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ŚDM KRAKÓW 2016
PARAFIALNE PRZYGOTOWANIA
CZ. 1
Hiacynta Zdechlikiewicz

Najbliższe Światowe Dni Młodzieży, które odbędą się 25
- 31 lipca 2016 roku w Krakowie, zgromadzą młodzież
z całego świata na modlitwie z papieżem Franciszkiem.
To ważne wydarzenie duchowe poprzedzać będą Dni
w Diecezji. Czas od 20 do 25 lipca 2016, czyli tydzień
poprzedzający główne celebracje ŚDM, młodzi spędzą
w diecezjach całej Polski, w tym również na terenie naszej archidiecezji, a co za tym idzie – i w naszej parafii.
Wyjątkowym przeżyciem dla
uczestników Światowych Dni
Młodzieży jest możliwość zakwaterowania u rodzin. Dzięki
temu mamy możliwość nawiązania bliższych relacji, wzajemnego poznania się i dzielenia
swoją wiarą. Dlatego zwracamy się do Was – drodzy parafianie. Jeżeli są wśród Was ludzie dobrej woli, pełni zapału,
by okazać śląską gościnność.
To zachęcamy, by na czas Dni
w Diecezji otworzyć swoje

domy i przyjąć młodzież.
Kilka ważnych informacji:
rodzina przyjmująca młodych
(co najmniej 2 osoby, ponieważ
pielgrzymi nigdy nie nocują
pojedynczo) zapewnia nieodpłatnie miejsce do spania (łóżko, tapczan lub materac) bez
pościeli (uczestnicy posiadają
śpiwory), dostęp do łazienki
oraz śniadanie. Niektóre punkty programu (modlitwy, adoracje) będą kończyć się w późnych godzinach wieczornych,
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dlatego miejsce noclegu musi
być wtedy dostępne. Młodzież
sama organizuje przyjazd do
miejsca zakwaterowania oraz
dojazd na centralne wydarzenia do Krakowa. Zdecydowana
większość pielgrzymów będzie
w naszej archidiecezji po raz
pierwszy, dlatego ważne jest,
abyśmy pomogli w dotarciu na
miejsca zbiórek w parafii.
Rodziny, które chciałaby przyjąć do siebie młodzież, prosimy o wypełnienie formularza
zgłoszeniowego, który będzie

dostępny w najbliższą sobotę
14.02.2015r. po mszy o godz.
18:00, a także w niedziele, tj.
08.02., 15.02., 22.02.2015r. po
każdej mszy świętej z tyłu kościoła. Na stronie internetowej
parafii taki formularz również
jest dostępny.
Zachęcamy do włączenia się
w dzieło jakie powierzył nam
papież Franciszek.
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SYNOD TRWA
Eugenia Rostańska

W święto Chrystusa Króla, 23 listopada 2014 roku, w krypcie
katowickiej Katedry, odbył się Dzień Skupienia Parafialnych
Zespołów Synodalnych.

U

czestniczyli w nim członkowie
zespołów z całej Archidiecezji,
w obecności Księdza Arcybiskupa
Wiktora Skworca i pod przewodnictwem sekretarza Synodu ks.
Dr Grzegorza Strzelczyka. Byli
tam również członkowie Zespołu
Synodalnego z naszej parafii. Po
adoracji modlitewnej i przywitaniu przez Księdza Arcybiskupa,
zebrani wysłuchali dwóch konferencji. Pierwsza, wygłoszona
przez historyka, ks. Jerzego
Myszora, dotyczyła udziału
świeckich w życiu Diecezji katowickiej na przestrzeni jej 90-letniej historii. Drugą, o miłości i jej
różnych wymiarach, wygłosił ks.
Marek Panek, rektor Wyższego
Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach.

prac Synodu składa się z trzech
faz. Pierwsza faza to były prace
Zespołów Presynodalnych –
od dnia powołania Synodu.
Ich zadaniem, przez prace
powołanych Parafialnych Rad
Duszpasterskich, było zebranie
opinii na temat życia Kościoła
w diecezji i ustalenie znaczących
problemów i obszarów, które
wymagają przemian. W tym celu
do Rad Parafialnych skierowane zostały pytania i ankiety,
a zebrane odpowiedzi i opinie określiły dalsze kierunki
prac Synodu. O ważkości prac
Zespołów Synodalnych świadczy
różnorodność podjętych problemów, ich aktualność i odniesienie do cech współczesnego
życia.

Warto przypomnieć jak pracują
Faza pierwsza zakończyła się
Zespoły Synodalne. Całokształt w czerwcu 2013. Jej efektem było
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utworzenie komisji tematycznych:
Komisja ds. Duchowieństwa, Komisja ds. Powołań i Formacji do
Prezbiteratu, Komisja ds. Świeckich, Komisja ds. Duszpasterstwa
Ogólnego, Podkomisja ds. Nowej
Ewangelizacji, Komisja ds. Duszpasterstwa Rodzin, Komisja ds.
Duszpasterstwa Młodzieży, Komisja ds. Misji, Komisja ds. Katechezy i Wychowania Katolickiego, Komisja ds. Duszpasterstwa
Liturgicznego, Podkomisja ds.
Głoszenia Słowa Bożego, Komisja ds. Posługi Charytatywnej,
Komisja ds. Społecznych, Komisja ds. Kultury, Podkomisja ds.
Mediów, Komisja ds. Dziedzictwa Kościoła Katowickiego, Komisja ds. Życia Konsekrowanego,
Komisja ds. Ekonomicznych, Komisja ds. Ekumenizmu i Dialogu
Międzyreligijnego

prac komisji w tej fazie są projekty dokumentów , które będą
przedmiotem obrad plenarnych
Synodu. Druga faza prac zbliża
się właśnie ku końcowi.
14 marca 2015 rozpocznie się
trzecia faza – obrady plenarne
Synodu. Udział w nich weźmie
217 osób – zgodnie z przepisami
Kodeksu Prawa Kanonicznego
– m.in. dziekani Archidiecezji,
przedstawiciele duchowieństwa
i wspólnot życia konsekrowanego, przewodniczący i sekretarze komisji a także 34 osoby
świeckie wybrane w listopadzie
2014
spośród
kandydatów
zgłoszonych przez dekanaty.
Wyboru osób dokonała Archidiecezjalna Rada Duszpasterska.
Sesje plenarne Synodu odbywać
się będą do marca 2016. Tematyka
poruszana przez Synod jest bardzo
bogata, znacząca i ciekawa.

Komisje
te
opracowały
szczegółowe problemy oraz
propozycje
ich
rozwiązań
dotyczących zmian w praktyce
życia kościelnego w naszej archidiecezji i przesłały do ponownych
konsultacji w parafiach. Efektem

Wszystkich parafian serdecznie
zapraszamy na stronę internetową
www.synodkatowice.pl do lektury
bardzo
interesujących
materiałów synodalnych.
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NOBILITACJA SCHOLI
Michał Rostański

„Nie tylko jesteście Scholą Bytkowską, ale powinniście zwać
się od teraz Scholą Ducha Świętego. I tak właśnie Was tu,
w obecności wszystkich, pragnę ochrzcić - Schola Ducha
Świętego” – powiedział podczas Mszy na zakończenie peregrynacji krzyża Światowych Dni Młodzieży w Katowicach
ksiądz arcybiskup Wiktor Skworc.
Następnego dnia, 18 stycznia, informację tą podał do wiadomości
parafian z dumą ksiądz proboszcz
Tomasz Kopczyk. „To wielka nobilitacja ze strony samego księdza
arcybiskupa, tak też, z poczuciem
naszej bytkowskiej przynależności
zmieniamy nazwę ze Scholi Bytkowskiej na Bytkowską Scholę Ducha Świętego. Amen.” – powiedział
z uśmiechem proboszcz.

Kowalski wszystkim serdecznie podziękował i zaprosił na próby tych,
którzy chcieliby spróbować swoich
sił w scholi.
Wyjazdowe występy naszej Scholi
zdarzają się często, nowy rok zainaugurowała 6 stycznia, kiedy to pod
Teatrem Śląskim wystąpiła z repertuarem kolędowym przed tysiącami
ludzi podczas kolejnego Orszaku
Trzech Króli. 25 stycznia Schola kolędowała także na kościele w Katowicach-Wełnowcu, a 2 lutego w Mikołowie. Na marzec zaplanowano
również udział w konkursie pieśni
wielkopostnych. Polecamy naszą
Bytkowską Scholę Ducha Świętego
modlitwom. Stronę Scholi można
znaleźć również na Facebooku.

Nasza schola tydzień wcześniej wystąpiła z koncertem kolędowym, na
którym tradycyjnie parafianie wypełnili szczelnie mury naszej świątyni. Wspaniała atmosfera, wspólny
śpiew i świętowanie trwało wówczas aż do Mszy św. wieczornej. Na
koniec koncertu, po licznych owacjach, prowadzący scholę Bogusław
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tym wszystkim donieśli Janowi jego uczniowie. Wtedy Jan przywołał
do siebie dwóch spośród swoich uczniów18 i posłał ich do Pana z zapytaniem: Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?19 Gdy ludzie ci zjawili się u Jezusa, rzekli: Jan Chrzciciel przysyła nas
do Ciebie z zapytaniem: Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego
mamy oczekiwać?20 W tym właśnie czasie wielu uzdrowił z chorób, dolegliwości i [uwolnił] od złych duchów; oraz wielu niewidomych obdarzył
wzrokiem.21 Odpowiedział im więc: Idźcie i donieście Janowi to, coście widzieli i słyszeli: niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia i głusi słyszą; umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się
Ewangelię.22 A błogosławiony jest ten, kto we Mnie nie zwątpi.23 (Łk 7,18-23)
Trudno przypuszczać, że Jan Chrzciciel zaczął wątpić w posłannictwo
Jezusa, którego przyjście zapowiadał.
Przecież słyszał o Nim świadectwo samego Ojca niebieskiego, kiedy udzielał Mu chrztu w Jordanie. Widział też
wtedy podobny do gołębicy znak Ducha Świętego, zstępującego na Niego
(por. Mt 3,16-17). Może wątpliwości
zaczęły nachodzić tych uczniów Jana,
którzy przy nim pozostali. Mogli bowiem być zaskoczeni biegiem wydarzeń. Przecież Jan Chrzciciel pokazał Jezusa, nadchodzącego Mesjasza,
mówił też o siekierze już przyłożonej
do korzenia, która wytnie bezowocne
drzewa, aby zostały spalone w ogniu.
(por. Mt 3,10) Jakże te słowa musiały rozbudzać wyobraźnię uczniów!
A tymczasem wszystko wydawało się
nabierać innego obrotu. Złe drzewa –
takie jak zdeprawowany Herod i Herodiada – nadal rosły, a sprawiedliwy
Jan dostał się do więzienia. Zło wydawało się triumfować, a Jezus jakby

na to pozwalał. Uczniowie Jana mogli
więc sobie zadawać pytanie, czy Jezus
jest rzeczywiście tym oczekiwanym
mesjaszem, który wycina złe drzewa.
Może sam Jan Chrzciciel próbował im
rozwiązać przeżywane wątpliwości,
a potem posłał ich do Jezusa, aby On
sam dał im odpowiedź na nękające
ich problemy. Po co mają snuć różne
domysły. Niech zapytają Tego, którego
one dotyczą. Dwóch spośród uczniów
Jana poszło więc do Jezusa, który ich
przyjął. Aby rozwiać ich wątpliwości
wskazał na nadzwyczajne cuda, których dokonał. Niech patrzą na Jego
czyny i niech nie pozwolą zburzyć
w sobie wiary przez ciągle szerzącą się
niesprawiedliwość i zło.
Posyłając swoich uczniów do Jezusa,
Jan Chrzciciel daje nam cenne pouczenie: jeśli budzą się w nas jakiekolwiek wątpliwości w wierze, to mamy
samego Boga prosić o ich rozwiązanie. On znajdzie najlepszy sposób, by
to uczynić.
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x.Michał Kaszowski

INTENCJE MSZALNE
NIEDZIELA 08.02.2015 V NIEDZIELA ZWYKŁA
7.00 Za ++ rodziców Emilię i Wojciecha, braci Kazimierza i Antoniego
Matoga, pokrew. z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące.
9.00 Za + Władysława Rzońca – of. od lokatorów z ul. Wróblewskiego 69
10.30 Za + męża Jacka Szymańskiego.
12.00 Za ++ mamę i babcię Rozalię Lis w I r. śmierci, ojca Edwarda w 27 r.
śmierci, oraz wszystkich ++ z rodziny Lis i Szołtysik.
15.00 Msza św. chrzcielna.
17.00 Za + Alicję Mrozek w 5 rocznicę śmierci.
20.00 Za ++ syna i brata Marcina Jończyk w kolejną roczn. śmierci, męża
Kazimierza Jończyk, rodziców, rodzeństwo i pokrew. z obu stron.
PONIEDZIAŁEK 09.02.2015
8.00 Za + mamę Lucję Sawicką, ++ z rodzin Sawicki, Stuligrosz, Leszczyński.
18.00 Do Opatrzn. Bożej o błog. Boże i dary Ducha Świętego w int. Henryka
i Konrada z ok. ur.
WTOREK 10.02.2015 WSPOMNIENIE ŚW. SCHOLASTYKI, DZ.
8.00 Przez wstawien. MB Nieust. Pomocy z podz. za otrzymane łaski z pr.
o zdr. i opiekę Bożą dla Urszuli i Rudolfa w kolejną r. ślubu.
18.00 Za ++ rodziców Małgorzatę i Flawiana Cabon w kolejną r. śmierci, dziadków
Martę i Franciszka Koza, Łucję i Piotra Cabon, wujka Gerarda Koza.
ŚRODA 11.02.2015
8.00 Za wstawien. NMP z Lourdes, z pr. o zdrowie dla nas, naszych bliskich
i chorych z naszej parafii – of. od czcicieli MP z Lourdes.
9.00 Za chorych i starszych Parafian
18.00 Za + Władysława Rzońca – of. od siostry Stanisławy z rodziną.
CZWARTEK 12.02.2015
8.00 Za ++ rodziców Stanisławę i Adama Myller, dziadków z obu stron, braci
Ireneusza, Lucjana i Leszka, pokrew. i dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00 Do Ducha Świętego przez wstawien. M Boskiej, z podz. za otrzymane zdr.
i opiekę, z pr. o dalsze dary Ducha Świętego dla Marty Molęda z ok. 18 r.
urodzin oraz o błog. Boże dla rodziców i siostry Ani.
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INTENCJE MSZALNE
PIĄTEK 13.02.2015
8.00 Za ++ Walentego i Marię Froń, rodzeństwo i pokrew., ++ z rodziny Froń,
dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00 Do Ducha Świętego z podz. za otrzymane łaski, z pr. o opiekę i błog.
w dalszej pracy duszpasterskiej w int. Ks. Piotra Mroczkowskiego
z ok. urodzin .
SOBOTA 14.02.2015 ŚWIĘTO SW. CYRYLA MNICHA I METODEGO,
BISKUPA
8.00 Za ++ rodziców Henryka i Marię Stera, brata i bratową.
10.00 NABOŻEŃSTWO I MSZA ŚW. DO MB FATIMSKIEJ
Za ++ z rodziny Kosyrczyk, Majchrzak, Kowaczek, Szewczyk,
Wieczorek, Drozd.
18.00 O dary Ducha Świętego i pomyślne zdanie matury dla Rafała z ok. 19 r.
urodzin.
NIEDZIELA 15.02.2015 VI NIEDZIELA ZWYKŁA
7.00 Przez wstawien. MB Fatimskiej o nawrócenie ludzkich serc w Polsce,
Europie i całym świecie - of. od czcicieli.
9.00 O błog., dary i potrzebne łaski w int. Rodzin i małżeństw naszej parafii –
of. od Wspólnoty Domowego Kościoła i Odnowy w Duchu Świętym.
10.30 Do Mił. Bożego z podz. za otrzymane łaski, z pr. o dal. op., błog.
i zdrowie w int. Krystyny z ok. 60 r. urodzin.
12.00 O Boże błog. dla Niny Grzesiek z ok. urodzin i obfitość Bożych darów
dla całej rodziny.
12.00 Do Ducha Świętego z podz. za otrzymane łaski z pr. o dalsze dary i błog.
Boże w int. Marceliny z ok. 18 r. urodzin.
15.00 W int. rocznych dzieci: Zuzanny Tokarskiej, Igora Czerwonki, Adama
Laska, ich rodziców i rodziców chrzestnych.
17.00 Do Opatrzn. Bożej za wstawien. MB NP. z podz. za otrzymane łaski,
z pr. o dal. opiekę, zdrowie błogosł. Boże na dalsze lata życia w int.
mamy, babci i prababci Anieli Mazur w 90rocz urodzin – ofiara od
córki z rodziną, wnuczek, prawnuków. /TE DEUM/
20.00 Za + mamę Danutę Gregorczyk w r. urodzin.
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
08 LUTEGO 2015 r.
V NIEDZIELA ZWYKŁA ROK „B”
Liturgia Słowa dzisiejszej niedzieli ukazuje nam Jezusa jako Lekarza
dusz i ciał. Zbawiciel, patrząc na ludzką biedę duchową i cielesne cierpienie wychodzi naprzeciw temu wszystkiemu, co ogranicza człowieka: leczy, uzdrawia, podnosi na duchu poprzez Słowo, które ma moc
nas zbawić.

W przyszłym tygodniu kazania w naszej parafii będzie głosił ks. Sylwester Kubik. Ks. Sylwester jest autorem wierszy. Książki z jego poezją będzie można nabyć po mszach św. przez całą niedzielę.
•
Przy wyjściu z kościoła dostępne są jeszcze kalendarze na rok 2015, wydane przez naszą parafię.
•

Wszystkim życzymy Bożego błogosławieństwa
oraz opieki Matki Najświętszej
na każdy dzień.

•

Liturgia tygodnia:
– 10.02 – wtorek – wsp. św. Scholastyki, dz.;
– 11.02 – środa – wsp. dow. NMP z Lourdes;
– 14.02 – sobota – wsp. święto św. Cyryla, mnicha i Metodego, bpa.,
patronów Europy
•
Przypominamy, że w czasie ferii zimowych w naszym kościele, w dni
powszednie msze św. są odprawiane o godz. 8.00 i 18.00 (nie ma mszy o
7.00). Porządek niedzielny bez zmian.
•
W środę – 11.02 – obchodzimy wspomnienie NMP z Lourdes. W tym
dniu chorych i starszych parafian zapraszamy na mszę św. o godz. 9.00.
Na zakończenie mszy będzie udzielane błogosławieństwo lourdzkie. Po
mszy spotkanie przy stole – w salce w baraku.
•
Od dziś przez trzy kolejne niedziele (od soboty wieczora) po każdej mszy
św. przy wyjściu z kościoła są dostępne formularze dla tych osób, które
zdecydują się gościć u siebie pielgrzymów, którzy przyjadą do naszego
kraju na Światowe Dni Młodzieży w lipcu 2016 roku. Wszelkich dodatkowych informacji udzielą tam również osoby z naszego Parafialnego
Centrum Przygotowań do ŚDM. Formularze i inne informacje są dostępne także na stronie internetowej naszej parafii.
•
10

INTENCJE ŻYWEGO RÓŻAŃCA - LUTY
Ogólna:

Aby więźniowie, a szczególnie młodzi, mieli możliwość ułożenia
sobie na nowo godnego życia.

Misyjna:

Aby małżonkowie, którzy się rozeszli, znaleźli zrozumienie
i wsparcie we wspólnocie chrześcijańskiej.

Parafialna: O obfite owoce Wielkiego Postu, za zwłaszcza wielkopostnych rekolekcji dla całej parafii.
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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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