostały bardziej dostosowane do potrzeb Parafian.
W tym miesiącu miało również miejsce
uroczyste zakończenie Duchowej Adopcji
Dziecka Poczętego.
10. Październik
W październiku odbył się kolejny Dzień
Papieski, który rozpoczął koncert w Parku
Tradycji w Michałkowicach.
Październik to też czas nabożeństw różańcowych oraz święto Żywego Różańca i pielgrzymka Róż Różańcowych do katowickiej
katedry. To także pielgrzymka Apostolatu
Margaretka do Łagiewnik.
W tym miesiącu odbył się – pierwszy po
wakacjach – Wieczór Małżeński. Ale nastąpiło także kolejne zaostrzenie przepisów
sanitarnych…

11. Listopad

12. Grudzień

…dlatego też w tym roku w uroczystość
Wszystkich Świętych nie mogliśmy się
udać z procesją na cmentarz. Nabożeństwo
za zmarłych zostało odprawione w kościele.

Grudzień to zazwyczaj czas odwiedzin kolędowych, chociaż w naszej parafii często
obejmowały one już znaczną część listopada. W tym roku jednak nie odbywają
się w parafiach odwiedziny duszpasterskie
w tradycyjnej formie. Dlatego też w kolejne
soboty grudnia i stycznia 2021 odprawiamy
msze św. w intencji mieszkańców poszczególnych osiedli oraz dzielnic naszej parafii.

Ponownie została ograniczona liczba
uczestników nabożeństw w kościołach.
Zawieszono też spotkania wszelkich grup
i wspólnot.
W związku z panującą sytuacją papież
Franciszek przedłużył w tym roku czas,
w którym można było zyskać odpust za
zmarłych, na cały listopad.
Msza św. za zmarłych parafian tym razem
została odprawiona w kościele.
W naszym kościele została odprawiona
też msza św. w intencji Ojczyzny, w której
wzięli udział przedstawiciele władz miasta.
Codziennie wieczorem przez cały miesiąc
odmawialiśmy wspólnie modlitwę różańcową w intencji bezpieczeństwa i zdrowia
Parafian oraz o ustanie pandemii.
Z okazji wspomnienia św. Cecylii, patronki muzyki kościelnej, gościliśmy w jedną
z niedziel listopada zespół muzyczny Czeremszyna z Ukrainy, który wykonywał
swoje utwory podczas każdej mszy św.
Już w listopadzie tego roku rozpoczęła się
też organizacja kolejnej edycji akcji „Łańcuch Dobroci”, w czasie której wielu Parafian przygotowuje paczki świąteczne dla
potrzebujących.
Ostatnia niedziela listopada to w tym roku
też pierwsza niedziela Adwentu.

Czas adwentu to także roraty – jak wiemy
w tym roku miały one miejsce podczas wieczornych mszy św. i były transmitowane na
stronie parafialnej. Podobnie roraty dla dorosłych – w soboty adwentu o 7.00.
Grudzień to oczywiście msza św. w intencji górników, to też w naszej parafii dzień
ślubowania Duchowej Adopcji Dziecka
Poczętego.
Na początku miesiąca dotarła do nas także smutna wiadomość, że 1.12 w szpitalu
w Rybniku zmarł ks. Andrzej Trzeciak, kiedyś wikariusz naszej parafii, a w ostatnich
latach proboszcz w Adamowicach.
Ostatni miesiąc roku to oczywiście Boże
Narodzenie i zakończenie roku kalendarzowego, w tym roku obchodzone inaczej
niż zwykle w związku z licznymi obostrzeniami i ograniczeniami, dotyczącymi możliwości gromadzenia się i opuszczania domów, dlatego też dzisiejsza msza św. oraz
nabożeństwo odbywa się o wcześniejszej
niż zwykle godzinie.
PRACE REMONTOWE
Kiedy rozpoczął się czas pandemii i zostały wprowadzone m.in. do kościołów liczne
ograniczenia, a zwłaszcza kiedy nie mo-

gliśmy sprawować nabożeństw z udziałem
wiernych, chyba wszyscy byliśmy w takim
trochę szoku. Trwał Rok Eucharystii, a my
nie mogliśmy zgromadzić się z Parafianami
na mszy św. Wieczerzy Pańskiej w Wielki
Czwartek, czy w Wielkanoc. Do tego doszły
obawy przed tym, co przyniesie przyszłość.
Jak wiadomo w Polsce Kościół utrzymuje się wyłącznie z datków i ofiar wiernych
a tych od jakiegoś czasu w kościołach po
prostu nie było. Dlatego też wyszło rozporządzenie biskupa, żeby zawiesić wszelkie
inwestycje budowlane i remontowe, które
nie byłyby pilne, czy konieczne.

Regularnie przeprowadzane są też kontrole
i przeglądy w budynkach kościoła, probostwa i kaplicy na cmentarzu.
Ponadto kilka prac udało się też wykonać na naszym cmentarzu. Tutaj muszę
też zaznaczyć, że wiele z tych prac wykonywanych jest we współpracy z firmą zarządzającą naszym cmentarzem i za to też
podziękować. I tak np. w tym roku została
wyremontowana dolna część kaplicy oraz
pochylnia – wejście do górnej części; do
kaplicy na cmentarzu zostały też zakupione nowe organy. Położono również kostkę
brukową przy kaplicy a także wykonano
odwodnienie kaplicy cmentarnej; również
wykonano kilka nowych alejek brukowych
między grobami.

Jednak okazało się, że wielu wiernych rozumiało tę sytuację i pospieszyło z pomocą. Również pomocą finansową, wpłacając
swoje ofiary na konto parafialne, dzięki czemu możliwe było funkcjonowanie i utrzymanie parafii, a także wykonanie niektórych prac.

Jeśli chodzi o budowę naszego Domu Parafialnego, udało się jedynie wstawić wszystkie okna i drzwi, które były już wcześniej
zamówione.

I tak w tym roku udało się zrealizować kilka
rzeczy w tym zakresie. Na przykład w czasie, kiedy nie było wiernych w czasie nabożeństw, zostały pomalowane ściany naszego
kościoła, poza tym także pomieszczenia
kancelarii, salki, korytarze oraz wiele pomieszczeń na probostwie.

ŻYCIE SAKRAMENTALNE
Jak często powtarzają dokumenty Kościoła, szczytem jego działalności jest liturgia,
a szczytem liturgii jest eucharystia. Więc życie parafii to przede wszystkim sakramenty,
więc zatrzymajmy się jeszcze teraz przez
chwilę przy tym temacie i spójrzmy, jak to
życie sakramentalne wyglądało w naszej
wspólnocie parafialnej w tym szczególnym
roku 2020.

Oprócz tego dokonano wymiany izolacji
i naprawiono dach nad częścią kościoła,
dokładnie nad pomieszczeniem za organami oraz dokonano wymiany pokrycia
i naprawiono zadaszenia nad wejściami do
kancelarii i na probostwo;

CHRZEST
- Otóż w 2020 roku sakrament chrztu św.
przyjęło 76 dzieci (w 2019 było ich 142).
Wielu rodziców odkładało i jeszcze odkłada
chrzest swojego dziecka w obawie przed zakażeniem. Więc w tym roku chrzest przyję-

W tym roku postawiono też nowe ogrodzenie od strony parku, zaś w zakrystii zamontowano nowy wzmacniacz do nagłośnienia
zewnętrznego.
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ło 40 dziewczynek i 36 chłopców. 32 z tych
dzieci – czyli prawie połowa – urodziło
się w związkach niesakramentalnych albo
w konkubinatach.
MAŁŻEŃSTWO
- Małżeństwo w naszym kościele zawarło
15 par (w roku 2019 było ich 29). I tutaj podobnie, wielu narzeczonych zrezygnowało
ze ślubu w wyznaczonym wcześniej terminie z tego powodu, że albo nie było można organizować wesel, albo można je było
urządzać z ograniczoną liczbą gości.
EUCHARYSTIA
- W roku 2020 zostało odprawionych 71
mszy św. za Parafian, a także 38 mszy św.
za dusze w czyśćcu cierpiące – z ofiar ze
skarbonki;
- Do Pierwszej Komunii św. w tym roku
przystąpiło 161 dzieci (rok wcześniej 68),
chociaż te uroczystości odbyły się w innym
czasie, niż wcześniej planowano. Wczesna
Komunia w tym roku się nie odbyła; rodzice dzieci, które do niej się przygotowywały, postanowili przełożyć tę uroczystość na
przyszły rok.
Nie odbywało się w tym roku tradycyjne
liczenie uczestników niedzielnej mszy św.,
jednak doświadczenia minionych miesięcy
pokazały z jednej strony ogromną tęsknotę
za eucharystią u wielkiej liczby Parafian –
zwłaszcza w tym czasie, kiedy nie mogliśmy
się gromadzić na nabożeństwach w kościele; a z drugiej strony, że dla niektórych
msza niedzielna przestała być wartością.
BIERZMOWANIE
- Sakrament bierzmowania otrzymały 97
osoby (w roku 2019 było ich 218).

SAKRAMENT CHORYCH
- Chorych i starszych parafian odwiedziliśmy w tym roku 898 razy, zaś sakramentu
chorych udzieliliśmy w domu chorego 21
razy oraz dodatkowo tym osobom, które
przyjęły go w kościele podczas Dnia Chorego w lutym.
POGRZEBY
- W roku 2020 na naszym cmentarzu zostało pochowanych 201 osób, z czego 45
z innych parafii.
- Zaś na innych cmentarzach pochowano 61 naszych Parafian (w roku 2019 na
naszym cmentarzu pochowano w sumie
141 osób, a również 61 Parafian na innych
cmentarzach).
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.
Na początku słowa podziękowania kieruję
w stronę kapłanów: Dziękuję zarówno naszym wikariuszom: ks. Michałowi Mendakiewiczowi, który swoją posługę w naszej
parafii pełni już czwarty rok, ks. Rafałowi
Larowi oraz ks. Krzysztofowi Jurczyńskiemu, którzy są z nami od września. Bardzo
dziękuję ks. emerytowi Władysławowi
Nieszporkowi za jego wsparcie i pomoc
w naszej posłudze. Dziękuję Księżom za
posługę udzielania sakramentów, za pracę
katechetyczną (w tym roku taką nietypową,

bo prowadzoną często przez Internet), za
pracę wychowawczą, za prowadzenie grup
i wspólnot przy parafii, za wiele pomysłów
i inicjatyw. A także za atmosferę, jaką tworzą w tej naszej małej wspólnocie na probostwie.
- Słowa ogromnej wdzięczności pragnę też
wyrazić wszystkim świeckim współpracownikom. Wszystkim, którzy z ogromną
troską i zaangażowaniem wspierają nas,
kapłanów w tej posłudze zarówno w tych
dobrych, ale również w tych trudniejszy
chwilach.
- Paniom z naszej kancelarii;
- Paniom w kuchni i na probostwie;
- Panom kościelnym;
- Panu gospodarzowi i tym, którzy z nim
współpracują;
- Panu organiście;
- Panom, którzy pomagają w różnych pracach w- oraz przyKościele;
- Paniom, które dbają o czystość naszego
kościoła;
- Paniom, które dekorują nasz kościół
i układają kwiaty;
- Tym, którzy troszczą się o nasz cmentarz,
a także o obejście kościoła; a także pełniącym funkcję zarządcy cmentarza;
- Tym osobom, które od lat dbają o kaplice
i krzyże na terenie naszej parafii;
- Pani z naszej Biblioteki, dziękuję też za jej
posługę charytatywną;

- Wszystkim innym, którzy pełnią posługę charytatywną przy Parafii oraz osobom, którzy w tej służbie charytatywnej
pomagają;
- Pani dr za posługę w Poradni Życia Rodzinnego;
- Naszym paniom katechetkom;
- Redakcji biuletynu i miesięcznika „Duch
Bytkowski”;
- Fotografom;
- Informatykom, którzy dbają o dobre
funkcjonowanie naszej parafialnej strony
internetowej;
- Pani, która troszczy się o fejsbukowy profil
naszej parafii;
- Dziękuję – również w imieniu wielu
Parafian – tym osobom, dzięki którym
można przy naszej parafii uzyskać pomoc
w różnych dziedzinach. To oni już od kilku dobrych lat pełnią dyżury i pomagają
– nieraz bardzo dyskretnie – wielu osobom, czy to w sprawach prawnych, czy
problemach finansowych, czy też w zakresie korepetycji i pomocy z matematyku i fizyki;
- 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;
- W tym roku muszę wspomnieć też o tych
osobach, które deklarowały wsparcie
i ochronę swojego kościoła w czasie, kiedy
trwały niepokoje na ulicach naszych miast;

- Chciałbym też podziękować p. inżynierowi, który służy swoim doświadczeniem
i czasem i czuwa nad sprawami budowlanymi i remontowymi w parafii;
- Dziękuję również wszystkim zaangażowanym bezpośrednio w liturgię, czyli
najważniejszą dziedzinę w życiu Kościoła
i parafii, a więc służbie liturgicznej: szafarzom, Scholi, ceremoniarzom, animatorom, lektorom, kantorom, psałterzystom
i ministrantom.
- Dziękuję wszystkim wspólnotom i grupom parafialnym oraz ich animatorom
i zelatorom.
- Wyrazy wielkiej wdzięczności chciałbym skierować zwłaszcza do wszystkich,
dla których parafia i życie Kościoła w tym
trudnym i nietypowym czasie nie przestały być ważne. Do tych, którzy wciąż się
angażują i na których wciąż można liczyć.
Dziękuję za każdy objaw życzliwości, pomocy i wsparcia. Za każde dobre słowo
i gest. Również za to wsparcie materialne,
bez którego przecież trudno byłoby funkcjonować. Tutaj przy okazji chcę gorąco
podziękować za wsparcie w tym niepewnym czasie i za ofiary, które dotarły i docierają również z okazji tych „mszy kolędowych”, jakie w tym czasie odprawiamy
za mieszkańców poszczególnych ulic naszej parafii.
Jako, że są i takie osoby, które regularnie wspierają finansowo budowę Domu
Parafialnego, pragnę też poinformować,
że choć na razie te prace musiały zostać
wstrzymane – miejmy nadzieję, że nie na
długo – to dzięki tym ofiarom udaje się
zaoszczędzić pieniądze na ten cel i są one
przeznaczone na kontynuowanie budowy.

Z początkiem Adwentu rozpoczął się
nowy rok liturgiczny, który w polskim
Kościele obchodzony jest – podobnie jak
poprzedni – pod znakiem Eucharystii.
Będą nam towarzyszyć słowa: „Zgromadzeni na świętej wieczerzy”, zaś papież
Franciszek ogłosił go Rokiem św. Józefa. I w tej chwili można by powiedzieć
o planach dotyczących życia parafii
w nadchodzącym roku, jednak widzimy
wszyscy, ile pozostało z naszych planów
sprzed roku. Choćby to, że planowaliśmy
kolejne misje parafialne, czy pielgrzymkę
do Fatimy. Nikt z nas chyba nie wie jeszcze, co przyniosą kolejne miesiące a jednocześnie wierzymy, że w danym czasie
i w danym miejscu Pan Bóg chce nas
mieć nieprzypadkowo. Więc oddajmy
ten czas w ręce Bożej Opatrzności, wołając po prostu: „Panie Jezu, Ty się tym
zajmij”!

ks. proboszcz Tomasz Kopczyk

INTENCJE MSZALNE
PONIEDZIAŁEK – 11.01.2021
7.00 Za + Józefę Kurek – ofiara od siostrzenicy Doroty z rodziną.
8.00 Do NSPJ, za wstaw. NMP, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą
opiekę, zdrowie, dary Ducha Św. dla Marii z okazji urodzin oraz o Boże błog.
dla całej rodziny.
18.00 Za ++ Rufina Tomczok w 4. rocznicę śmierci, żonę Stefanię, ++ z rodzin Tomczok,
Bacher.
18.00 Za ++ rodziców Kazimierę i Jana Sołtysiak, teściów Leokadię i Stanisława Fugiel,
dziadków i rodzeństwo z obu stron.
WTOREK – 12.01.2021
7.00 Z prośbą o pomyślny przebieg operacji i szczęśliwy powrót do zdrowia w intencji Justyny.
NABOŻEŃSTWO KU CZCI ŚW. JANA PAWŁA II
8.00 Za + Krystynę Smorąg – ofiara od męża i syna.
18.00 Za + matkę Blandynę Czapla.
ŚRODA – 13.01.2021
7.00 Za ++ Henryka i Sławomira Oleśkiewicz, Teresę i Serafina Chrobok oraz pokrewieństwo.
NABOŻEŃSTWO KU CZCI MBNP
8.00 Za ++ mamę Władysławę Kerger w 10. rocznicę śmierci, ojca Karola Kerger, dziad-ków Katarzynę i Stefana Małyga, Bertę i Ewalda Kerger.
18.00 Za + męża i ojca Eugeniusza Pacan w kolejną rocznicę śmierci – ofiara od żony
i córek z rodzinami.
CZWARTEK – 14.01.2021
7.00 Za wstaw. MB Fatimskiej o Boże błog., opiekę i zdrowie dla wszystkich parafian
na cały rok 2021. Ofiara od czcicieli MB Fatimskiej.
8.00 Za ++ Franciszkę i Józefa Łukjanowicz w rocznicę śmierci.
17.00 WYSTAWIENIE NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
18.00 Za ++ męża Franciszka Jagieła, rodziców, ++ z rodziny.
PIĄTEK – 15.01.2021
7.00 Za + kuzynkę Wandę w kolejną rocznicę śmierci.
8.00 Za + brata Jana Chwał – ofiara od siostry Zofii.

INTENCJE MSZALNE
18.00

18.00

Do Opatrz. Bożej przez wstaw. MB Królowej Różańca Świętego i św. siostry
Faustyny z podz. za otrzymane dary, z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne
łaski dla całej Wspólnoty Różańcowej oraz Stowarzyszenia Miłosierdzia „Faustinum”
przy naszej parafii, o łaskę zdrowia dla chorych członków oraz o życie wieczne
w niebie dla zmarłych – ofiara od Róż Różańcowych i Faustinum.
Za ++ matkę Janinę Wądołowską w 25. rocznicę śmierci, ojca Józefa,
pokrewieństwo z obu stron.
KORONKA DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA

SOBOTA – 16.01.2021
7.00 Za ++ rodziców Teklę i Franciszka Babiak, braci Józefa, Michała i Władysława,
dziadków, ciocie Józefę i Feliksę, siostrzenice Bronisławę i Krystynę.
8.00 Do Opatrz. Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę
i zdrowie w intencji Teresy i Józefa Kiszel z okazji 50.rocznicy ślubu oraz błog.
Boże dla całej rodziny. /TE DEUM/
10.00 NABOŻEŃSTWO KU CZCI MB FATIMSKIEJ - Za + żonę Sylwię Woźnicką na
pamiątkę urodzin, ++ z rodzin Woźnickich i Prandzioch.
18.00 Za + Waltera Kwapik w 35. rocznicę śmierci, ++ z rodziny.
NIEDZIELA – 17.01.2021 – II NIEDZIELA ZWYKŁA
7.00 Do Miłosierdzia Bożego o dar życia wiecznego dla ++ Bronisława Włodarskiego
w kolejną rocznicę śmierci, Franciszka Włodarskiego, Bronisławę Olszewską,
dusze w czyśćcu cierpiące.
9.00 O Boże błog., dary i potrzebne łaski w intencji rodzin i małżeństw naszej parafii
– ofiara od Wspólnoty Domowego Kościoła i Odnowy w Duchu Świętym.
9.00 Za ++ Krystynę Górecką, rodziców i rodzeństwo.
10.30 Do Opatrz. Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie,
dalszą opiekę w intencji Eugeniusza z okazji 50. rocznicy urodzin oraz o Boże błog.
dla całej rodziny /TE DEUM/
12.00 O Boże błog., potrzebne łaski, prowadzenie Ducha Św. oraz opiekę Anioła Stróża
dla Basi z okazji 15. rocznicy urodzin.
15.00 Do Opatrz. Bożej, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie
i dalszą opiekę w intencji małżonków Barbary i Henryka Dudek z okazji
40. rocznicy ślubu oraz Boże błog. dla syna z rodziną. /TE DEUM/
16.30 Nieszpory.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO
• Liturgia tygodnia:
- 13.01 – środa – wsp. dow. św. Hilarego, bpa i dK;
• O godz. 16.30 odprawimy dziś niedzielne nieszpory kolędowe.
• W ostatnią sobotę – 09.01 – zakończyliśmy odprawianie mszy
świętych w intencji mieszkańców poszczególnych ulic i osiedli
naszej parafii, w czasie których modliliśmy się o Boże błogosławieństwo na nowy rok. Wszystkim, którzy łączyli się z nami
we wspólnej modlitwie – zarówno w kościele, jak i przez Internet – bardzo dziękujemy za obecność, a także za wszystkie
ofiary złożone z tej okazji; również za te, które dotarły na parafialne konto bankowe.
• W najbliższą sobotę – 16.01 – na godz. 10.00 zapraszamy
na nabożeństwo oraz mszę św. ku czci Matki Boskiej Fatimskiej. Podczas tego nabożeństwa będzie miała miejsce
uroczystość ukoronowania figury MB nowymi koronami.
Wszystkim życzymy
Błogosławieństwa Bożego Dzieciątka
na każdy dzień
oraz opieki Świętej Bożej Rodzicielki Maryi!

