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statni dzień roku. Za nami kolejnych 365 dni, które przecież tak
niedawno witaliśmy. Od jutra na ścianach albo biurkach pojawią się nowe
kalendarze. Na pewno jest to taki dobry moment by spojrzeć wstecz, na te
dni, które mamy za sobą. By spojrzeć
też z tej perspektywy życia parafialnego oraz – jak to zazwyczaj w tym dniu
bywa – z perspektywy takiej parafialnej statystyki.

bywa się 6 stycznia, a którym bierze
też udział spora liczba rodzin naszej
parafii.

Co wydarzyło się w minionym roku
w Kościele Powszechnym, w Kościele
polskim oraz w tym naszym lokalnym
kościele bytkowskim?

- Miesiąc luty rozpoczęliśmy od święta
Ofiarowania Pańskiego – MB Gromnicznej. 11 dzień lutego to wspomnienie MB z Lourdes i Światowy Dzień
Chorego, który przeżywaliśmy również
razem z chorymi i w naszym kościele.

I.
- Styczeń to tradycyjnie czas odwiedzin kolędowych, a także od kilku lat
czas Orszaku Trzech Króli, który od-

- To też czas koncertów kolędowych,
zaś w Centrum Kultury odbył się,
w styczniu mijającego roku, kolejny
już Miejski Przegląd Przedstawień Jasełkowych. Zaś druga część stycznia
to już zimowe ferie szkolne.
II.

- Z okazji przypadającej w mijającym
roku 60 rocznicy śmierci ks. Franciszka

Blachnickiego oraz 60 rocznicy założenia przez niego Krucjaty Wyzwolenia
Człowieka, w niektórych kościołach
odbyła się peregrynacja krzyża KWC.
Miało to także miejsce u nas w jedną
z niedziel lutego. Z tej okazji kazania
głosił wtedy ks. Wojciech Ignasiak, odpowiedzialny za dzieło KWC w naszej
archidiecezji.

parafian. Nasza kaplica jest pod wezwaniem św. Józefa – Patrona Dobrej
Śmierci, dlatego była to niejako jej uroczystość odpustowa. Chcemy ten zwyczaj nadal kontynuować (można wtedy
w kaplicy zyskać odpust zupełny, który
można też za zmarłych ofiarować).
- W marcu odbyła się także nasza parafialna wielkopostna pielgrzymka do
Piekar, co stało się już taką – można
powiedzieć – parafialną tradycją.

Musimy wspomnieć, że także w lutym
tego roku swój jubileusz 25-lecia posługi muzycznej w Kościele obchodził
nasz organista – p. Wojciech Matczak.

IV.
- Pierwsza część kwietnia to ostatni
etap Wielkiego Postu, Wielki Tydzień
oraz nasze, parafialne i szkolne rekolekcje wielkopostne. Przypomnę tylko, że w tym roku rekolekcjonistą był
ks. Wiesław Hudek, który pełni funkcję Przewodniczącego Archidiecezjalnej Komisji Muzyki Liturgicznej. Zaś
rekolekcje dla uczniów naszych szkół
prowadził ks. Łukasz Pasuto z parafii
św. Antoniego w Katowicach – Dąbrówce Małej.

- Również w tym miesiącu parafia
otrzymała dar w postaci relikwii św.
Rity z Cascii. Od tego czasu 22 dnia
każdego miesiąca wieczorem odprawiamy nabożeństwo ku czci tej patronki, połączone z poświęceniem róż.
- W lutym kończącego się rozpoczęliśmy też okres Wielkiego Postu. Przypomnijmy sobie – kazania pasyjne
głosił ks. Wojciech Dytko.
III.

- Druga część kwietnia to sakrament
bierzmowania, którego w tym roku
naszej młodzieży udzielił bp Adam
Wodarczyk.

- W dniu 18 marca nasza parafianka
– Anna Jadwiszczok – złożyła wieczyste śluby zakonne w klasztorze Sióstr
Karmelitanek w Katowicach. Przybrała zakonne imię: s. Wiktoria od Maryi
Pięknej Miłości.

- W kwietniu odbyła się także autokarowa pielgrzymka do Turzy Śl., Pszowa i Rud Raciborskich. Okazją do
tego były obchody 100-lecia objawień
MB w Fatimie.

- W dniu 19 marca, czyli w uroczystość
św. Józefa została odprawiona msza św.
w kaplicy na cmentarzu za zmarłych
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V.

z naszego kościoła poprzez łącza internetowe. Przypomnę, że msze św.
można oglądać m.in. na naszej parafialnej stronie internetowej codziennie o 18.00, w niedziele o 9.00 i 12.00,
a także z okazji większych uroczystości (np. Wielki Tydzień), czy specjalnych nabożeństw (jak np. nabożeństwa fatimskie).

- Również w Turzy Śl. odbyła się tegoroczna archidiecezjalna Pielgrzymka
Róż Różańcowych. Miało to miejsce
już na początku maja.
- Maj to też czas uroczystości pierwszokomunijnych.
- W naszej parafii jedna z niedziel to
także uroczystość prymicyjna ks. Piotra Sontaga, który święcenia kapłańskie
przyjął w katowickiej archikatedrze 13
maja, czyli dokładnie w 100-lecie objawień fatimskich.

- W tym roku także odbyły się wybory
do Rad Parafialnych. W naszej parafii
również PRD spotkała się już kilkakrotnie w nowym składzie – po raz
pierwszy właśnie w czerwcu. Kadencja
członków Rad Parafialnych trwa 5 lat.

- Koniec maja to także pielgrzymka
mężczyzn do Piekar.

VII.

VI.

- Na początku lipca wielu naszych parafian wyruszyło na autokarową pielgrzymkę do sanktuariów na Bałkanach.

- W czerwcu przeżywaliśmy nasz parafialny odpust – w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Kaznodzieją
odpustowym w tym roku był ks. Piotr
Mroczkowski.

- W tym czasie pojawiła się też propozycja zorganizowania obozu kajakowego dla ojców z dziećmi. Jednak
pomimo dość sporego początkowego
zainteresowania, nie udało się tego
zrealizować. Jednak w nadchodzącym
roku znów otworzyła się taka możliwość (więcej informacji można było
uzyskać podczas naszego ostatniego
jarmarku adwentowego) i może teraz
uda się tę inicjatywę zrealizować?

- W tym roku w tym samym dniu odbył się kolejny Parafialny Festyn Rodzinny.
- Czerwiec to także uroczystość Bożego Ciała.
- W czerwcu odbyły się też dwie autokarowe pielgrzymki – jedna do Lwowa, druga do sanktuarium św. Krzyża
oraz Godowa – Kałkowa. - To też miesiąc zakończenia roku szkolnego.

VIII.
- Sierpień to czas pieszej, parafialnej
pielgrzymki na Jasną Górę. To także
pielgrzymka kobiet do Piekar.

- Pod koniec czerwca rozpoczęliśmy także transmitowanie mszy św.
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- Pod koniec sierpnia także zakończył
trzyletnią posługę w naszej parafii wikariusz – ks. Tomasz Szkatuła. Został
przeniesiony do parafii Jezusa Chrystusa Dobrego Pasterza w Chorzowie Batorym. Na jego miejsce został
skierowany ks. Michał Mendakiewicz
z parafii NSPJ w Chorzowie Batorym,
który rozpoczął posługiwanie w naszej parafii 31 sierpnia.

(nie tylko parafian). Była to pierwsza
edycja tych spotkań.
- Musimy też wspomnieć o tym, że
we wrześniu dość niespodziewanie
zmarła p. Barbara Chajewska, która
od wielu lat pracowała w naszej kancelarii parafialnej.
X.
- W październiku wielu naszych parafian uczestniczyło w archidiecezjalnej
pielgrzymce Żywego Różańca do katowickiej katedry, a także wielu wzięło
udział we wspólnej modlitwie różańcowej wokół granic naszego kraju.

IX.
- We wrześniu (8.09) we wszystkich
parafiach w naszym kraju ponowiono
ofiarowanie Kościoła w Polsce Niepokalanemu Sercu NMP, co biskupi
uczynili już wcześniej w sanktuarium
MB Fatimskiej na Krzeptówkach.

- Pod koniec października wyruszyła także pielgrzymka autokarowa do
sanktuarium w Licheniu.

- Również w tym dniu odbyło się w parafii zakończenie Duchowej Adopcji
Dziecka Poczętego (co roku ok. 100
osób podejmuje się tego dzieła w dniu
8 grudnia).

- W ostatnim dniu tego miesiąca udało się też – we współpracy z Siemianowickim Centrum Kultury, naszymi
szkołami oraz Akcją Katolicką – zorganizować pierwszy Bal Wszystkich
Świętych. Bal, w którym wzięli udział
głownie uczniowie szkół wraz z opiekunami, odbył się w sali SCK.

- Pod koniec września odbyła się autokarowa pielgrzymka do sanktuariów
w Tuchowie, Dębowcu i innych.
- We wrześniu też wiele dzieci wyjechało na wycieczkę do fabryki cukierków
w Krakowie (była to nagroda wygrana
przez nie w czasie naszego festynu).
Dzieci z opiekunami odwiedziły wtedy
także sanktuarium w Łagiewnikach.

XI.
- Listopad to czas modlitwy za zmarłych. W tym roku na początku tego
miesiąca wielu parafian wyruszyło też
na, planowaną już od dwóch lat, pielgrzymkę do sanktuarium MB z Guadalupe w Meksyku.

- W ostatnim tygodniu września rozpoczął się też w parafii Kurs ALPHA,
w którym wzięło udział ok. 100 osób

- Z okazji wspomnienia św. Cecylii,
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odbyły się w naszym kościele muzyczne nieszpory, które prowadziła Schola
Bytkowska.

wojną w Aleppo w Syrii. Pierwotnie
naszym zamiarem była pomoc przez
pół roku dla jednej rodziny. Jednak
w przygotowanej skarbonce znalazło
się tyle ofiar, że przez kolejne miesiące
wysłaliśmy w sumie środki na pomoc
dla trzech rodzin. Tutaj przy tej okazji
chciałbym podziękować tym, którzy
tą sprawą techniczną i wysyłaniem tej
pomocy przez te miesiące się zajmowali.

- Koniec listopada to też w naszej parafii
początek odwiedzin duszpasterskich.
XII.
- Początek grudnia tego roku to początek Adwentu. W pierwszą niedzielę Adwentu gościliśmy w parafii
franciszkanów z Krakowa. Parafia
otrzymała wtedy dar w postaci relikwii bł. Męczenników z Pariacoto:
o. Zbigniewa Strzałkowskiego i o. Michała Tomaszka OFMConv.

W czasie tego roku udało się też wykonać kilka spraw gospodarczych czy
remontowych, zarówno przy naszym
kościele, jak i kaplicy na cmentarzu
oraz w budynkach i terenie kół kościoła. Z takich najważniejszych inwestycji, na pewno trzeba wspomnieć
o rozpoczęciu na wiosnę tego roku
budowy naszego Domu Parafialnego.
Mówiłem o tym bardziej szczegółowo
kilka tygodni temu podczas kazania.

- W drugą niedzielę grudnia odbył się
– kolejny już – jarmark adwentowy.
- Grudzień to oczywiście czas Mszy św.
roratnich dla dzieci i dla dorosłych.
- To też, organizowana już od wielu
lat, wigilia dla osób starszych i samotnych.

- W kaplicy cmentarnej trzeba było
zakupić i zainstalować nowy piec CO.
Ocieplono też tam ścianę ołtarzową
oraz osuszono i zaizolowano fundamenty, dokonano również naprawy
studni kanalizacyjnej.

Tyle z tych najważniejszych wydarzeń,
takie parafialne kalendarium z roku
2017. Na pewno watro jeszcze wspomnieć o kilku inicjatywach, jakie miały
miejsce w czasie tego roku, np.:

- Wykonano wiele remontów w obecnych salkach i pomieszczeniach na
probostwie. M.in. zaadoptowano pomieszczenie pod zakrystią na salkę.

- cykliczne modlitwy, które są kontynuacją Światowych Dni Młodzieży
i przygotowaniem do kolejnych.
- Kolejną sprawą jest akcja pomocy
Rodzina – Rodzinie. Była to przygotowana przez Caritas Polską akcja pomocy dla rodzin dotkniętych

- Wymieniono niektóre gablotki
w kościele.
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- Dokonano też kilku istotnych modernizacji i napraw naszych organów.

w naszej parafii? Otóż od kilku lat
ta średnia jakoś nie uległa znaczącej zmianie i waha się w granicach
od 4000 do 4500 osób, co biorąc pod
uwagę ilość parafian zobowiązanych
do uczestnictwa we mszy św. (odliczając osoby chore, czy małe dzieci)
stanowi ok. 30 procent.

Życie parafialne, to jednak przede
wszystkim życie sakramentalne. Dlatego też, chcąc podsumować mijający
rok, trzeba spojrzeć na to, jak wyglądało to w tym czasie w naszej parafii.
Otóż:

Tyle takich danych statystycznych
z mijającego roku. Parafię jednak tworzą przede wszystkim ludzie: ci, którzy jakoś bezpośrednio są w to życie
zaangażowani: kapłani, pracownicy
świeccy i te osoby, które tak chętnie
i często służą tu swoją pomocą i swoim czasem.

- Chrzest święty w naszym kościele
przyjęło 143 dzieci (82 chłopców, 61
dziewczynek); w roku 2016 chrztów
było 142;
- do I-szej i Wczesnej Komunii św.
przystąpiło 239 dzieci; w roku ubiegłym – 146;
- sakrament małżeństwa zawarły 34
pary, zaś rok wcześniej – 35;

Dlatego teraz chciałbym szczególnie
podziękować wszystkim, dzięki którym to nasze życie parafialne się nie
tylko toczy – ale myślę że jakoś rozwija się nieustannie w dobrym kierunku:

- na naszym cmentarzu odprawiliśmy
165 pogrzebów, z czego 103 osoby to
nasi zmarli parafianie;

- Najpierw pragnę podziękować naszym wikariuszom: ks. Wojciechowi
Dytce, ks. Wojciechowi Waszczakowi (to już trzeci rok ich posługiwania
w naszej parafii) oraz ks. Michałowi
Mendakiewiczowi, który tę posługę
w Bytkowie rozpoczął kilka miesięcy temu). Dziękuję za posługę przy
udzielaniu sakramentów, jak i pracę
katechetyczną i wychowawczą, zarówno w szkole jak też przy prowadzeniu
grup i wspólnot przy parafii.

- zaś parafian pochowanych na innych cmentarzach było w tym roku 59
(czyli zmarło 162 parafian); w roku
ubiegłym pogrzebów było 132
- do bierzmowania przystąpiły 132
osoby.
- chorych i starszych parafian odwiedziliśmy w tym roku w sumie ponad
1080 razy.
Przynajmniej dwa razy w roku odbywa się też liczenie uczestników
niedzielnej mszy św. Jak to wygląda

- Dziękuję także naszemu klerykowi
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za pomoc i służbę przy swojej parafii
(w tej chwili w naszym seminarium
jest jeden kleryk);

- 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;

- słowa wdzięczności kieruję w stronę
wszystkich świeckich współpracowników, którzy troszczą się o swoją parafię i jej dobre funkcjonowanie, a więc
Bóg zapłać:

- panu fotografowi za archiwizację
wielu naszych wydarzeń parafialnych
za to, że na bieżąco możemy umieszczać zdjęcia z tych wydarzeń na stronie parafialnej i w naszym kalendarzu.

- Paniom z naszej kancelarii,
- Paniom w kuchni i na probostwie,

- 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
i korepetycji z matematyki i fizyki. To
zazwyczaj taka cicha, dyskretna pomoc, ale pomoc, z której korzysta naprawdę spora liczba parafian.

- 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 – już od 10 lat – dbają
o czystość naszego kościoła,

- Dziękuję również wszystkim zaangażowanym bezpośrednio w liturgię,
czyli:

- 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;

- ministrantom, - lektorom, – kantorom, - szafarzom, - Bytkowskiej Scholi
Ducha Świętego.
Dziękuję wszystkim
i grupom parafialnym:

- Pani w bibliotece, również za posługę charytatywną przy parafii,

wspólnotom

- Radzie Parafialnej,

- tym osobom, którzy w tej służbie
charytatywnej pomagają;

- Zespołowi Charytatywnemu,
- Franciszkańskiemu Zakonowi
Świeckich,

- Pani dr w Poradni Życia Rodzinnego,
- Paniom katechetkom,

- Legionowi Maryi,

- Redakcji naszego biuletynu i miesięcznika,

- Odnowie w Duchu Świętym,
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- Członkom Róż Różańcowych,

Przed nami kolejny rok kalendarzowy. Od kilku tygodni przeżywamy
już nowy rok liturgiczny. Tym razem
w programie duszpasterskim ustalono dwuletni cykl pracy pod hasłem:
Duch, który umacnia miłość. Zaś
pierwszy rok tego cyklu przeżywamy
rozważając słowa: Napełnieni Duchem Świętym.

- Wspólnocie Domowego Kościoła,
- Akcji Katolickiej,
- Katechezie dorosłych,
- Grupie modlitewnej św. o. Pio,
- Wspólnocie oazowej,
- Dzieciom Maryi,
- Margaretkom,

Dla naszej parafii, jako parafii pod patronatem Ducha Świętego jest to na
pewno czas szczególny. Wiemy np.,
że z tej okazji w naszym kościele ma
odbyć się we wrześniu coroczna pielgrzymka kapłanów całej archidiecezji,
a wcześniej – w maju według dotychczasowych ustaleń – ogólnopolska
pielgrzymka Rycerzy Kolumba.

- Apostolatowi Bożego Miłosierdzia –
„Faustinum”,
- uczestniczącym w spotkaniach
Kręgu Biblijnego;
- tym, którzy służyli swoją pomocą
i zaangażowali się w organizację naszego festynu oraz jarmarku, a także
wielu innych imprez.

Dla naszej parafii będzie to także
okrągła – 30 rocznica – konsekracji
naszego kościoła.

- chciałbym też słowa wdzięczności skierować do Parafian. Do Was.
Szczególnie tych, którzy czują się
związani z Kościołem i swoją parafią.
Jest, na szczęście wielu tych, którzy
czują to, że Kościół to nie jest jakaś
rzeczywistość, która jest gdzieś tam
na zewnątrz, daleko, która mnie nie
dotyczy. Czują to, że Kościół – a także
parafia – to wspólnota, którą razem
tworzymy. To przede wszystkim Wasza obecność i Wasza pomoc, nieraz
dobre słowo, jest dla nas ogromnym
wsparciem.

Wszystkim życzę, aby ten nadchodzący rok, przepełniony światłem Ducha Świętego był czasem jak najlepiej
przeżytym, by przyniósł jak najwięcej
pięknych chwil. Byśmy wszyscy potrafili ten czas, który jest przecież darem
od Pana Boga, jak najlepiej wypełnić.

Szczęść Boże,
ks. Tomasz Kopczyk

Jest jeszcze wiele osób, które należałoby jeszcze tutaj wymienić. Wszystkim
naprawdę z serca dziękuję!
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INTENCJE MSZALNE
PONIEDZIAŁEK 08.01.2018
7.00 Za ++ Wiktorię Bujok w rocz. śmierci, jej męża Ryszarda, rodziców, rodzeństwo
z obu stron, dusze w czyśćcu cierpiące.
8.00 Za + siostrę Helenę Gawlak w rocz. śmierci, ++ z rodziny Gawlak.
8.00 Za + Henryka Nowak – ofiara od lokatorów z ul. Wróblewskiego 59.
18.00 Za ++ rodziców Helenę i Stanisława, brata Jerzego - Brzozowskich.
WTOREK 09.01.2018
7.00 Do Opatrz. Bożej przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski, z prośbą
o zdrowie, dalszą opiekę, światło i dary Ducha Świętego dla Oriana z okazji
5. rocznicy urodzin oraz o Boże błog. dla rodziców.
8.00 Za ++ rodziców Cecylię i Stefana, brata Władysława, wujka Józefa,
wujka Stanisława - Kucharskich
8.00 Za + matkę Blandynę Czapla.
18.00 Do Opatrz. Bożej, za wstaw. MBNP z podz. za otrzymane łaski w intencji
Marceli i Wawrzyńca z okazji 30. rocznicy ślubu oraz o błog. dla córek, zięcia, wnuczka.
ŚRODA 10.01.2018
7.00 Do Opatrz. Bożej za wstaw. MBNP z podz. za otrzymane łaski, z prośbą
o zdrowie i dalszą opiekę w intencji trzyletniej Dorotki oraz Pauliny, Beaty, Oktawii,
Darii, Grzegorza a także małżonków Jolanty i Adama, Magdy i Wojciecha.
7.00 Za Parafian.
8.00 Za + męża, ojca, dziadka, pradziadka Edwarda w 8. rocznicę śmierci, ++ z obu stron.
18.00 Do Opatrz. Bożej przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski, z prośbą
o zdrowie, dalszą opiekę, światło i dary Ducha Świętego dla Wiktora z okazji
5. rocznicy urodzin oraz o Boże błog. dla całej rodziny.
CZWARTEK 11.01.2018
7.00 Do Opatrz. Bożej przez wstaw. MB Piekarskiej z podz. za otrz. łaski, z prośbą
o zdrowie w intencji Jerzego z okazji urodzin oraz o błog. dla całej rodziny.
8.00 Przez wstaw. Św. Rodziny z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę,
zdrowie, dary Ducha Św. dla Marii Włodarskiej z okazji urodzin oraz o błog.
dla całej rodziny.
8.00 Do MBNP i Miłosierdzia Bożego w intencji Marii i Piotra Machalica z okazji
kolejnej rocznicy ślubu z podz. za lata wspólnego życia i wszelkie łaski, z prośbą
o zdrowie, opiekę i błog. na dalsze lata życia dla małżonków, córki z rodziną i syna.
17.00 WYSTAWIENIE NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
18.00 Za + żonę, mamę Renatę Szostok w 10. rocznicę śmierci – ofiara od męża i syna.
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INTENCJE MSZALNE
PIĄTEK 12.01.2018
7.00 Do Opatrz. Bożej przez wstaw. MBNP z podz. za otrzymane łaski, z prośbą
o dalszą opiekę w intencji Magdaleny Szymon.
8.00 Za + syna Adriana w kolejną rocz. urodzin.
8.00 Za + Marię Kopczyk – ofiara od parafian.
18.00 W intencji dzieci, młodzieży i dorosłych objętych modlitwą różańcową
rodziców w naszej parafii.
KORONKA DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA.
SOBOTA 13.01.2018 - Wsp. dow. św. Hilarego, bpa i dK.
7.00 Za + mamę Franciszkę Łukianowicz w 8. rocznicę śmierci.
8.00 Do Dzieciątka Jezus z prośbą o błog. Boże dla Legionistów i Auksyliatorów,
a dla zmarłych członków o życie wieczne.
10.00 NABOŻEŃSTWO DO MB FATIMSKIEJ. - Za ++ ojca Aleksandra
w 50 rocznicę śmierci, mamę, brata, bratową, ++ z rodziny Kaczmarski,
Gawron, Smotryś, Błędowski.
18.00 Za ++ mamę Władysławę Kerger w 7. rocznicę śmierci, ojca Karola Kerger,
dziadków Małyga, Kerger.
NIEDZIELA 14.01.2018
7.00 Za wstaw. MB Fatimskiej z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog.
dla wszystkich parafian w nowym roku – ofiara od czcicieli MB Fatimskiej.
9.00 Do Opatrz. Bożej przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski, z prośbą
o zdrowie, dalszą opiekę dla Doroty z okazji 50. rocznicy urodzin oraz o Boże
błog. dla całej rodziny. /TE DEUM/
10.30 Za + męża Eugeniusza Pacan w kolejną rocznicę śmierci.
12.00 Za + męża i ojca Tadeusza Nyc na pamiątkę urodzin oraz ++ z rodzin Nyc,
Nielaba, Górny, Komander, Szopa.
15.00 Msza św. chrzcielna.
17.00 Do Opatrz. Bożej przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski, z prośbą
o zdrowie, dalszą opiekę dla Jolanty z okazji 50. rocznicy urodzin oraz
o Boże błog. dla całej rodziny. /TE DEUM/
20.00 Za ++ Joannę Cepok w 1. rocznicę śmierci, męża Antoniego oraz ++ z rodz.
Włodarczyk, Kondrak i dusze w czyśćcu cierpiące.
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
7 STYCZNIA 2018 r.
ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO
Dzisiejsze święto przypomina, że chrzest św. jest przejściem
z ciemności grzechu do jasności życia w Bogu. Sam Chrystus przychodzi do nas, aby objawić moc Swojego Ojca.
Chrzci nas Duchem Świętym i mocą. Przychodzi dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy są pod władzą diabła.
•
Liturgia tygodnia:
13.01 – sobota – wsp. dow. św. Hilarego, bpa i dK.
•
Dzisiejsze święto Chrztu Pańskiego kończy liturgiczny okres Bożego
Narodzenia.
•
Dzisiaj zapraszamy do naszego kościoła na koncert kolędowy w wykonaniu Bytkowskiej Scholi Ducha Świętego. Początek o godz. 18.00.
•
Trwają w parafii kolędowe odwiedziny duszpasterskie. W najbliższych
dniach kolęda w domach na Osiedlu Młodych.
•
W sobotę – 13.01 o godz. 10.00 – zapraszamy na nabożeństwo oraz
mszę św. ku czci MB Fatimskiej.
•
Spotkanie opłatkowe dla Legionu Maryi odbędzie się w sobotę – 13.01.
o godz. 8.00 – msza św. w intencji legionistów oraz auksyliatorów, zaś
po niej spotkanie w salce przy kancelarii.
•
Zaś Wspólnota Żywego Różańca zaprasza na spotkanie kolędowe w sobotę – 20.01 – po mszy św. o godz. 8.00 do salki w baraku.
•
11

Spotkanie organizacyjne nowopowstałego Kręgu Domowego Kościoła
odbędzie się w sobotę 13.01 o godz. 15.30 w salce przy kancelarii.
•
Siemianowickie Centrum Kultury w Bytkowie zaprasza w niedzielę 14.01
o godz. 17.00 na koncert kolędowy w wykonaniu big bandu Siemion Band
oraz utalentowanych wokalistek ze studium wokalnego działającego przy
SCK. Wstęp wolny.
•
Zaś w przyszłą sobotę – 20.01 – odbędzie się spotkanie po pielgrzymkowe dla uczestników wyjazdu do Meksyku w listopadzie ubiegłego
roku. Początek o 19.00 w salce obok kancelarii
•
Parafia zamierza także zorganizować na przełomie czerwca i lipca tego
roku pielgrzymkę po sanktuariach Bawarii. Szczegółowy program można
znaleźć w gablotkach oraz na naszej stronie internetowej.
•
Przy tylnym wyjściu z kościoła są jeszcze dziś dostępne nasze kalendarze
parafialne.
•

Wszystkim życzymy Bożego błogosławieństwa
oraz opieki Świętej Bożej Rodzicielki Maryi
na każdy dzień!
.
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