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kazanie noworoczne
ks. proboszcza
tomasza kopczyka

ZAKOŃCZENIE ROKU
x. proboszcz Tomasz Kopczyk

P

arafrazując Henryka Sienkiewicza można powiedzieć, że:
Rok 2016 to był ciekawy rok. Rok bogaty w niezwykłe wydarzenia. Zarówno na świecie, jak w Kościele i w naszej parafii.
•

Ostatni dzień roku jest takim czasem,
kiedy jeszcze raz chcemy spojrzeć wstecz,
na miniony czas i przypomnieć sobie to,
co przeżyliśmy – również jako rodzina
parafialna – przez ostatnie 366 dni.

Do stycznia w naszym kościele odbywały się dekanalne nabożeństwa
ku czci Niepokalanego Serca NMP.

2. LUTY:
• Rozpoczął się Wielki Post;
• 11.02 – Światowy Dzień Chorego –
we wsp. NMP z Lourdes – Msza św.
dla chorych z błogosławieństwem
lourdzkim;
• 27.02 – święcenia diakonatu –
w Brzezinach Śl. – przyjął nasz
parafianin – Piotr Sontag;

W minionym roku w Kościele przeżywaliśmy:
- Nadzwyczajny Jubileuszowy Rok
Miłosierdzia;
- Światowe Dni Młodzieży;
- 1050 Rocznicę Chrztu Polski.
Zaś w naszej parafii w kolejnych miesiącach też wydarzyło się wiele:

3. MARZEC:
• Odbyło się pierwsze spotkanie dla
osób, które zadeklarowały chęć przyjęcia do siebie pielgrzymów w czasie
ŚDM;
• Rozpoczęły się regularne modlitwy
w intencji dobrego
• Przygotowania i przeżycia ŚDM;
• W sobotę 5.03 miała miejsce kolejna
parafialna wielkopostna pielgrzymka
do Piekar;
• Rekolekcje wielkopostne – w tym
roku prowadził je ks. Józef Sołtys,

1. STYCZEŃ:
• Już w styczniu rozpoczęły się zapisy
dla tych, którzy pragnęli udać się
w lipcu na ŚDM do Krakowa;
• Był to czas odwiedzin duszpasterskich i koncertów kolędowych;
• Wielu parafian wzięło udział w Orszaku Trzech Króli w Katowicach;
• W Siemianowickim Centrum Kultury odbył się – kolejny już – Przegląd
Przedstawień Jasełkowych;
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•
•

proboszcz parafii Miłosierdzia
Bożego Tychach oraz rekolekcje
szkolne;
Droga Krzyżowa ulicami Bytkowa – po raz pierwszy na osiedlu
Chemik;
Wielu parafian wzięło – już po
raz drugi – udział w Ekstremalnej
Drodze Krzyżowej;

•
•
•

4. KWIECIEŃ:
• Pielgrzymka autokarowa do sanktuarium MB Fatimskiej w Zakopanem – na Krzeptówkach;
• Niektórzy wzięli udział rekolekcjach na Krzeptówkach;
• Wielkanoc
• Pielgrzymka autokarowa do
Czernej, Krakowa – Łagiewnik
i Wadowic;

•
•

tuariów w Leśniowie, Gidlach
i Częstochowie;
15.05 – odpust parafialny; kaznodzieją był ks. Piotr Żymańczyk;
20.05 – msza św. i nabożeństwo
przy kaplicy św. Jana Nepomucena;
21.05 – święcenia kapłańskie
w katowickiej katedrze przyjął nasz
parafianin – dk Mateusz Kasprowicz;
22.05 – odbyły się uroczystości
prymicyjne ks. Mateusza Kasprowicza;
29.05 – pielgrzymka Mężczyzn
do MB Piekarskiej – tym razem
w ulewnym deszczu;

6. CZERWIEC:
• 05.06 – VI Festyn parafialny
„Z Duchem” – tym razem nawiązujący do tematyki ŚDM;
• Pod koniec miesiąca rozpoczęła
się pielgrzymka autokarowa do
sanktuariów Toskanii i Umbrii we
Włoszech;

5. MAJ:
• Wczesna i I Komunia św.;
• Dni Krzyżowe;
• 3.05 – w naszym kościele została
odprawiona msza św. w int. Ojczyzny z udziałem władz samorządowych;
• 8.05 – mogliśmy obejrzeć spektakl
laserowy poświęcony św. Janowi
Pawłowi II;
• 13.05 – Ks. Arcybiskup Wiktor
Skworc udzielił bierzmowania
młodzieży z naszej parafii oraz
z parafii Zmartwychwstania Pańskiego;
• 18.05 – pielgrzymka do sank-

7. LIPIEC:
• Światowe Dni Młodzieży – przez
tydzień gościliśmy w parafii pielgrzymów z Argentyny;
• Uroczystości, koncerty i imprezy
na terenie miasta; - msza św. na
zakończenie pobytu pielgrzymów
w parafii;
• Drugi tydzień ŚDM – pielgrzymi
przebywali już w Krakowie i Brzegach;
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•
•

11. LISTOPAD:
• Dzień Muzyki Liturgicznej i koncert organowy;
• Rozpoczęły się odwiedziny duszpasterskie w parafii;
• Kazania głosił ks. Jacek Kocur,
pracujący we Lwowie;
• Zakończył się Nadzwyczajny Jubileuszowy Rok Miłosierdzia;

Odbyło się spotkanie z Papieżem
Franciszkiem w Częstochowie;
Zbierano też podpisy pod listą
poparcia o ograniczeniu handlu
w niedzielę;

8. SIERPIEŃ:
• Pielgrzymka kobiet i dziewcząt do
Piekar;
• Piesza parafialna pielgrzymka na
Jasną Górę;

12. GRUDZIEŃ:
• Oprócz mszy roratnich dla dzieci
– rozpoczęły się też Roraty dla dorosłych, które cieszyły się wielkim
powodzeniem;
• 8.12 – wiele osób przystąpiło do
Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego;
• 8.12 – w kościele św. Krzyża podczas mszy św. odprawionej przez
ks. Abpa Wiktora Sworca oraz proboszczów parafii naszego miasta,
z udziałem władz samorządowych
dokonano zawierzenia miasta Siemianowice Śląskie Niepokalanemu
Sercu NMP;
• Odbył się kolejny jarmark adwentowy;
• Zbierano podpisy pod ustawą
„Mama, Tata i Dzieci”;
• Zorganizowano wigilię dla osób
samotnych i starszych;

09. WRZESIEŃ
• Pielgrzymka autokarowa po
sanktuariach Jury Krakowsko –
Częstochowskiej, zorganizowana
przez FZŚ;
• Pielgrzymka Legionu Maryi na
Jasną Górę;
• Zakończenie Duchowej Adopcji
Dziecka Poczętego;
• Msza św. z okazji 25 rocznicy święceń kapłańskich proboszcza;
• Spotkanie z osobami i rodzinami,
które przyjęły pielgrzymów podczas ŚDM;
10. PAŹDZIERNIK:
• Archidiecezjalna pielgrzymka
Żywego Różańca do katowickiej
katedry;
• Odbyło się zebranie Rady Parafialnej – ostatnie w składzie poprzedniej kadencji;
• Wybory do nowej kadencji DRP;

REMONTY:
Wykonano też trochę prac remontowych – poza regularnym utrzyma-
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niem budynków kościoła oraz probostwa:

w naszej parafii:
- sakrament chrztu przyjęło 142 dzieci
(74 chłopców i 68 dziewczynek) –
o 8 chrztów mniej niż w roku 2015;
- małżeństwo zawarło 35 par – o 1 parę
mniej niż w roku poprzednim;
- zmarło 169 parafian – o 18 mniej;
z tego 50 zmarłych pochowano na
cmentarzach w innych parafiach;
- odprawiono 48 mszy św. za dusze
w czyśćcu cierpiące (z ofiar ze skarbonki);
- odprawiono 58 mszy św. za Parafian;
- chorych księża odwiedzili 1309 razy;
sakramentu namaszczenia chorych
udzielono 27 razy.
- oprócz tego do chorych co niedzielę
Komunię świętą zanoszą nadzwyczajni
szafarze.

- wycinka drzew w nowej części cmentarza oraz obok baraków;
- remont w dolnej części kaplicy na
cmentarzu;
- w kaplicy cmentarnej zamontowano
nowy ołtarz, ambonkę oraz organy;
- remont niektórych pomieszczeń
komunikacyjnych na probostwie;
- remont i malowanie salek; jedno z pomieszczeń w piwnicy zaadoptowano na
tymczasową salkę;
- likwidacja nieużywanych już zbiorników na olej opałowy;
- wymiana blacharki na wieży kościoła;
- zakupionokraty podestowe do wieży
oraz rusztowanie (wciąż trwają prace remontowe wewnątrz wieży);
- zainstalowano nowy zestaw oświetleniowy nad ołtarzem w kościele;
- wymieniono gablotki w kruchcie
kościoła oraz ich oświetlenie;
- pomalowano oraz wymieniono
drewniane elementy balustrad wokół
kościoła;
- regularnie są przeprowadzane kontrole budowlane – roczne i pięcioletnie –
w budynkach kościoła, probostwa oraz
kaplicy na cmentarzu;

Podsumowanie roku jest też okazją do
tego, żeby wyrazić wdzięczność wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się – i nadal to czynią – do tego,
by nasza parafia była żywą wspólnotą,
w której czujemy się u siebie i by każdy
mógł znaleźć w niej swoje miejsce.
Słowa PODZIĘKOWANIA pragnę
wyrazić:
- Najpierw Księżom wikariuszom:
ks. Wojciechowi Dytce, ks. Tomaszowi
Szkatule oraz ks. Wojciechowi Waszczakowi. Zarówno za posługę przy
udzielaniu sakramentów, jak i pracę
katechetyczną i wychowawczą, tak

Podstawowym wymiarem życia parafii
jest przede zawsze ŻYCIE SAKRAMENTALNE. W minionym roku
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w szkole jak też przy prowadzeniu grup
i wspólnot przy parafii.

parafii teraz 5 katechetek)
- Redakcji naszego biuletynu i miesięcznika,
- Redakcji naszej strony internetowej,
- Koordynatorom Parafialnego Centrum Światowych Dni Młodzieży,
- oraz tym, którzy przyjęli do siebie
pielgrzymów w czasie ŚDM;
- słowa wdzięczności chcę skierować
m.in. do artystów, grafików, za pomoc
zarówno przy dekoracjach czy to w kościele, czy też podczas naszego festynu
i jarmarku;
- fotografom za archiwizację wielu naszych wydarzeń parafialnych za to, że
na bieżąco możemy umieszczać zdjęcia
z tych wydarzeńna stronie parafialnej
i w naszym kalendarzu.

- Dziękuję także naszym klerykom za
ich posługę przy swojej parafii;
- słowa wdzięczności kieruję w stronę
wszystkich świeckich współpracowników, którzy troszczą się o dobre
funkcjonowanie naszej parafii, a więc
Bóg zapłać:
- Paniom z naszej kancelarii,
- Paniom w kuchni i na probostwie,
- Panom kościelnym,
- Panu gospodarzowi i tym, którzy
z nim współpracują,
- Panu organiście i jego pomocnikom,
- Panom, którzy pomagają w różnych
pracach w- oraz przy- kościele,
- Paniom, które dbają o czystość
naszego kościoła, i tym, które czynią
to od wielu lat i tym, które w ostatnich
miesiącach do tego grona dołączyły;
- Paniom, które dekorują nasz kościół
i układają kwiaty,
- 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;
- 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

- Dziękuję – również w imieniu wielu
parafian – za dyżury pełnione, czy
to w ramach pomocy prawnika, czy
w zakresie pomocy w problemach z zadłużeniem, a także w ramach pomocy
w matematyce i fizyce. To zazwyczaj
taka cicha, dyskretna pomoc, ale pomoc, z której korzysta naprawdę spora
liczba parafian.
- Dziękuję również wszystkim zaangażowanym bezpośrednio w liturgię,
czyli:
- ministrantom,
- lektorom,
- szafarzom,
- Bytkowskiej Scholi Ducha Świętego,
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Dziękuję 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.

- Przede wszystkim te słowa wdzięczności chciałbym skierować do wszystkich Parafian, którzy czują się związani
z Kościołem i swoją parafią. Dobrze,
że jest wielu, którzy czują to, że parafia, że Kościół jest naszym wspólnym
domem i naszą wspólną sprawą.
To przede wszystkim Wasza pomoc,
Wasza modlitwa i Wasze wsparcie jest
dla nas ogromną pomocą. Nie myślę
tu jedynie o tym materialnym, ale też
o tym wsparciu duchowym, nieraz

jakimś dobrym słowie, uśmiechu czy
gestach pomocy, które często są dla nas
– kapłanów –ogromnie cenne i pokazują, że nie jesteśmy sami.
Jest jeszcze wiele osób poza tymi, które
już zostały wymienione, a które chętnie
służą swojej parafii i swojemu Kościołowi i należą się im słowa wdzięczności. 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 już nowy rok kalendarzowy. Z początkiem Adwentu
rozpoczął się nowy rok liturgiczny,
który przeżywamy z hasłem: „Idźcie
i głoście!”. To takie wezwanie do tego
by swoją wiarą dzielić się z innymi.
Może wokół nas, na naszych osiedlach,
w naszych domach, w mojej klatce
schodowej, jest wielu takich, którzy już
nie pamiętają drogi do kościoła, którzy
już od lat się nie pomodlili, czy nie spotkali się z Panem Bogiem w sakramentach. I to jest dla nas wszystkich takie
wezwanie, by dać świadectwo swojej
wiary. By swoim życiem, swoją postawą
jakoś starać się przyciągnąć innych do
Boga. Wszystkim życzę, żeby w Nowym Roku byli zawsze blisko Niego
i by Bóg był zawsze blisko każdego
z nas. Niech Pan Bóg błogosławi każdy
dzień Nowego – 2017 roku. A my:
„Idźmy i głośmy!”.
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INTENCJE MSZALNE
PONIEDZIAŁEK 09.01.2017
7.00 Za ++ rodziców Cecylię i Stefana, brata Władysława, wujka Józefa,
Stanisława Kucharskich.
7.00 Za + męża Pawła Wróblewskiego w 5 r. śmierci.
8.00 Do Dzieciątka Jezus z podz. za otrzymane łaski z pr. o błog. i opiekę dla
Emilki Knopik z ok. 12 r. urodzin oraz o zdrowie dla rodziców i jej siostry.
18.00 Za ++ Kazimierę i Ignacego Kurpisz oraz Genowefę i Franciszka Baranek.
WTOREK 10.01.2017
7.00 Za + syna Adriana Stefańskiego w r. urodzin.
8.00 Za ++ Edwarda w r. śmierci, rodzeństwo i rodziców z obu stron.
8.00 Za ++ Teresę i Czesława Płonka w r. śmierci oraz pokrew. z obu stron.
18.00 Za ++ Edwarda Drzymałę w 2 r. śmierci, rodziców Drzymała, Dąbek oraz
++ z obu stron.
ŚRODA 11.01.2017
7.00 Do Bożego Dzieciątka Jezus przez wstawien. Matki Najśw. i św. Józefa z podz.
za otrzymane łaski z pr. o dalszą opiekę, zdrowie i zdrowie dla Marii
Włodarskiej w r. urodzin oraz o błog. Boże dla dzieci.
8.00 Za ++ ojca Józefa Sobańskiego 8 r. śmierci, mamę Weronikę oraz ++ z rodziny
Głuszek i Sobański
8.00 Za + Renatę Szostok w 9 r. śmierci – of. od męża i syna.
18.00 Za ++ matkę Blandynę Czapla, ojca Kazimierza i ++ z pokrewieństwa.
CZWARTEK 12.01.2017.
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. 90 r. urodzin. /TE-DEUM/
8.00 Za + Romana Parzonkę – of. od Ani i Sylwka Góreckich ze Słupi pod Kępnem.
8.00 Za ++ Małgorzatę i Romana Świsulskich.
17.00 WYSTAWIENIE NAJŚW. SAKRAMENTU
18.00 Za ++ Tadeusza Nyc w r. urodzin. rodziców, teściów, krewnych oraz dusze
w czyśćcu cierpiące.
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INTENCJE MSZALNE
PIĄTEK 13.01.2017
7.00 Za wstawien. MB Fatimskiej z pr. o Boże błog., opiekę i zdrowie dla Parafian
w Nowym Roku – of. od czcicieli MB Fatimskiej.
7.00 Za + męża Eugeniusza Pacan w 10 r. śmierci – of. od żony i dzieci
8.00 Za ++ Henryka i Sławomira Oleśkiewicz, Teresę i Serafina Chrobok,
++ z pokrewieństwa.
18.00 Za ++ mamę Władysławę Kerger w 6 r. śmierci, ojca Karola, dziadków
Małyga, Kerger.
SOBOTA 14.01.2017.
7.00 Za + matkę chrzestną Marię i wujka Wojciecha Piotrowskich oraz dusze
w czyśćcu cierpiące.
8.00 Za ++ Antoninę Bader z rodziną oraz Walentynę Lubożenko w r. śmierci –
of. od córki z rodziną.
10.00 Nabożeństwo i Msza św. do MB Fatimskiej - Za + męża i ojca Krystiana
Muchę w 2 r. śmierci oraz ++ z rodziny Mucha i Sekuła.
18.00 Za + mamę Franciszkę Łukjanowicz w 7 r. śmierci.
NIEDZIELA 15.01.2017 II NIEDZIELA ZWYKŁA
7.00 Przez wstawien. MBNP z podz. za otrzymane łaski z pr. o opiekę i zdrowie
w int. Stefanii Kosyrczyk z ok. 60 r. urodzin oraz o błog. dla męża,
synów i całej rodziny. / TE-DEUM/
9.00 O błog., dary i potrzebne łaski w int. rodzin i małżeństw naszej parafii –
of. od Domowego Kościoła i Odnowy w Duchu Świętym.
10.30 Do Opatrzn. Bożej z podz. za dar życia i kapłaństwa z pr. o obfitość łask
Bożych, siłę i moc Ducha Świętego, opiekę Maryi i Boże bł. dla
ks. Tomasza Szkatuły z ok. urodzin – ofiara od grup modlitewnych.
12.00 Do Opatrzności Bożej przez wstaw. MBNP z prośbą o dalsze błogosł. Boże
i zdrowie w intencji Krystyny i Henryka z okazji 40-tej rocz. ślubu oraz
o błogosł. dla córki Beaty z rodziną, syna Piotra i brata Jana z rodzina. /T-D/
15.00 W int. rocznych dzieci: Kamila Glowala, Franciszka Gawron, Zuzanny
Szelest-Adamiec, ich rodziców i rodziców chrzestnych.
17.00 Do Anioła Stróża z pr. o opiekę i zdrowie dla Wiktorka z ok. 4 r. urodzin
oraz o błog. dla rodziny.
20.00 Za ++ ojca Henryka Lesik w 4 r. śmierci, matkę Barbarę – of. od synów
z rodzinami.
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
08 STYCZNIA 2017 r.
ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO
Dzisiejsze święto jest wspomnieniem chrztu Pana Jezusa w Jordanie, w czasie którego Bóg Ojciec objawił ludzkości, kim jest
Jezus z Nazaretu. Gromadzimy się na Eucharystii, żeby wyznać,
iż Jezus jest umiłowanym Synem Boga i prawdziwym Barankiem, który gładzi grzechy świata.
•

Liturgia tygodnia:
- 13.01 – piątek – wsp. dow. św. Hilarego, bpa i dK;
•
Dzisiejsze święto Chrztu Pańskiego kończy liturgiczny okres Bożego
Narodzenia.
•
Przed nami jeszcze ostatni tydzień kolędowych odwiedzin duszpasterskich. W tych dniach odwiedzimy domy przy ul. Grunwaldzkiej.
•
We wtorek – 10.01 o godz. 19.00 – spotkanie Akcji Katolickiej.
•
W środę – 11.01 – swoje urodziny będzie obchodził nasz wikariusz –
ks. Tomasz Szkatuła. Msza św. w jego intencji zostanie odprawiona w przyszłą niedzielę – 15.01 o godz. 10.30. Zapraszamy do wspólnej modlitwy
za Solenizanta.
•
Siemianowickie Centrum Kultury zaprasza na kolejny Przegląd Przedstawień Jasełkowych w czwartek – 12.01 o godz. 14.00 do SCK przy ul. Niepodległości 45.
•
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W sobotę – 14.01 o godz. 10.00 nabożeństwo oraz msza św. ku czci MB
Fatimskiej.
•
W przyszłą niedzielę zapraszamy do naszego kościoła na koncert kolędowy w wykonaniu Bytkowskiej Scholi Ducha Świętego. Początek o godz.
18.00.
•
Wspólnota Żywego Różańca Archidiecezji Katowickiej zaprasza na adorację
przy żłóbku w bazylice o.o. Franciszkanów w Panewnikach – w sobotę 14.01
o godz. 11.00.
•
Stowarzyszenie SPES organizuje obóz zimowy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie. Poszukiwani są wolontariusze niezależnie od wieku i wykształcenia. Więcej szczegółów – na plakacie w gablotce.
•
Przy wyjściu z kościoła dostępne są jeszcze kalendarze na rok 2017, wydane
przez naszą parafię i nowe kalendarze śląskie.

EWANGELIA NA DZIŚ
(Mt 3,13-17)
Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć chrzest
od niego. Lecz 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. Wtedy Mu ustąpił. A gdy Jezus został ochrzczony,
natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębicę i przychodzącego na
Niego. A głos z nieba mówił: Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie.
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STATYSTYKA PARAFIALNA
GRUDZIEŃ 2016
CHRZTY
Leon Kędzierski, Nikodem Kokocha, Mateusz Michalak, Oliwia Stąpór, Julian Bimczok, Tymoteusz
Strzelczyk, Tytus Nowicki, Olaf Siejda, Maksymilian
Waluga
ŚLUBY
Mariusz Główczewski i Justyna Hełdak,
Patryk Opaszowski i Ramona Farniok
ZMARLI PA R A F I A N I E
Ryszard. Czarnooki l.58, Walerian Wychowaniec l.85,
Wiesława Ogórek, Elfryda Glinka,
Adam Gajek l.46, Adam Łysakowski l.63,
Daniel Sroka, Renata Bojko l.73, Zygmunt Szeja l. 78,
Teresa Popczyk l.71

Duch Bytkowski

www.parafia.bytkow.pl
facebook.pl/bytkow
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e-mail: duchbytkowski@gmail.com
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