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2016
rokiem
Światowych
Dni Młodzieży

HOMILIA NOWOROCZNA
x. Tomasz Kopczyk
Za nami kolejny rok naszego życia. Przed nami nowy kalendarz i jeszcze nie zapisane karty… Czas, żeby spojrzeć za siebie i pomyśleć, jak udało się przeżyć i wykorzystać ten czas
mijającego roku w naszym życiu religijnym, życiu Kościoła
i naszej bytkowskiej parafii? Jak zwykle ten ostatni wieczór
roku jest okazją do takiego podsumowania oraz przypomnienia sobie tego, co w tym czasie się wydarzyło. Jest też okazją
do rzucenia okiem w najbliższą przyszłość – co nas czeka?
2. LUTY

W mijającym - 2015 - roku w życiu
Kościoła i naszej parafii miało miejsce
kilka ważnych wydarzeń:

W lutym – z okazji Światowego Dnia
Chorych – odbyło się spotkanie dla
chorych – Msza św. z błogosławieństwem lourdzkim, a po niej spotkanie
z chorymi w salce;
W lutym też wyruszyła z parafii pielgrzymka do Ziemi Świętej. Ponadto
w tym roku z parafii odbyły się pielgrzymki po sanktuariach Francji,
piesza – na Jasną Górę, pielgrzymka
autobusowa Legionu Maryi do Częstochowy, autokarowa pielgrzymka do
Krzeszowa.

1. STYCZEŃ
Styczeń to tradycyjnie czas odwiedzin
duszpasterskich, a także czas kolędowania. W styczniu minionego roku
mogliśmy wysłuchać m. in. koncertów
kolędowych scholi, czy uczniów naszych szkół.
Miniony czas to także dni przygotowania do Światowych Dni Młodzieży – Kraków 2016. Z tej okazji m.in.
w naszym kościele w styczniu odbyła
się peregrynacja symboli ŚDM – Krzyża papieskiego oraz ikony MB i nocne
czuwanie modlitewne.
Styczeń ub. r. był też czasem konsekracji dwóch nowych biskupów pomocniczych naszej archidiecezji.

3. MARZEC
W marcu – przeżywaliśmy czas Wielkiego Postu. W tym czasie wyruszyliśmy też z nabożeństwem Drogi Krzyżowej ulicami naszej dzielnicy. W tym
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5. MAJ

roku w kierunku Osiedla Młodych.
W marcu też rozpoczęły się w naszym
kościele pierwszosobotnie nabożeństwa ku czci Niepokalanego Serca
NMP, w ramach przygotowania miasta
do aktu ofiarowania go Sercu Maryi.

W maju przeżywaliśmy uroczystości
Wczesnej i I Komunii św., a także nasz
odpust parafialny. W tym roku kaznodzieją odpustowym był, pochodzący
z naszej parafii, ks. Michał Anderko –
ówczesny redaktor naczelny Radia eM.
W maju ks. bp Adam Wodarczyk udzielił sakramentu bierzmowania naszej
młodzieży. Również w maju odprawiono nabożeństwo majowe oraz Mszę św.
przy kaplicy św. Jana Nepomucena, na
Pl. Skrzeka – Wójcika, z okazji wspomnienia patrona.
Ostatnia niedziela maja – to pielgrzymka mężczyzn do Piekar.
Również w maju mogliśmy wysłuchać
w kościele koncertu organowego w ramach Festiwalu Bachowskiego.

W sobotę – 7.03 – nasz parafianin Mateusz Kasprowicz, otrzymał w kościele
św. Piotra i Pawła w Katowicach z rąk
ks. Abpa, święcenia diakonatu.
Odbyła się też kolejna, parafialna wielkopostna pielgrzymka do Piekar.
Zaś po raz pierwszy w Siemianowicach
została zorganizowana tzw. Ekstremalna Droga Krzyżowa. Wzięło w niej
udział także wielu naszych parafian.
W naszym kościele pod koniec marca
można było oglądać wystawę prac rzeźbiarskich naszego parafianina – Jacka
Kicińskiego, pt. „Między Całunem Turyńskim a Chustą z Manopello”.
Jeszcze w marcu rozpoczęły się wielkopostne rekolekcje parafialne, które
w tym roku prowadził o. Paweł Trzopek – dominikanin z Jerozolimy. Rekolekcje szkolne prowadził o. Tomasz
Maniura – oblat.

6. CZERWIEC
W czerwcu zorganizowano, już po raz
piąty, Festyn parafialny „Z Duchem”.
Tym razem motywem przewodnim
były słowa: „Jak dobrze mieć sąsiada”.
Organizatorem festynu od początku
jest Parafialny Oddział Akcji Katolickiej, jednak jest jeszcze bardzo wiele osób, które dodatkowo włączają
się w organizację tej imprezy. W tym
miejscu pragnę im też gorąco podziękować.

4. KWIECIEŃ
Kwiecień to był czas Wielkiego Tygodnia i Świąt Wielkanocnych.

W czerwcu odbyło się w Piekarach Śl.
kolejne Archidiecezjalne Święto Mło-
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dych. Wzięli w nim udział również
nasi parafianie.

roczny neoprezbiter z parafii Bożego
Narodzenia w Rudzie Śl. – Halembie.
We wrześniu też w naszej parafii na
stażu katechetycznym przebywał kleryk WŚSD w Katowicach – akolita Mateusz Kozielski.

7. LIPIEC
Lipiec to czas urlopów i wakacji. W tym
czasie nasi parafianie (i nie tylko) wyruszyli na autokarową pielgrzymkę po
sanktuariach Francji.

10. PAŹDZIERNIK

Sierpień – to miesiąc pielgrzymowania
– zarówno kobiet do MB Piekarskiej,
ale też czas pieszej pielgrzymki na Jasną Górę.
Również w sierpniu – po 5 latach posługiwania w naszej parafii, został przeniesiony do parafii św. Anioła Stróża
w Gorzycach ks. Piotr Żymańczyk, zaś
po 3 latach – ks. Piotr Mroczkowski –
do parafii św. Marii Magdaleny w Lubomi.
W sierpniu też nasza parafia została,
dekretem Ks. Abpa, wyznaczona jako
parafia patronacka dla nowo budującego się kościoła p.w. MB Fatimskiej
w Katowicach – Piotrowicach.

W październiku Bytkowska Schola Ducha Świętego, na zaproszenie
Przedstawicielstwa RP w Palestynie,
udała się na koncertowanie oraz pielgrzymkę na terenie Ziemi Świętej. Wyjazd trwał tydzień. Zespół koncertował
m.in. w bazylice Bożego Narodzenia
w Betlejem, a także w Centrum „Notre
Dame” w Jerozolimie.
Z tej okazji zostały też ponownie wydane dwie płyty scholi.
W październiku też ruszyły przygotowania do ŚDM, zwłaszcza dni przeżywanych przez pielgrzymów w parafiach – również w naszej.
Również w tym miesiącu odbył się przy
naszej parafii – organizowany przez
Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej
– Turniej Szachowy.

9. WRZESIEŃ

11. LISTOPAD

Od września (a dokładnie od ostatnich
dni sierpnia) posługę w Bytkowie rozpoczęli nowi wikariusze: ks. Wojciech
Dytko, przeniesiony z parafii św. Antoniego w Katowicach – Dąbrówce Małej
oraz ks. Wojciech Waszczak – tego-

W listopadzie – z okazji Dnia Muzyki
Liturgicznej, z koncertem wystąpiła
Bytkowska Schola. Koncert tym razem
połączony był z filmem, przedstawiającym pobyt Zespołu w Ziemi Świętej.
W tym miesiącu też, z okazji wspo-

8. SIERPIEŃ
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mnienia św. Tarsycjusza, modliliśmy
się w intencji Służby Liturgicznej naszej parafii. Zostali też ustanowieni
nowi ministranci i nowi lektorzy.

z remontem kotłowni oraz wymianą
komina;
- wymieniono grzejniki w pomieszczeniu za organami;
- zainstalowano nową tablicę, wyświetlającą teksty pieśni;
- zamontowano też nowe, LED-owe
oświetlenie ołtarza i prezbiterium.
- zakupiono też nowy wzmacniacz do
nagłośnienia kościoła.

12. GRUDZIEŃ
Grudzień to tradycyjnie czas mszy św.
roratnich, a także początek odwiedzin
duszpasterskich w naszej parafii.
8.12 jest także dniem Ślubowania Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.
Od lat wiele osób w naszej parafii podejmuje się tego zadania.
W grudniu odbył się także, trzeci już
z kolei, Jarmark Adwentowy.
Zorganizowano też wigilię dla osób samotnych i starszych.
W Kościele Powszechnym – 8.12 –
rozpoczął się Wielki Jubileuszowy Rok
Miłosierdzia.

NA CMENTARZU:
- zakończono remont kaplicy cmentarnej;
- tam też wymieniono żarówki na
oszczędne – LED-owe
(jest ich ok. 100 szt);
- zainstalowano nowy wzmacniacz do
nagłośnienia kaplicy;
- dokonano remontu muru oporowego
przy schodach do kaplicy;
- wykonano remont kapitalny dzwonnicy;
- zakończono wycinanie drzew na nowej części cmentarza;
- na cmentarzu została także wybrukowana nowa alejka;
- zostały wybrukowane miejsca pod
śmietniki;
- odnowiono też punkty do czerpania
wody.

13. REMONTY
W mijającym roku udało się także dokonać kilku prac remontowych zarówno w kościele, jak i na probostwie oraz
na cmentarzu.
W KOŚCIELE:
- wymieniono część skorodowanej blachy na wieży kościoła;
- uszczelniono pęknięcia, jakie pojawiły się na wieży;
- został wymieniony na nowy, bardziej
ekonomiczny, piec C.O. do ogrzewania kościoła. To wiązało się też m.in.

DODATKOWE PRACE:
- wymieniono pokrycie dachowe na
salce oazowej;
- dokonano remontów kilku pomieszczeń na probostwie oraz w piwnicach;

5

14. ŻYCIE SAKRAMENTALNE:
Życie parafialne jednak to przede
wszystkim życie sakramentów, dlatego też spójrzmy teraz na miniony rok
z tej perspektywy. Otóż w kończącym
się roku 2015 w naszej parafii:
- sakramentu CHRZTU św. udzielono
150 dzieciom, w tym 67 dziewczynkom i 83 chłopcom (o 6 chrztów mniej
niż w roku ubiegłym);
- sakrament MAŁŻEŃSTWA zawarło
36 par (o 3 więcej niż w roku 2014);
- w minionym roku ZMARŁO:
187 naszych parafian, z tej liczby 140
pogrzebów odbyło się w naszej parafii, zaś pozostałe – 47 osób zostało
pochowanych na innych cmentarzach.
W porównaniu z rokiem poprzednim
zmarło o 31 osób więcej.
- w kończącym się roku chorych i starszych parafian odwiedziliśmy w sumie
739 razy. W ramach tych odwiedzin
15 razy udzielono sakramentu chorych. Również w tym roku dwa razy
odbył się parafialny Dzień Chorych,
połączony z Mszą św., sakramentem
chorych lub błogosławieństwem „lourdzkim” oraz spotkaniem przy stole
dla nich.
Do naszych chorych i starszych parafian regularnie zanoszą też Komunię
św. świeccy szafarze. Coraz więcej
osób korzysta już z tej posługi.

W 2015 roku odprawiono 58 MSZY
ŚW. za parafian oraz 42 msze św. za
dusze w czyśćcu cierpiące – z ofiar ze
skarbonki.
15. PRZYSZŁY ROK
Teraz może spróbujmy spojrzeć na
rok, który się rozpoczyna. Co nas czeka w tym czasie. Najpierw, jak zwykle
kilka dat:
- Wczesna Komunia -01.05.2016
- I Komunia dla uczniów SP nr 1 –
08.05.2016
- I Komunia dla uczniów SP nr 8 –
22.05.2016
- Odpust parafialny – 15.05.2016
- Boże Ciało – 26.05.2016.
- rekolekcje wielkopostne – tym razem
tydzień przed Niedzielą Palmową;
- rekolekcje szkolne – od Wielkiego
Poniedziałku;
- pielgrzymka parafialna do Piekar –
w Wielkim Poście.
- Światowe Dni Młodzieży – w drugiej
połowie lipca.
16. PODZIĘKOWANIA:
Podsumowanie jest też okazją do wyrażenia wdzięczności. Dlatego teraz
chciałbym te słowa podziękowania
skierować w stronę tych wszystkich,
którzy tę parafię tworzą, którzy jej
służą i poświęcają swoje siły i prace.
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- Najpierw słowa wdzięczności chcę
skierować do kapłanów, moich współpracowników. Dziękuję gorąco ks.
Wojciechowi Dytce, ks. Tomaszowi
Szkatule oraz ks. Wojciechowi Waszczakowi. Dziękuję im zarówno za posługę przy udzielaniu sakramentów, jak
i pracę katechetyczną i wychowawczą,
zarówno w szkole jak też przy prowadzeniu grup i wspólnot przy parafii.
- Także naszym klerykom za ich posługę przy swojej parafii (w tej chwili
w WŚSD w Katowicach studiuje czterech naszych kleryków).

wysiłek. Może tym razem (na kolejną
prośbę) znajdą się osoby chętne do
pomocy w tym zakresie (poniedziałki
i piątki po mszy św. o 8.00);
- dziękuję Pani, która dekoruje nasz
kościół i układa kwiaty,
- dziękuję również tym, którzy troszczą
się o nasz cmentarz, a także obejście
kościoła;
- tym, którzy od lat troszczą się o kaplice i krzyże na terenie naszej parafii
i tym, którzy podjęli się tego zadania
w ostatnim czasie;
- Pani w bibliotece, również za posługę
charytatywną przy parafii,
- tym osobom, którzy w tej służbie charytatywnej pomagają;
- Pani dr w Poradni Życia Rodzinnego,
- Paniom katechetkom (pracuje przy
parafii teraz 5 katechetek)
- Redakcji naszego biuletynu i miesięcznika,
- Redakcji naszej strony internetowej,
- W tym roku pragnę wymienić też
Koordynatorów Parafialnego Centrum
Światowych Dni Młodzieży, którzy
od miesięcy już trwają na posterunku
i wiele wysiłku wkładają w przygotowanie tego wydarzenia;

- Z kolei słowa wdzięczności kieruję
w stronę wszystkich świeckich współpracowników, którzy troszczą się o dobre funkcjonowanie naszej parafii,
a więc Bóg zapłać:
- Paniom, które pracowały i tym, które
wciąż pracują w naszej kancelarii,
- Paniom w kuchni i na probostwie,
- Panom w zakrystii,
- Panu gospodarzowi i tym, którzy
z nim współpracują,
- Panu organiście i jego pomocnikom,
- Panom, którzy pomagają w różnych
pracach w- oraz przy- kościele,
- Serdecznie dziękuję Paniom, które tak gorliwie i zawsze niezawodnie
dbają o czystość naszego kościoła, (10
osób dwa razy w tygodniu przychodzi,
żeby posprzątać nasz kościół.
Panie robią to oczywiście bez wynagrodzenia. Niestety niektórym zdrowie, albo wiek już nie pozwala na taki

- słowa wdzięczności chcę skierować
m.in. do artystów, grafików, za pomoc
zarówno przy dekoracjach kościele,
czy też podczas festynu;
- dziękuję fotografom za archiwizację
wielu naszych wydarzeń parafialnych
i za to, że na bieżąco możemy umiesz-
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czać zdjęcia z tych wydarzeń na stronie parafialnej.

Dziękuję także wszystkim, którzy już
zadeklarowali chęć przyjęcia pielgrzymów do swoich domów podczas ŚDM,
a także tym którzy jeszcze to uczynią.

- Dziękuję – również w imieniu wielu parafian – za dyżury pełnione, czy
to w ramach pomocy prawnika, czy
w zakresie pomocy w kłopotach z zadłużeniem, jak też w kancelarii kanonicznej, a także w ramach pomocy
w matematyce i fizyce oraz z języka
angielskiego. To zazwyczaj taka cicha,
dyskretna pomoc, ale pomoc, z której
korzysta naprawdę duża liczba osób.

Przede wszystkim te słowa wdzięczności chciałbym skierować do wszystkich Parafian, którzy czują się związani
z Kościołem i swoją parafią. Bo to przecież głównie Wasze wsparcie i pomoc,
a także modlitwa i słowa pokrzepienia,
dodają nam, kapłanom siły i otuchy.
My mamy świadomość, że jesteśmy
tutaj dla Was, to Wy jesteście naszą rodziną.

Dziękuję również wszystkim zaangażowanym bezpośrednio w liturgię, czyli:
- Ministrantom, lektorom, szafarzom,
Scholi Bytkowskiej, panom, którzy
pomagają zbierać ofiary; wszystkim
wspólnotom i grupom parafialnym:
Radzie Parafialnej, Zespołowi Charytatywnemu, Franciszkańskiemu Zakonowi Świeckich, Legionowi Maryi,
Odnowie w Duchu Świętym, Członkom Róż Różańcowych, Wspólnocie
Domowego Kościoła, Akcji Katolickiej, Katechezie dorosłych, Wspólnocie oazowej, Dzieciom Maryi,
Margaretkom, Apostolatowi Bożego
Miłosierdzia – „Faustinum”, Kołu Misyjnemu, uczestniczącym w spotkaniach Kręgu Biblijnego;,tym, którzy
służyli swoją pomocą i zaangażowali
się w organizację naszego festynu oraz
jarmarku, a także wielu innych imprez.

Jest naprawdę bardzo wiele osób poza
tymi, które już zostały wymienione,
a które chętnie służą swojej parafii
i swojemu Kościołowi pomocą i wsparciem. Wielu z nich pragnie też pozostać
anonimowa. Dzisiejszy dzień jest także
okazją, kiedy można im podziękować
za to co robią dla naszej wspólnoty.
Rozpoczął się w Kościele czas szczególny, jakim jest przeżywany od 8 grudnia
– Rok Miłosierdzia. Dla nas jest to także czas przygotowań do ŚDM w Krakowie. Życzę wszystkim, na cały Nowy
Rok 2016 wielu łask i błogosławieństwa
i doświadczenia w swoim życiu takiej
prawdziwej bliskości Pana Boga, który jest „Bogaty w Miłosierdzie”. Niech
brzmią w naszych sercach słowa, które
będą też mottem ŚDM – Kraków 2016:
„Błogosławieni miłosierni, bo ONI miłosierdzia dostąpią”.
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
10 STYCZNIA 2016 r.
NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO
W dzisiejszą niedzielę, przeżywając 1050 rocznicę chrztu Polski, przypominamy sobie, że chrzest św., który sami przyjęliśmy,
jest przejściem z ciemności grzechu do jasności życia w Bogu. Sam
Chrystus chrzci nas Duchem Świętym i mocą. Przychodzi dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy są pod władzą diabła.
•

Liturgia tygodnia:
13.01 – środa – wsp. dow. św. Hilarego, bpa i dK;
•
Święto Chrztu Pańskiego kończy w Kościele liturgiczny okres Narodzenia Pańskiego.
•
W środę – 13.01 – Franciszkański Zakon Świeckich zaprasza do naszego kościoła o godz. 17.30 na adorację przy żłóbku i wspólne kolędowanie.
•
W sobotę – 16.01 – o godz. 8.30 – odbędzie się spotkanie kolędowe dla I, II i III Róży
Różańcowej. Początek o 8.30 w salce w baraku.
•
W sobotę – 16.01 o godz. 10.00 – nabożeństwo oraz msza św. ku czci MB Fatimskiej.
•
We wtorek – 12.01 w Siemianowickim Centrum Kultury, przy ul. Niepodległości,
odbędzie się VI Przegląd Zespołów Jasełkowych. Na scenie zaprezentują się zespoły
z siemianowickich szkół i przedszkoli. Początek o godz. 15.00. Wstęp wolny.
•
Zaś w przyszłą niedzielę – 17.01 – Siemianowickie Centrum Kultury oraz nasza parafia zapraszają do naszego kościoła na kolędowy koncert Bytkowskiej Scholi Ducha
Świętego. Początek o godz. 18.00.
•
Trwają zapisy na pakiety na ŚDM – Kraków 2016. Można zapisywać się dziś w zakrystii, zaś od jutra w kancelarii parafialnej. Należy przy tym podać swoje dane osobowe
oraz nr telefonu.
•
Przy wyjściu z kościoła dostępne są jeszcze kalendarze na rok 2016, wydane przez
naszą parafię oraz nowe – książkowe kalendarze śląskie.
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INTENCJE MSZALNE
PONIEDZIAŁEK 11.01.2016
7.00 Do NSPJ przez wstawien. Anioła Stróża z pr. o opiekę, błog. i zdrowie w int.
Emilii Knopik z ok. 11 r. urodzin.
8.00 Do Św. Rodziny z podz, za otrzymane łaski, z pr. o dalszą opiekę, zdrowie
i błog. Boże w dniu urodzin Marii Włodarskiej oraz o potrzebne łaski dla
całej rodziny.
8.00 Za ++ Ignacego Kulika, Adriana Sieja w I r. śmierci oraz wszystkich ++
z rodziny Pilarski.
18.00 Do Opatrzn. Bożej przez wstawien. Matki Boskiej z podz. za otrzymane łaski,
z pr. o zdr., op. i błog. w int. Marii Matysik z ok. 70 r.ur./TE-DEUM/
WTOREK 12.01.2016
7.00 Do Mił. Bożego przez wstawien. MBNP z podz. za otrzymane łaski, z pr.
o zdrowie i błog. Boże w int. Magdaleny Szymon z ok. urodzin.
8.00 Za + syna Adriana Stefańskiego w r. urodzin.
8.00 Za + syna Łukasza Rosner.
18.00 Za + Edwarda Drzymałę w I r. śmierci, ++ z rodziny Drzymała i Dombek,
rodziców z obu stron szwagra z żoną.
ŚRODA 13.01.2016
7.00 Za + Danutę Walczak – of. od pracowników Siemianowickiej Spółdzielni
Mieszkaniowej.
7.00 Za + męża Sławomira Wiśnickiego.
8.00 Za + Adelajdę Rzońca – of. od rodziny Wróblewskich.
18.00 Za ++ mamę Władysławę Kerger w 5 r. śmierci, ojca Karola, dziadków
Małyga, Kerger.
CZWARTEK 14.01.2016
7.00 Do Mił. Bożego za wstawien. MB Fatimskiej z pr. o pokój na świecie
i w naszych rodzinach oraz o błog. Boże i opiekę w rozpoczynającym się
Nowym Roku – of. od czcicieli MB Fatimskiej.
8.00 Za + matkę Franciszkę Łukjanowicz w 6 r. śmierci.
8.00 Za ++ rodziców Annę i Jerzego, teścia Wiktora w kolejne r. śmierci.
18.00 Za + Eugeniusza Pacan – of. od rodziny.
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INTENCJE MSZALNE
PIĄTEK 15.01.2016
7.00 Za ++ Helenę Guzy i dusze w czyśćcu cierpiące.
8.00 Za ++ męża Erwina Klekot w 4 r. śm., rodziców, teściów, dusze
w czyśćcu cierpiące.
8.00 Za ++ rodziców chrzestnych Marię i Jana, Wojciecha, Ks. Stanisława,
pokrew., dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00 Do Mił. Bożego przez wstawien. Siostry Faustyny z podz. za otrzymane
łaski, z pr. o dal. op. dla członków Faustinum, o zdr. dla chorych członków
oraz do Opatrzn. Bożej przez wstawien. NMP Różańcowej z podz. za
otrzymane łaski, z pr. o błog. w Nowym Roku dla Wspólnoty Żywego
Różańca oraz o życie wieczne w niebie dla ++ członków – of. od Róż
Różańcowych.
SOBOTA 16.01.2016
7.00 Za ++ rodziców Teklę i Franciszka Babiak, brata Michała i Józefa, bratowe,
pokrew. z obu stron, męża Jana, Feliksę Kobryn, dusze w czyśćcu cierpiące.
8.00 Do Mił. Bożego przez wstawien. MBNP z podz. za otrzymane łaski i zdrowie
z pr. o dalszą op. i błog. w int. Teresy i Józefa z ok. 45 r. ślubu oraz o zdr.
i op. dla syna z rodziną./TE-DEUM/
10.00 Nabożeństwo i Msza sw. do MB Fatimskiej - Przez wstawien. MB Fatimskiej
z pr. o łaskę wyzdrowienia i opiekę Matki Bożej dla córki Justyny.
14.00 Ślub rzymski: Łukasza Nowak i Agnieszki Smyka.
18.00 Za + Waltera Kwapik w 30 r. śmierci i ++ z rodziny.
NIEDZIELA 17.01.2016 II NIEDZIELA ZWYKŁA
7.00 Za + Bronisławę Szkotak – of. od siostrzenicy Stanisławy z rodziną
9.00 W int. Rodzin i Małżeństw naszej parafii z pr. o błog., dary i potrzebne łaski
– of. od Wspólnoty Domowego Kościoła i Odnowy w Duchu Świętym
10.30 Do Dzieciątka Jezus z pr. o błog. i opiekę Anioła Stróża w int. Wiktorka
z ok. 3 r. urodzin.
12.00 Do Opatrzn. Bożej z podz. za otrzymane łaski, z pr. o dalszą opiekę, zdr.
i błog. dla Artura Szygi z ok. 18 r. urodzin.
15.00 W int. rocznych dzieci: Kacpra Wegner, Mateusza Niedźwiedzkiego, ich
rodziców i rodziców chrzestnych.
17.00 Za + męża i ojca Krystiana Muchę w I r. śmierci.
20.00 Za + Henryka Lesika w 3 r. śmierci – of. od synów z rodzinami.
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STATYSTYKA PARAFIALNA
GRUDZIEŃ 2015 r.
CHRZTY
Zuzanna Szyling, Julia Świerc, Vanessa Prukop, Helena Zduńczyk, Szafron Gray, Milena Sotoła, Lukas Fox, Melania Kowalska,
Karolina Lysko, Kacper Swatek, Miłosz Rybak, Jakub Wojtasik,
ŚLUBY
Adam Kościecha i Kornelia Tyzo.
ZMARLI PARAFIANIE
Sylwester Zogórski, Sabina Hampel, Bernard Koziołek l.91, Teresa Janysek l.80, Zofia Zielonka l.80, Jan Franielczyk l.69, Paweł Laube l.76, Ignacy Kulawik l.76, Wincenty Grabiwoda l.73,
Antoni Koczar l.81, Krystyna Maciejiczek l.82

Chorzy parafianie, niemogący uczestniczyć we Mszy Świętej mogą przystąpić do Komunii Świętej podczas odwiedzin domowych prowadzonych
przez Szafarzy Najświętszego Sakramentu. Zapisy w kancelarii parafialnej.
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