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Czcij ojca twego i matkę twoją, abyś długo
żył na ziemi, którą Pan, Bóg twój, da tobie
(Wj 20,12) - z cyklu ‘Dziesięć słów’.
x. Michał Mendakiewicz

R

odzicom należy się szacunek
i cześć, gdyż oni zastępują nam
Boga na ziemi. Oni bowiem przekazali nam życie oraz dają nam wszystko,
co jest do życia potrzebne. O obowiązku tym przypomina nam również św.
Paweł, gdy pisze: „Czcij ojca swego
i matkę, to jest pierwsze przykazanie
z obietnicą: aby ci się dobrze działo
i abyś długo żył na ziemi” (Ef 6, 2-3).
A ponieważ „nie ma władzy, jak tylko
od Boga” (Rz 13, 1), również i władza
rodzicielska ma swoje źródło w Bogu.
Dzieci mają obowiązek miłować swoich rodziców, ponieważ oni są naszymi
największymi po Bogu dobroczyńcami.
Za miłość bowiem obowiązani jesteśmy
płacić miłością. A miłość rodzicielska
potrafi być bezgraniczna. Nie dziwimy
się więc, że nawet Bóg porównuje swą
miłość względem człowieka do miłości
macierzyńskiej: „Czy kobieta może zapomnieć o swoim niemowlęciu i nie zlitować się nad dziecięciem swego łona?
A choćby nawet ona zapomniała, jednak Ja ciebie nie zapomnę” (Iz 49, 15).

stwem, o tyle jego brak sprowadza przekleństwo: Przeklęty, kto gardzi swoim ojcem lub matką (Pwt 27, 16); Oko, co ojca
wyśmiewa, gardzi posłuchem dla matki
– niech kruki nad rzeką wydziobią lub
niech je zjedzą orlęta! (Prz 30, 17). A nawet więcej, śmierć: Kto by złorzeczył ojcu
albo matce, winien być ukarany śmiercią
(Wj 21, 17).
Czwarte przykazanie nie usprawiedliwia
tyranii. Na przykład ojca, który będąc pijanym postanowił „postawić swoje dzieci
do pionu”. Tyrania jest sprzeczna z zasadami moralnymi. Czwarte przykazanie
zaś odnosi się do porządku miłości. Gdy
nie ma miłości, a jest pomiatanie słabszymi, zależnymi od rodzicielskiej władzy,
to nawet taki wydawałoby się niewinny
nakaz posprzątania pokoju może być nakazem głęboko niemoralnym.
Warto w tym miejscu przypomnieć, że
są też inne sprawy, w których dziecko nie
jest zobowiązane do posłuszeństwa rodzicom. To wybór zawodu i stanu życia
(KKK 2230). Czyli szkoły, studiów, męża/
żony czy wybrania drogi życia zakonnego albo kapłaństwa. Owszem, rodzice
mogą i nawet powinni radzić, ale dziecko ma prawo zdecydować samo. W tych

Biblia jasno precyzuje i określa obowiązki dzieci wobec rodziców. O ile szacunek
wobec nich związany jest z błogosławień-
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sprawach posłuszeństwo wobec rodziców nie obowiązuje. Bo to są kwestie,
które rzutują na dorosłe życie dziecka. A dziecko w pewnym momencie
może/powinno nawet opuścić ojca
i matkę. Czwarte przykazanie przypomina dzieciom już dorosłym o ich

odpowiedzialności wobec rodziców.
W miarę możliwości powinny one
okazywać pomoc materialną i moralną
w starości, w chorobie, samotności lub
potrzebie (KKK 2218).

Hanik błogosławiony
Redakcja Ducha Bytkowskiego

W

katedrze Chrystusa Króla
w Katowicach w sobotę 20
listopada br. miała miejsce uroczystość beatyfikacyjna ks. Jana Franciszka Machy, kapłana – męczennika,
zamordowanego w czasie II Wojny
światowej. Liturgii przewodniczył
kard. Marcello Semeraro, prefekt
Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Wraz z nim modlili się liczni
biskupi, przedstawiciele duchowieństwa i wierni. Ks. Jan Macha pokazuje, że ziemskie panowanie przemija, a trwa Królestwo Chrystusa
– mówił w homilii kard. Semeraro.

cześć i chwała, i dziękczynienie za
owoce świętości w naszym lokalnym
Kościele. Dziś nade wszystko dziękujemy za dar świętego życia kapłana
Jana Franciszka Machy, którego beatyfikację przeżywamy” - mówił abp
Skworc.
Po odczytaniu formuły beatyfikacyjnej zabrzmiało uroczyste „Alleluja”
i nastąpiło odsłonięcie wizerunku
błogosławionego Jana Franciszka Machy pędzla prof. Antoniego Cygana,
byłego rektora Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Przedstawiciele rodziny nowego błogosławionego
wnieśli jego relikwie. Są to: ostatni list
do rodziców i rodzeństwa napisany
przez ks. Jana Machę na krótko przed
śmiercią, wykonany przez niego własnoręcznie różaniec oraz poplamiona
krwią chusteczka.

Witając zebranych metropolita katowicki abp Wiktor Skworc przywołał słowa „Soli Deo honor et gloria!”. Przypomniał, że to słowa, które
w czasach stalinizmu, gdy „człowiek
czynił siebie bogiem”, nasi przodkowie wypisali w 1955 roku na frontonie
katowickiej katedry. „Samemu Bogu
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W homilii, którą w języku polskim
odczytał biskup pomocniczy archidiecezji katowickiej Marek Szkudło,
kard. Semeraro powiedział, że świadectwo, które błogosławiony Jan
Franciszek Macha złożył Panu Jezusowi, w historii Kościoła na Górnym
Śląsku stanowi kartę prawdziwie heroicznej wiary i miłości. Wskazał, że
wierny największemu przykazaniu
Ewangelii, przykazaniu miłości, błogosławiony ks. Macha, choć bardzo
młody (miał zaledwie dwadzieścia
osiem lat), wybrał oddanie życia za
Królestwo Chrystusa. Zwrócił uwagę,
że od najwcześniejszych dni swego
kapłaństwa ks. Jan oddał się na służbę
bliźniemu, wkraczając na drogę heroicznej realizacji miłości, która doprowadziła go potem do złożenia ofiary
z życia. Przypomniał, że śląski kapłan
opiekował się wieloma rodzinami dotkniętymi koszmarem wojny. Nie był
obojętny na żadne cierpienie, lecz
gdziekolwiek ktoś był aresztowany,
deportowany, rozstrzelany, przynosił pocieszenie i wsparcie materialne.
„Nie zwracał przy tym uwagi na różnice narodowościowe, wyznaniowe
czy społeczne. Jak cenny jest dzisiaj
jego przykład!” - podkreślił prefekt
Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych.

konkretne dzieła miłosiernej miłości,
zwłaszcza w zdegradowanych osiedlach poprzemysłowych, przez wyjście naprzeciw tym, których godność
ludzka jest dzisiaj raniona. „Przyjmijcie zaproszenie tego kapłana, wyniesionego dzisiaj do chwały ołtarzy, do
otwarcia nowych przestrzeni spotkania z młodymi i zaangażowania ich
w służbę Ewangelii w różnych stanach
życia chrześcijańskiego” - apelował.
Prezydent RP Andrzej Duda w przekazanym metropolicie katowickiemu
liście do uczestników uroczystości
beatyfikacyjnej napisał m. in. że życie i dzieło ks. Jana Franciszka Machy
pozostaną niezatartym historycznym
świadectwem prawdy, przejmującą opowieścią o zbrodniczym obliczu niemieckiej okupacji w Polsce,
ale też - w jeszcze większym stopniu
- o jego głęboko ludzkiej, chrześcijańskiej i patriotycznej postawie oraz
o postawie podobnych Mu polskich
duchownych, konspiratorów, harcerzy i społeczników tamtego czasu.
Przed uroczystościami prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych
spotkał się w kurii metropolitalnej
z rodziną śląskiego męczennika.
W trakcie tego spotkania dokonał
adnotacji w księdze chrztu, w której
widniało nazwisko ks. Jana Machy.
Napisał: „Beatyfikowano dnia 20 listopada 2021”.

Kard. Semeraro zauważył, że kult nowego Błogosławionego wyraża się na
śląskiej ziemi nie tylko poprzez pomniki i kamienne tablice, ale poprzez

Za: biuro prasowe Archidiecezji Katowickiej
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Roraty, czyli droga do Betlejem
Ewa Pałasińska

W

niedzielę 28.11 rozpoczęliśmy
nowy rok liturgiczny. To, co
stare za nami, zaczynamy od początku. Dostajemy kolejny czas, kolejną
szansę by zmienić, poprawić w sobie
to, z czego jesteśmy niezadowoleni.
Chcemy się zmieniać, być coraz lepsi, coraz bliżej Pana Boga. Czas który w liturgii rozpoczyna nowy rok to
Adwent; poprzedza tak oczekiwane
przez nas święta Bożego Narodzenia.
Adwent dla wielu z nas kojarzy się
z Roratami. Codzienna mobilizacja,
wczesne wstawanie i wspomnienia
tych rorat sprzed lat, kiedy w śniegu i mrozie podążaliśmy do kościoła.

Jak wygląda msza święta roratnia?

kardą, nazywana roratką, jako symbol
Matki Bożej oczekującej narodzenia
Zbawiciela. Do ołtarza na początku przy
zgaszonych światłach dzieci idą w uroczystej procesji z lampionami, niektórzy
ze świecami. To światło jest symbolem
Jezusa, który przychodząc na świat, rozproszył ciemności grzechu. Światło lampionu jest też takim znakiem: „Tu jestem,
Panie Jezu, przyjdź, czekam na Ciebie,
przygotowuję się na spotkanie z Tobą”.
Dopiero na hymn „Chwała na wysokości Bogu” włącza się wszystkie światła
w kościele. Msze roratnie odprawiane są
w dni powszednie, od poniedziałku do
soboty. Ksiądz ubrany jest wtedy w ornat
koloru białego, inaczej niż w niedziele adwentowe (wtedy ksiądz ma ornat koloru
fioletowego, który jest symbolem pokuty
i oczekiwania). Dlaczego podczas Rorat
ksiądz ma ornat biały? Bo roraty to Msza
tak zwana wotywna ku czci Najświętszej
Maryi Panny. Roraty jest to nabożeństwo,
podczas którego blask bijący z lampionów ma wyjątkowe znaczenie. Oświetla
drogę Temu, który już niebawem zagości wśród nas. W tym czasie śpiewamy
„Przybądź Panie, bo czekamy”. Czekamy po raz już któryś w naszym życiu.

Przy ołtarzu zapalana jest specjalna duża
świeca, najczęściej biała z niebieską ko-

Tegoroczny refren piosenki roratnej
brzmi: A więc dzisiaj ruszam w drogę,

Roraty są to msze święte odprawiane
w Adwencie ku czci Najświętszej Marii Panny, na pamiątkę tego, że przyjęła
nowinę od Archanioła Gabriela zwiastującego, iż zostanie Matką Syna Bożego.
Nazwa “roraty” pochodzi od pierwszego
słowa łacińskiej pieśni na wejście śpiewanej w okresie Adwentu – Rorate coeli
(Niebiosa, spuśćcie rosę). Są to też jedyne msze w czasie Adwentu, gdy śpiewany
jest hymn „Chwała na wysokości Bogu”.
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Pełen wiary plecak mam. Tak jak Józef i Maryja Ja ufam, ufam, ufam…

przyjście pozwoli nam lepiej spojrzeć
na siebie, na bliźnich, na swoje życie, by
światełko świecące w lampionie nie tylko oświetlało drogę przyjścia Jezusowi,
ale by również oświetlało naszą drogę.

Ufamy z nadzieją, że zagościsz w naszym
życiu na nowo, tym razem już pełniej, już
na zawsze. Czekamy, wierząc, że Twoje

Grudzień w naszej parafii i diecezji
Ewa Pałasińska
02.12.2021 – Siemianowickie Centrum Kultury – przedstawienie teatralne „Hanik 1257” poświęcone pamięci bł. ks. Jana Machy
05.12.2021 – Miejski Dom Kultury w Piekarach Śląskich Szarleju: Spektakl Muzyczny ,,Oratorium Kalwaryjskie”, który powstał dla uczczenia 125 rocznicy konsekracji Piekarskiej Kalwarii.
06.12.2021 - Wspomnienie św. Mikołaja, biskupa.
08.12.2021 - Parafia Ducha Świętego Bytków - Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Ślubowanie Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. W godzinach od
12:00 – 13:00 przypada również tzw. „Godzina łaski’’ .
08.12.2021 - Parafia Niepokalanego Poczęcia NMP Katowice (Kościół Mariacki) - przyznanie nagrody im. Bł. Księdza Emila Szramka (Męczennika II Wojny
Światowej ) osobie oznaczającej się szczególnie wielką działalnością na rzecz dzisiejszych Katowic, za działalność charytatywną, edukacyjną, społeczną, ekumenizm, biblioznawstwo lub sztukę.
11 i 18.12.2021 - Parafia Ducha Świętego Bytków: Msza Święta Roratnia dla
dorosłych.
11.12.2021 – Parafia Ducha Świętego Bytków: Msza Święta Kolędowa w intencji
parafian z ulic: Szarych Szeregów, Stęślickiego, ZHP, Boh. Westerplatte, Pl. Skrzeka i Wójcika, Mikołaja.
11.12.2021 – Parafia Ducha Świętego Bytków: Koncert inauguracyjny Siemianowickej Orkiestry Symfonicznej (g.19:00)
15.12.2021 - Parafia Ducha Świętego Bytków: Pielgrzymka parafialna: Msza Św.
w Sanktuarium Matki Bożej Strażniczki Wiary Świętej w Bardo. Opactwo Cystersów - Klasztor Księgi Henrykowskiej Jarmark Wrocławski.
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19.12.2021 – Parafia Świętego Jana Sarkandra: Msza św. na pamiątkę nawiedzenia parafii przez kopię Cudownego Obrazu MB Częstochowskiej. Różaniec
i Apel Jasnogórski.
19.12.2021 – Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Katowicach: Wieczór
chwały - Wieczór modlitwy uwielbienia, śpiewu, adoracji, modlitwy wstawienniczej i rozważania słowa Bożego.
22 12. 2021 - Parafia Ducha Świętego Bytków - Msza św. oraz nabożeństwo ku
czci Św. Rity połączone z poświęceniem róż.
24.12.2021 - Wigilia Bożego Narodzenia. Pasterka
25.12.2021 - Uroczystość Narodzenia Pańskiego.
26.12.2021 - Święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa. Dzień modlitw
o świętość małżeństw i rodzin. Patronalne święto Domowego Kościoła.
28.12.2021 – Święto Świętych Młodzianków. Msza święta z błogosławieństwem
dzieci i matek oczekujących potomstwa.
31.12.2021 - Wspomnienie św. Sylwestra I, papieża. Msza święta na zakończenie
roku kalendarzowego 2021.

Świąteczny Łańcuch Dobroci
z Duchem i Mocą 2021
Hiacynta Budaj
Przypominamy o akcji "Świąteczny Łańcuch Dobroci", która ruszyła w naszej
parafii tydzień temu. Jeżeli ktoś jeszcze chciałby się włączyć, prosimy o zabranie
koperty i przygotowanie podarunku według podanej instrukcji. Zachęcamy do
niesienia pomocy w konkretny sposób. Wszelkie pytania prosimy kierować do
organizatorki, dzwoniąc pod numer telefonu: 503-425-539. W imieniu rodzin,
dziękuję za okazane wszelkie dobro płynące z Waszych serc.
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Nie wszystko Jedno
Maciej Gwizdała

W

spółcześnie spora grupa
wierzących w Chrystusa jest
przekonana, że podziały i rozbicie
na ponad 50 tysięcy denominacji
chrześcijańskich nie są zbyt istotne,
a każda wspólnota z zadowalającym
lub przynajmniej wystarczającym
rezultatem skupia się na własnej
działalności.
Kwestia
jedności
chrześcijan nie wydaje się specjalnie
pociągająca czy konieczna dla rozwoju Kościoła, bo skoro coś działa
od wielu lat albo nawet wieków, to
po co tracić czas i energię na zbędne
działania?
Należy jednak zwrócić uwagę na pewien aspekt, który często nam umyka. Jest nim przywyknięcie do życia
w podziałach, szczególnie gorszących
dla osób spoza Kościoła i stanowiących
antyświadectwo dla świata. Oprócz
modlitwy Jezusa zawartej w J 17,21,
jest to jeden z powodów, dla którego
papież Franciszek w celach CHARIS
potwierdził, aby wszyscy przystąpili
do pracy na rzecz odbudowania utraconej jedności Kościoła poprzez
nawiązywanie relacji braterstwa oraz
komunii z wszystkimi wierzącymi
w Jezusa Chrystusa.

Odpowiedzią na to wezwanie jest
projekt “Nie wszystko Jedno”, który
powstał, aby połączyć ludzi różnych
wyznań i denominacji chrześcijańskich,
noszących w sobie pragnienie odnowy
Kościoła i dążenie do jedności przez
uznawanie przejawów działania Ducha Świętego niezależnie od miejsca
czy wspólnoty. Jego celem jest propagowanie kultury Królestwa Bożego
opartej na zawiązywaniu braterskich
relacji, szacunku, uznaniu i wzajemnym usługiwaniu sobie. Taka droga do
jedności wiedzie przez pokorę, pokutę,
modlitwę, a nade wszystko własne, osobiste nawrócenie.
Jednym z kluczowych elementów tego
projektu jest podcast (tematyczna audycja internetowa), w którym Karol
Sobczyk (lider krakowskiej wspólnoty “Głos na pustyni” powołany do
zespołu Krajowej Służby Komunii
CHARIS) prezentuje historię i powody
podziałów w Kościele, przeprowadza
wywiady (m.in. z Andrzejem Sionkiem, bliskim współpracownikiem
Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego, liderem Szkoły Ewangelizacji
i Życia Chrześcijańskiego EnChristo
w Lanckoronie - odc. 24) oraz pokazuje

konkretne działania podejmowane dla
budowania jedności w naszym kraju.
Na szczególną wzmiankę zasługuje
organizacja największego ekumenicznego spotkania w naszym kraju, które
odbędzie się w Łodzi w dniach 10-12
lutego 2022 pod hasłem „JUŻ CZAS.

Napiszmy historię razem”. Więcej informacji o tym wydarzeniu zostanie
zamieszczone w lutowym numerze
“Ducha Bytkowskiego”.
Więcej informacji o projekcie oraz sam
podcast można znaleźć pod adresem
https://niewszystkojedno.pl/

4 grudnia – święto patronki górników, czyli:

Kogo strzeże dzisiaj św. Barbara?
Janina Sloska

Ś

więta Barbara była córką
możnowładcy
Dioskaurosa
z Nikomedii w Azji Mniejszej – poganina i fanatyka pogaństwa. Urodzona w 216 roku, zginęła śmiercią
męczeńska w 20 roku życia, na rozkaz ojca, za to, że przyjęła chrzest
i wyznawała wiarę chrześcijańską.
Po tym, gdy pozbawił Ją życia, sam
zginął od rażenia piorunem.
Kult św. Barbary szerzył się głównie
jako patronki dobrej śmierci, gdyż
uważano, że chroni Ona ludzi od
śmierci nagłej. Jako patronkę obrali Ją
pracownicy niebezpiecznych profesji:

artylerzyści, saperzy, strażacy, marynarze, flisacy, murarze, ludwisarze, kowale,
a także rzeźnicy, więźniowie i grabarze.
Jako patronkę górników czczono Ją
w południowym Tyrolu, Saksonii, Lotaryngii i w Czechach. W czasie okupacji św. Barbara została także patronką
walczącego Podziemia.
W Polsce Jej kult notuje się od XII
wieku a patronką górników stała się
prawdopodobnie dopiero w XVII
wieku. W kaplicy św. Antoniego w kopalni w Wieliczce znajduje się Jej posąg,
wykuty w bryle soli przez górnika
Antoniego Kuczkowskiego w 1689r.,

Kilka lat później kieleccy górnicy
wykonali posąg św. Barbary w błyszczu
ołowiu i umieścili go w klasztorze
na Karczówce. Kult św. Barbary
dominował w Zagłębiu Dąbrowskim,
głównie w okolicach Olkusza i Dąbrowy
Górniczej i rozprzestrzeniał wśród
górniczej braci. W Opolu, w 1840 r.
ukazał się nakładem nadsztygara Lisa
„Magazyn duchowy, czyli modlitwy
i pieśni dla górników, zaś w Piekarach,
nakładem piekarza Piekoszewskiego wydano „Zbiór modlitw i pieśni ludu
polskiego”, a w nim liczne wezwania
i prośby właśnie do św. Barbary, patronki górników. Może warto przypomnieć

związane z imieniem św. Barbary
przysłowia:
Barbara Święta o górnikach pamięta;
Niech każdy pamięta: jaka Barbara,
takie święta;
Kiedy na Świętą Barbarę błoto, będzie
zima jak złoto
Święta Barbara dla wierności Chrystusowi, wolała wybrać śmierć, niż życie
w bogactwie i pomyślności. Zawsze
będzie więc patronką ludzi odważnych
i uczciwych.
W naszym parafialnym
znajdują się Jej relikwie.

kościele

Bóg szanuje mnie, gdy pracuję, ale
kocha mnie, gdy śpiewam...
Anna Kudełko

K

iedyś każdy z nas, członków
Bytkowskiej Scholi Ducha
Świętego, czytając te słowa Rabindranatha Tagore’a postanowił zaangażować się w śpiewanie podczas
mszy, Możliwe, że niedokładnie tak
było, ale podoba nam się ten cytat :)

Jesteśmy zespołem muzycznym
śpiewającym na chwałę Pana w naszej parafii już od jej początków. W
tym czasie zmieniali się członkowie
Scholi (niektórzy wrócili też po latach). Zmiany dotyczyły również
prowadzących, a także miejsca śpie-

wania w naszym kościele ale Duch
zawsze ten sam! Od razu przypomina się pieśń „Różne są dary łaski,
lecz ten sam Duch”, taka przypadłość chórzysty.
Nasz poprzedni dyrygent, pan
Bogusław Kowalski, włożył mnóstwo energii oraz zaangażowania
w rozwój naszej Scholi, dzięki temu
w ostatnich latach dużo się nauczyliśmy i osiągnęliśmy. Szczytem naszej
działalności był wyjazd do Ziemi
Świętej w 2015 roku na zaproszenie
Konsulatu Polskiego.
Poza samym śpiewaniem chętnie integrujemy się ze sobą, czy to podczas
nagrywania płyty (dostawaliśmy
bardzo smaczne kanapki przygotowane przez parafialne Gospodynie),
czy też w czasie wspólnych wyjazdów do uroczych Lachowic lub spotkań przy grillu. Przyszedł jednak
czas pandemii i musieliśmy zawiesić działalność. Dodatkowo, jeszcze
przed pandemią część z nas wstąpiła
w związki małżeńskie i wyprowadziła się z Bytkowa, niektórzy dość
daleko, inni doczekali się kolejnego
potomstwa i doszły nowe obowiązki, jeszcze innych różne sytuacje życiowe skłoniły do zrezygnowania ze
śpiewania w Scholi. Zostało nas niewielu. Najbardziej brakuje do śpiewu Panów, ale więcej Pań także by
się przydało.

Dlatego chcemy Was, Drodzy Parafianie oraz przyjaciele bytkowskiej
parafii, zaprosić do dołączenia do
naszego radosnego grona. Nie trzeba mieć wykształcenia muzycznego,
większość z nas go nie posiada. Wystarczy zmysł słuchu, struny głosowe, chęć śpiewania na chwałę Pana
Boga i gotowość do rozwijania się.
Wszystkich innych rzeczy nauczymy się na próbach! Wiek też nie jest
żadną przeszkodą, jeżeli tylko potrafimy wytrzymać na stojąco podczas komunii i procesji z darami –
w porządku. Chłopcy przed mutacją
też nie są za młodzi – mogą pięknie
śpiewać w altach, jak to niektórzy
już u nas robili. Podsumowując:
zapraszamy! Bez Waszego wsparcia trudno będzie nam dalej działać
i rozwijać skrzydła, więc… rozwijajmy się muzycznie razem :)

Spotykamy się w czwartki
o godz. 19:00 oraz w niedziele
o godz. 10:30 w salce obok kancelarii parafialnej.

Dołącz i Ty!

Mężczyźni św. Józefa
Maciej Gwizdała

W

październiku w naszej parafii została zawiązana wspólnota Mężczyzn Świętego Józefa.
Przybliżmy więc krótko, co to za
inicjatywa. Jest to braterska sieć
mężczyzn, którzy wspierają się
nawzajem i wzajemnie się budują
(1Tes 5,11) razem szukając Pana
(Jer 29,13). Wspólnie odkrywają
swoją męską rolę i tożsamość oraz
starają się służyć potrzebom innych
zamiast szukać władzy i przywilejów (Łk 22,25n). Trwają też w Bożej mocy (J 15) i odkrywają radość
życia według Bożego planu. (Kol
1,9-12).
Spotykamy się w drugie wtorki miesiąca po wieczornej Eucharystii. Najpierw trwamy na adoracji Najświętszego Sakramentu i powierzamy się
Bogu przez wstawiennictwo św. Józefa w litanii. Następnie przechodzimy do salki, gdzie ksiądz proboszcz,
jako nasz duszpasterz, wskazuje posługi na rzecz wspólnoty parafialnej,
w które możemy się zaangażować.
Później wsłuchujemy się w przygotowane nauczanie, a na sam koniec podejmujemy wolną dyskusję, podczas

której możemy się podzielić swoimi
spostrzeżeniami w sprawach wiary
lub Kościoła lokalnego.
Serdecznie zapraszamy wszystkich
mężczyzn naszej parafii do:
• pogłębienia życia w męskim powołaniu poprzez udział we wspólnocie.
• zaangażowania w lokalne posługi
dla mężczyzn oraz służenia parafii
własnymi obdarowaniami.
• wspierania duszpasterza i modlitwy
za niego oraz siebie wzajemnie.
• budowania jedności chrześcijan
pomimo różnic denominacyjnych.
• zaakceptowania Wielkiego Wezwania do czynienia uczniów ze wszystkich narodów (Mt 28,19-20).
• dzielenia się Dobrą Nowiną i stawania się świadkiem Jezusa Chrystusa w środowiskach, w których żyjemy na co dzień.
Najbliższe spotkanie odbędzie się 14
grudnia Bądź mężczyzną, jakim widzi Cię Bóg!

SIEMIANOWICKA ORKIESTRA SYMFONICZNA
MA ZASZCZYT ZAPROSIĆ NA

KONCERT INAUGURACYJNY
który odbędzie się
11 grudnia 2021 r. (sobota) o godz. 19:00
W KOŚCIELE DUCHA ŚWIĘTEGO
w SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH – BYTKOWIE
dyryguje: Bogusław Jan Bemben
gościnnie wystąpi: Marta Magdalena Lelek – skrzypce
W programie:
B. J. Bemben, Fanfara Siemianowickiej Orkiestry
Symfonicznej (prawykonanie)
W. A. Mozart, Uwertura do opery „Wesele Figara” KV 492
W. A. Mozart, Koncert skrzypcowy G-dur KV 216
F. Schubert, Symfonia h-moll „Niedokończona” D 759

Patronat Prezydenta Miasta Siemianowic Śląskich - Rafała Piecha

INTENCJE MSZALNE
PONIEDZIAŁEK – 06.12.2021
7.00
Za ++ Mariannę i Franciszka Szirer.
8.00
Za ++ rodziców i teściów Marię i Jana Małanków oraz krewnych z rodziny Jaroszów.
8.00
Za ++ rodziców Leokadię i Bronisława, siostrę Teresę, szwagra Jana, ++ z rodzin
Dumin, Kantecki, Szałański, Sobczak, dusze w czyśćcu cierpiące.
8.00
Za + Władysława Szczepaniaka – ofiara od lokatorów z ul. Jagiełły 25a.
18.00 MSZA ŚW. RORATNIA - w intencji członków Odnowy w Duchu Św. o błog. Boże
i dary Ducha Św. a dla ++ członkiń o radość życia wiecznego w niebie.
WTOREK – 07.12.2021 – Wspomnienie św. Ambrożego, bpa i dK
7.00
Za + Rozalię Herko – ofiara od rodziny Mikołajczyków.
7.00
Za ++ z rodzin Kozak, Benisz, Sitek.
NABOŻEŃSTWO KU CZCI ŚW. JANA PAWŁA II
8.00
Za + brata Karola Bryś na pamiątkę urodzin – o radość życia wiecznego w niebie.
8.00
Za ++ Mariannę i Franciszka Szirer.
18.00 MSZA ŚW. RORATNIA - za ++ teściów Gertrudę i Pawła Zawisza, męża Adama,
bratową Ewę, szwagrów Jana i Jerzego.
ŚRODA – 08.12.2021 – UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP
7.00
Za wstaw. MB Niepokalanie Poczętej w intencji czcicieli NMP z prośbą o uświęcenie
życia i Boże błog. na każdy dzień. Ofiara od czcicieli NMP.
7.00
Do Miłosierdzia Bożego o dar życia wiecznego w niebie dla + żony, mamy i babci
Reginy Jabłońskiej.
8.00
Za ++ Mariannę i Franciszka Szirer.
8.00
Za ++ Marię Kawa na pamiątkę urodzin oraz Zofię Sobierajską
i Andrzeja Powietrzyńskiego.
18.00 Do Opatrz. Bożej, przez wstaw. NMP, w intencji Legionistów i auksyliatorów z prośbą
o uświęcenie i rozszerzenie Legionu Maryi.
CZWARTEK – 09.12.2021
7.00
Za ++ Mariannę i Franciszka Szirer.
8.00
Za ++ Alfonsa Michalika, Irenę Michalik, Zbigniewa Michalika, Ignacego Kuc.
8.00
Za ++ w pewnej intencji.
8.00
Za ++ Anielę i Franciszka, Annę i Michała.
17.00 WYSTAWIENIE NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
18.00 MSZA ŚW. RORATNIA - Za + męża i ojca Jana Kucharskiego.
18.00 Za ++ męża, ojca i dziadka Henryka Iwan w 12. rocznicę śmierci, teścia Jana, szwagra
Tadeusza Iwan, rodziców Jadwigę i Rudolfa Prauze oraz Henryka Klekot.
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INTENCJE MSZALNE
PIĄTEK – 10.12.2021
7.00
Za ++ Mariannę i Franciszka Szirer.
8.00
Za ++ mamę Augustynę Burda, teściów Zofię i Józefa Bruch, Stefanię Bruch, Annę
Miśkiewicz, rodzeństwo, pokrewieństwo, dusze w czyśćcu cierpiące.
8.00
Za ++ Anielę Koruga w 3. rocznicę śmierci, pokrewieństwo z obu stron.
8.00
Za + mamę Teresę w 3. rocznicę śmierci, ++ z rodziny, dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00 MSZA ŚW. RORATNIA - Za + Annę Rembierz na pamiątkę urodzin.
SOBOTA – 11.12.2021
7.00
RORATY DLA DOROSŁYCH - Do Miłosierdzia Bożego o dar życia wiecznego w niebie
dla + żony, mamy i babci Reginy Jabłońskiej.
8.00
Za ++ teściów Annę i Józefa, syna Jana, Stanisława, córkę Annę, zięcia Leszka.
8.00
Za ++ Mariannę i Franciszka Szirer.
18.00 Za ++ Franciszka Bieda oraz trzech braci: Stanisława, Henryka i Edwarda.
18.00 O Boże błog. na cały nadchodzący rok dla mieszkańców ulic: Szarych Szeregów,
Stęślickiego, ZHP, Boh. Westerplatte, Pl. Skrzeka i Wójcika, Mikołaja.
NIEDZIELA – 12.12.2021 – 3. NIEDZIELA ADWENTU - GAUDETE
7.00
Za + Bronisławę Płaza.
9.00
Za ++ Stanisławę Kulpecką, Teresę Radosz, Edmunda Kulpeckiego,
Feliksa Wujak, Anielę Stawiarz, Zbigniewa Obałek, Henryka Szczepaniaka,
++ z rodzin Wujak i Urbaniak.
9.00
Za Parafian.
10.30 Za ++ ojca Franciszka Matlas w kolejną rocznicę śmierci, matkę Katarzynę,
brata Stefana, teściów Władysławę i Józefa Gajowiak, dziadków, pokrewieństwo
z obu stron, dusze w czyśćcu cierpiące.
10.30 Za ++ Marię Sokołowską w 13. rocznicę śmierci, rodziców, teściów, ++ z rodziny
Sokołowskich.
12.00 Do Opatrz. Bożej, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę
i Boże błog. w intencji Bogusława Kowalskiego z okazji urodzin oraz o Boże błog.
dla żony, córki i całej rodziny.
15.00 Msza św. chrzcielna.
16.30 NIESZPORY
17.00 Za + Józefa Szyburskiego – o wieczną szczęśliwość.
20.00 Za ++ mamę Krystynę Sekieta w kolejną rocznicę śmierci, ojca Hilarego Sekieta,
pokrewieństwo z obu stron.
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA
•

Liturgia tygodnia:
- 07.12 – wtorek – wsp. św. Ambrożego, bpa i dK;
- 08.12 – środa – uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP;
- 09.12 – czwartek – wsp. dow. św. Juana Diego Cuauhtlatoatzin;
- 11.12 – sobota – wsp. dow. św. Damazego I, pap.

•

Dziś o godz. 16.30 – niedzielne nieszpory adwentowe.

•

Dziś przed kościołami – również u nas – odbywa się zbiórka na fundusz Pomoc Kościołowi na Wschodzie.

•

Oazowiczów i członków Domowego Kościoła zapraszamy na Rejonowy Dzień Wspólnoty Ruchu Światło – Życie. Odbędzie się on tym razem w naszym kościele w dzisiejszą niedzielę. O godz. 14.00 spotkanie i konferencja, a o godz. 15.00 wspólna msza św.

•

Przez cały Adwent zapraszamy na Roraty. Odprawiamy je dla dzieci i młodzieży od poniedziałku do
piątku o 18.00, zaś dla dorosłych – w soboty o 7.00.

•

We wtorek o godz. 19.00 spotkanie Akcji Katolickiej.

•

W środę – 8 grudnia – przypada uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Podczas mszy św. o godz.
18.00 odbędzie się w naszej parafii odnowienie aktu zawierzenia dla tych, którzy podjęli się odmawiania
różańca rodziców za dzieci.

•

Również w środę – 8.12 – w godzinach od 12.00 do 13.00 przypada tzw. „Godzina łaski”. Od godz.
12.00 do 13.00 w naszym kościele będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu i możliwość adoracji
w ciszy.

•

Zaś po mszy św. o godz. 18.00 w środę będzie miało miejsce ślubowanie Duchowej Adopcji Dziecka
Poczętego. Zachęcamy do podjęcia tej inicjatywy.

•

W sobotę – 11.12 – o godz. 19.00 w naszym kościele będzie miał miejsce koncert inauguracyjny Siemianowickiej Orkiestry Symfonicznej. W programie m.in. utwory Mozarta i Schuberta. Więcej szczegółów
– na plakatach.

•

Przypominamy też, że w kolejne soboty odprawiamy msze św. w intencji mieszkańców poszczególnych
ulic i osiedli naszej parafii, w ramach tzw. „mszy kolędowych”. W najbliższą sobotę – 11.12 – msza
św. zostanie odprawiona w intencji mieszkańców ulic: Szarych Szeregów, Stęślickiego, ZHP, Boh. Westerplatte, Pl. Skrzeka i Wójcika, Mikołaja. Plan kolejnych mszy można znaleźć w gablotkach oraz na
stronie internetowej parafii.

•

Chorych i starszych parafian w tym miesiącu odwiedzimy w dwie najbliższe soboty: 11 i 18 grudnia.
Można już ich zgłaszać w kancelarii i ustalić termin odwiedzin.

•

Po raz kolejny trwa w naszej parafii akcja: Świąteczny Łańcuch Dobroci. Obok chrzcielnicy znajduje się
„drzewko” na którym są zawieszone koperty. Można je zabrać i zrobić komuś prezent na Święta według
informacji zamieszczonych w kopercie.

•

Przez cały Adwent w kaplicy Miłosierdzia (kaplicy dla dzieci) jest dostępna Księga Trzeźwości, do której
można się wpisać. Zachęcamy do złożenia postanowień abstynenckich.

•

W przyszłą środę – 15 grudnia – parafia organizuje wyjazd na jarmark adwentowy do Wrocławia.
W programie również zwiedzanie Opactwa Cystersów w Henrykowie i Wrocławia z przewodnikiem.
Zapisy przyjmuje kancelaria parafialna.
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