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Homilia noworoczna
Podsumowanie roku w parafii
x. Tomasz Kopczyk

Koniec roku to zakończenie kolejnego etapu życia, pracy, wydarzeń. To też zazwyczaj czas podsumowań i rachunku sumienia z minionego czasu. To czas by zapytać o to, jak wykorzystałem czas, talenty i inne dary podarowane mi przez Pana Boga.
To też czas, kiedy stajemy przed nowymi niewiadomymi, jakie
niesie ze sobą nowy rok, który za kilka godzin się rozpocznie.
Chcemy dzisiaj Panu Bogu dziękować za to, co za nami i w Jego
ręce oddać to, co przed nami. Rozpocznijmy od tego, co przeżywaliśmy w miniony roku.

WYDARZENIA MINIONEGO ROKU
01. Styczeń.
To czas kolędowych odwiedzin duszpasterskich, to też koncerty kolędowe
(w minionym roku mogliśmy wysłuchać
koncertów Scholi Bytkowskiej, a także
uczniów Zespołu Szkół Sportowych).
Od stycznia tego roku jest z nami ks.
Władysław Nieszporek, emerytowany
proboszcz bazyliki piekarskiej, który pomaga nam w posłudze duszpasterskiej.
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02. Luty.
To wspomnienie MB z Lourdes i tradycyjnie przeżywany już z tej okazji Dzień
Chorych. W lutym swój staż duszpasterski w naszej parafii przed swoimi święceniami kapłańskimi rozpoczął diakon
Krzysztof Brejza.
03. Marzec
Na początku marca ks. Konrad Zubel
odprawił w naszym kościele mszę św.
z okazji swoich 75 urodzin. W marcu
rozpoczął się też okres Wielkiego Postu.

W tym miesiącu gościliśmy również
przedstawicieli Wspólnoty Trudnych
Małżeństw „Sychar”. Zaś w naszym
kościele były kontynuowane spotkania
w ramach Wieczorów Małżeńskich.
Bytkowska Schola nagrała i wydała
swoją płytę, na której znalazły się tym
razem utwory o charakterze wielkopostnym.
Marzec to także miesiąc, kiedy przypada uroczystość św. Józefa i odpust
w naszej kaplicy pogrzebowej. Pod koniec tego miesiąca odbyła się – można
chyba powiedzieć, że tradycyjna już –
wielkopostna parafialna pielgrzymka
do Piekar Śl.

– diakon Krzysztof Brejza. W czasie
rekolekcji odbyła się także Droga Krzyżowa ulicami parafii. W tym roku trasa
nabożeństwa prowadziła przez ulice
Starego Bytkowa. Kwiecień minionego
roku to czas Wielkiego Tygodnia, Triduum Paschalnego oraz Świąt Wielkanocnych.
05. Maj
To Wczesna i Pierwsza Komunia św.
W dniu 3 maja w naszym kościele została odprawiona msza św. w intencji
Ojczyzny. We mszy św. wzięli udział
również przedstawiciele władz miasta.
W tym miesiącu zakończył w parafii
swój staż duszpasterski w parafii dk
Krzysztof Brejza, który 11 maja przyjął święcenia kapłańskie w katowickiej
katedrze. Koniec maja mijającego roku
to pielgrzymka mężczyzn do Piekar, a
także Dni Krzyżowe. W tym miesiącu
odbyła się też pielgrzymka autokarowa
do sanktuariów Ziemi Opolskiej.

04. Kwiecień
Na początku kwietnia w naszym kościele mogliśmy wysłuchać koncertu pieśni
pasyjnych i wielkopostnych w wykonaniu Bytkowskiej Scholi Ducha Świętego. Była to jednocześnie promocja
nowej płyty zespołu, zatytułowanej
„Adoramus Te Christe”. W tym miesiącu gościliśmy też kleryków WŚSD,
którzy przeprowadzili w naszej parafii
tzw. Niedzielę Powołań. W kwietniu
przeżywaliśmy również parafialne oraz
szkolne rekolekcje wielkopostne. Rekolekcje parafialne w tym roku wygłosił,
pochodzący z naszej parafii, proboszcz
parafii MB Nieustającej Pomocy w Katowicach – Szopienicach, ks. Piotr Brząkalik, zaś rekolekcje dla uczniów szkół

06. Czerwiec
Na początku czerwca sakramentu
bierzmowania udzielił naszej młodzieży bp Adam Wodarczyk. W tym roku
do tego sakramentu przystąpili uczniowie klas 3 gimnazjalnych oraz uczniowie klas 8. Czerwiec tego roku to też
uroczystość Zesłania Ducha Świętego
i nasz odpust parafialny. W tym roku
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kazania odpustowe wygłosił były wikariusz naszej parafii – ks. Wojciech Waszczak. Odbył się – już po raz 9 – Parafialny
Festyn Rodzinny „Z Duchem”. Również
w tym miesiącu wyruszyła autokarowa
pielgrzymka do Gietrzwałdu, Świętej
Lipki oraz Wilna. Czerwiec to również
uroczystość Bożego Ciała, a także początek letnich wakacji.
07. Lipiec
To czas wakacji i urlopów. To też czas
pielgrzymowania. W tym miesiącu miały miejsce: autokarowa pielgrzymka do
Częstochowy i Przeprośnej Górki, a także
pielgrzymka do sanktuariów Gruzji i Armenii. Lipiec to też miesiąc wspomnienia
św. Krzysztofa oraz błogosławieństwo samochodów i kierowców.
08. Sierpień
To pielgrzymka kobiet do Piekar, a także
piesza pielgrzymka na Jasną Górę, która
w tym roku wyruszyła już po raz 40-ty.
To również autokarowa pielgrzymka do
Starego Sącza i Tuchowa.
08. Wrzesień
Jedna z niedziel września to dzień, kiedy
kazania wygłosił u nas misjonarz – ks.
Piotr Kołcz, były wikariusz naszej parafii, od wielu lat posługujący na misjach
w Zambii. W tym miesiącu miało miejsce
również uroczyste zakończenie Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego (09.09).
We wrześniu zakończył posługę w naszej

parafii wikariusz – ks. Tomasz Gojny, zaś
na jego miejsce dekretem ks. bpa został
skierowany ks. Damian Copek, dotychczasowy duszpasterz akademicki w Katowicach oraz rekolekcjonista w Domu
Rekolekcyjnym w Kokoszycach.
10. Październik
Październik to święto Żywego Różańca
oraz pielgrzymka Róż Różańcowych do
katowickiej katedry. W tym roku obchodziliśmy też 31 rocznicę konsekracji naszego kościoła, a także – już po raz trzeci
– we współpracy z naszymi szkołami oraz
z Centrum Kultury i Akcją Katolicką –
został zorganizowany Bal Wszystkich
Świętych. W październiku grupa parafian
udała się na pielgrzymkę autokarową do
sanktuariów w Górze Kalwarii, Paradyżu
i Studziannie. Podczas tej pielgrzymki
miało miejsce uroczyste przekazanie naszej parafii relikwii (1 stopnia) św. Stanisława Papczyńskiego, które od tego czasu
znajdują się już w naszym kościele. Koniec października to także trzy wieczory
rekolekcyjno – modlitewne, które w naszym kościele przeprowadził ks. Dominik Chmielewski – salezjanin.
11. Listopad
To uroczystość Wszystkich Świętych oraz
Dzień Zaduszny i czas szczególnej modlitwy za zmarłych. W jedną z sobót listopada mogliśmy także przeżyć w naszym
kościele wieczór modlitewny. W połowie
listopada tego roku rozpoczęliśmy w parafii odwiedziny duszpasterskie.

12. Grudzień
To czas adwentu i roraty. W tym roku
– podobnie jak w roku ubiegłym – odprawialiśmy roraty dla dzieci oraz raz
w tygodniu dla dorosłych. Ostatni miesiąc roku kalendarzowego to kolejny
Jarmark Adwentowy oraz Wigilia dla
osób samotnych, a także ślubowanie
Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.
Grudzień to oczywiście Święta Bożego Narodzenia oraz zakończenie roku
kalendarzowego. W tym roku po raz
drugi została zorganizowana w parafii
akcja „Świąteczny Łańcuch Dobroci”,
która spotkała się z wielkim zainteresowaniem i reakcją wielu tych, którzy
zechcieli podzielić się podarunkami
z bardziej potrzebującymi. Również
została zorganizowana – a właściwie
jeszcze trwa – akcja pomocy dzieciom
oraz innym osobom w Domach Samotnej Matki „Paczuszka dla Maluszka”.
PRACE REMONTOWE
W mijającym roku udało się też wykonać trochę prac budowlano – remontowych przy kościele, przy kaplicy na
cmentarzu oraz budynku probostwa.
Wykonano nową instalację elektryczną
w niektórych budynkach, zainstalowano nowe lampy (halogeny ledowe)
w kościele oraz lampy na zewnątrz kościoła. Dokonano też wycinki niektórych drzew na cmentarzu i wokół kościoła. Zrobiono konserwację dachu na
budynku kościoła i budynkach, które

z bryłą kościoła są połączone. Wybrukowano również plac za probostwem.
Na cmentarzu również miał miejsce
remont i naprawa dachu kaplicy oraz
wykonano malowanie wnętrza kaplicy
i zainstalowano nowe parapety. Również w kaplicy cmentarnej miała miejsce konserwacja i instalacja nagłośnienia oraz zainstalowano nowy monitor
do wyświetlania pieśni.
Na cmentarzu udało się też wybrukować kostką kilka nowych alejek. Wciąż
trwają też prace związane z powiększeniem naszego cmentarza. Regularnie odbywają się kontrole budowlane,
a także przez cały czas trwają prace
przy budowie Domu Parafialnego.
Może te prace nie idą w takim tempie,
jak byśmy sobie wszyscy tego życzyli,
ale wciąż coś się dzieje. Kilka dni przed
Świętami zakończono roboty związane
z położeniem dachu na całym obiekcie (a jest to dość spora powierzchnia).
W najbliższym czasie w planie jest założenie okien.
ŻYCIE SAKRAMENTALNE
Szczytem działalności Kościoła jest
jednak liturgia – jak mówią dekrety soborowe - a szczytem liturgii jest Eucharystia. Więc życie parafii to też przede
wszystkim sakramenty, więc spróbujmy jeszcze teraz przyjrzeć się, jak to życie sakramentalne wyglądało w naszej
wspólnocie parafialnej w roku 2019.

CHRZEST
Otóż w 2019 roku sakrament chrztu
św. przyjęło 142 dzieci (w 2018 -153).
W tym roku chrzest przyjęło 71 dziewczynek i 71 chłopców. 58 tych dzieci
urodziło się niestety w związkach niesakramentalnych albo w konkubinatach.
MAŁŻEŃSTWO
Małżeństwo w naszym kościele zawarło
29 par (w roku 2018 było ich 31).
EUCHARYSTIA
- W roku 2019 odprawiliśmy 67 mszy
św. za Parafian, a także 33 msze św. za
dusze w czyśćcu cierpiące – z ofiar ze
skarbonki;
- Do Pierwszej Komunii św. w tym roku
przystąpiło 57 dzieci (rok wcześniej 101),
zaś do Wczesnej Komunii – 11 dzieci
(przed rokiem – 14).
- Jeśli chodzi o Sakrament Eucharystii,
to może warto tu wspomnieć o liczbie
uczestników niedzielnej mszy św. Otóż
podczas liczenia wiernych (które odbywa
się dwa razy w roku) liczba uczestników
na niedzielnej eucharystii w naszej parafii wynosiła – na wiosnę: 3565, zaś jesienią 3049 osób. Jednak chociaż ta liczba
nie jest imponująca, to warto zauważyć
że spośród osób obecnych na mszy św.
w niedziele oraz w dni powszednie, bardzo duży procent przystępuje do komunii
św. i to na pewno jest dobry znak świadomego i czynnego udziału w eucharystii.
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BIERZMOWANIE
Sakrament bierzmowania otrzymały
218 osoby (w roku 2018 – 132 osoby).
SAKRAMENT CHORYCH
Chorych i starszych parafian odwiedziliśmy w tym roku 1149 razy. Wciąż jednak
niewielka liczba chorych i starszych korzysta z sakramentu namaszczenia chorych. Może wiąże się to z taką nieświadomości, że jest to sakrament, który ma
przynieść umocnienie w chorobie i słabości, a także jest modlitwą o zdrowie.
POGRZEBY
W roku 2019 na naszym cmentarzu zostało pochowanych 141 osób, z czego 42
z innych parafii. Zaś na innych cmentarzach pochowano 61 naszych parafian
(w roku 2018 na naszym cmentarzu pochowano w sumie 185 osób, a 51 parafian na innych cmentarzach).
PODZIĘKOWANIA
Zakończenie roku to też czas na to, by
wyrazić wdzięczność za to wszystko, co
w tym czasie było dobre. To czas, w którym ja chciałbym podziękować tym
wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczyniają się do wzrostu dobra
w tej parafii, w tej wspólnocie. Za każdy przejaw życzliwości, pracy, modlitwy
i wsparcia. Najpierw te słowa wdzięczności chciałbym skierować w stronę
kapłanów i podziękować im za to, że są,

za to że tworzą taką dobrą atmosferę
zarówno na probostwie, jak i w parafii.
Dziękuję zarówno naszym wikariuszom: ks. Wojciechowi Dytce, który
swoją posługę w naszej parafii pełni już
piąty rok, ks. Michałowi Mendakiewiczowi, który jest z nami już trzeci rok,
ks. Damianowi Copkowi, który posługuje w parafii od września, a także
emerytowi – ks. Władysławowi Nieszporkowi. Dziękuję Księżom za posługę udzielania sakramentów, za pracę
katechetyczną, pracę wychowawczą, za
prowadzenie grup i wspólnot przy parafii, za tak wiele pomysłów i inicjatyw.
Słowa ogromnej wdzięczności pragnę też wyrazić wszystkim świeckim
współpracownikom. Tym, którzy z takim poczuciem tego, że parafia to nasza wspólna sprawa i nasz dom, a także
z taką wielką troską o jej dobro i dobre
funkcjonowanie dbają o to, by mogła
jak najlepiej funkcjonować. Dziękuję
więc bardzo:
- Paniom z naszej kancelarii, które –
niejako trwając na pierwszej linii – nieraz muszą rozwiązać trudne sytuacje;
- Paniom w kuchni i na probostwie – za
ofiarną posługę i tworzenie domowej
atmosfery;
- Panom kościelnym – za długoletnią,
systematyczną i odpowiedzialną służbę;
- Panu gospodarzowi i tym, którzy
z nim współpracują – za dbałość i troskę o stan techniczny naszych budynków i za gotowość i dyspozycyjność,
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nieraz w najmniej oczekiwanych porach;
- Panu organiście, za liturgię, za troskę
o nasz instrument, ale także za jego
posługę przy probostwie oraz przygotowanie ekipy psałterzystów i lektorów
i również za jego dyspozycyjność;
- Panom, którzy pomagają w różnych
pracach w- oraz przy- kościele – za to,
że można zawsze na nich liczyć;
- Paniom, które dbają o czystość naszego kościoła – za ich ofiarność, niezawodność i regularną służbę dwa razy
w tygodniu, a niekiedy w różnych awaryjnych sytuacjach nawet częściej;
- Paniom, które dekorują nasz kościół
i układają kwiaty – za ich inwencję,
wkład pracy i pomysłowość; sami możemy przecież często podziwiać efekty
ich pracy;
- Tym, którzy troszczą się o nasz cmentarz, a także o obejście kościoła; a także
pełniącym funkcję zarządcy cmentarza;
- Tym osobom, które od lat dbają o kaplice i krzyże na terenie naszej parafii;
- Pani Małgorzacie za dyżury w naszej
bibliotece; dziękuję też za jej posługę
charytatywną;
- Wszystkim, którzy pełnią posługę
charytatywną przy parafii oraz osobom, którzy w tej służbie charytatywnej pomagają;
- Pani dr Joannie za jej posługę w Poradni Życia Rodzinnego;
- Naszym paniom katechetkom;

- Redakcji biuletynu i miesięcznika
„Duch Bytkowski”;
- Artystom i grafikom, za pomoc zarówno przy dekoracjach w kościele, czy
też podczas naszego festynu i jarmarku;
- Fotografom, zwłaszcza p. Markowi,
a także p. Marcinowi oraz Pawłowi za
archiwizację wielu naszych wydarzeń parafialnych i za to, że na bieżąco możemy
oglądać zdjęcia z tych wydarzeń na stronie parafialnej czy w naszym kalendarzu.
- Informatykom, którzy dbają o dobre
funkcjonowanie naszej parafialnej strony internetowej, szczególnie p. Wojciechowi; jaka to ważne działanie możemy
się przekonać po ilości reakcji wielu
osób, kiedy nie można np. odebrać
transmisji mszy św. z naszego kościoła;
- Dziękuję – również w imieniu wielu
parafian – tym osobom, dzięki którym
można przy naszej parafii uzyskać pomoc w różnych dziedzinach. To oni –
już od kilku dobrych lat pełnią dyżury
i pomagają – nieraz bardzo dyskretnie
– wielu osobom. Dlatego chciałbym
dzisiaj wyrazić te słowa wdzięczności
zarówno p. Sebastianowi, który regularnie pomaga w sprawach prawnych,
p. Adamowi, który służy pomocą
w przypadkach problemów z zadłużeniem, czy p. Marianowi za pomoc i korepetycje z matematyki i fizyki.
- Dziękuję również za inne inicjatywy
i akcje organizowane w parafii. Czy to
czuwanie – już od lat – nad dziełem

Duchowej Adopcji, czy organizowanie Świątecznego Łańcucha Dobroci
i wielu innych dzieł. Dziękuję też tym,
którzy poświęcają swój czas w kolejne czwartki i są obecni w kościele. To
dzięki nim nasz kościół w te dni może
być w te dni otwarty. Mam nadzieję że
już wkrótce przyjdzie taki czas, że będziemy mogli nasz kościół pozostawiać
otwarty każdego dnia.
- Chciałbym też podziękować p. Bronisławowi, który pełni funkcję inspektora
nadzoru, służy swoim doświadczeniem
i czasem, a także czuwa nad stanem budowlanym naszych budynków, dokonując regularnych przeglądów, a także
czuwa nad wykonaniem oraz postępami przy budowie Domu Parafialnego.
- Dziękuję również wszystkim zaangażowanym bezpośrednio w liturgię,
czyli najważniejszą dziedzinę w życiu
Kościoła i parafii, a więc: Służbie liturgicznej: ministrantom, lektorom, kantorom, psałterzystom, animatorom, ceremoniarzom, szafarzom, Bytkowskiej
Scholi;
- Dziękuję wszystkim wspólnotom
i grupom parafialnym oraz ich animatorom i zelatorom: Radzie Parafialnej,
Zespołowi Charytatywnemu, Franciszkańskiemu Zakonowi Świeckich,
Legionowi Maryi, Odnowie w Duchu
Świętym, Członkom Róż Różańcowych, Różom Różańcowym Rodziców,
Wspólnocie Domowego Kościoła, Akcji Katolickiej, Katechezie dorosłych,

Wspólnocie oazowej, Dzieciom Maryi,
Margaretkom, Apostolatowi Bożego
Miłosierdzia – „Faustinum”, uczestniczącym w spotkaniach Kręgu Biblijnego;
- Bardzo chciałbym podziękować tym
osobom, które już od wielu lat służą
swoją pomocą i angażują się w organizację naszego festynu „Z Duchem” – w
tym roku zorganizowano go już po raz
dziewiąty – oraz jarmarku adwentowego, a także wielu innych imprez, jak
np. Bal Wszystkich Świętych Dziękuję
za to, że zawsze są dyspozycyjni i niezawodni. Tutaj chciałbym też podziękować za życzliwość i bardzo dobrą
współpracę z Wydziałem Kultury naszego Urzędu Miasta, z Siemianowickim Centrum Kultury, czy Teatrem
Domino, który działa przy SCK.
- Wyrazy wielkiej wdzięczności chciałbym skierować zwłaszcza do Tych
wszystkich, którzy stanowią i sprawiają, że nasza parafia jest dla wielu prawdziwą wspólnotą i domem, czyli do
Was wszystkich, którzy tę wspólnotę
parafialną tworzycie i do każdego, kto
w tym życiu parafialnym jest w jakiś
sposób obecny. A takich osób na które zawsze można liczyć jest wokół nas
wiele, dlatego trudno je nawet wszystkie wymienić.
Dziękuję za wszystkie gesty dobroci,
pomocy i wsparcia. Za każdą życzli-

wość. Również za to wsparcie materialne bez którego przecież trudno byłoby
funkcjonować.
- Teraz można by naszą uwagę skierować do przodu – na rok, który już za
kilka godzin rozpoczniemy i powiedzieć o planach i wydarzeniach w życiu
parafii, które w tym czasie mają się odbyć. Może jednak, żeby już nie przedłużać tego czasu przypomnę jedynie, że
w nadchodzącym roku minie 10 lat od
ostatnich misji parafialnych i dlatego
planujemy kolejne misje święte, które
chcemy przeżyć jesienią nadchodzącego roku.
W pierwszą niedzielę Adwentu rozpoczęliśmy nowy rok liturgiczny, który
ty razem poświęcony jest Eucharystii
(hasłem są słowa: „Eucharystia daje życie”) więc na koniec chciałbym życzyć
wszystkim, by Eucharystia, która jest
sercem każdego kościoła, każdej parafii
była w centrum życia duchowego każdego z nas.
Niech Pan Jezus obecny w Eucharystii
pobłogosławi każdego z nas, każdą rodzinę, całą parafię i każdy nasz dzień
w roku 2020.

ks. Tomasz Kopczyk

INTENCJE MSZALNE
PONIEDZIAŁEK – 06.01.2020 – UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO
7.00 Za Parafian.
9.00 Za ++ rodziców Apolonię i Jacka Ptasińskich – o radość życia wiecznego.
10.30 Do Opatrz. Bożej z podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, dary
Ducha Św. w intencji wnuka Oriana z okazji 7. rocznicy urodzin oraz o Boże błog. dla rodziców.
12.00 O radość życia wiecznego dla ++ mamy Weroniki Sobańskiej na pamiątkę 100. rocznicy
ziemskich urodzin oraz ojca Józefa Sobańskiego w 11. rocznicę śmierci.
15.00 Za ++ rodziców Helenę i Stanisława Brzozowskich, brata Jerzego, ++ z rodziny Brzozowskich
i Szczęsny.
17.00 Za ++ męża i ojca Henryka Lata, rodziców z obu stron, szwagrów Stanisława i Jerzego.
20.00 O radość życia wiecznego dla + Tadeusza Nyc na pamiątkę urodzin, ++ z rodzin: Nyc, Górny,
Komander, Szopa, Sowa, dusze w czyśćcu cierpiące.
WTOREK – 07.01.2020
7.00 Za ++ rodziców Katarzynę i Franciszka Gawlak, ++ z rodziny.
7.00 Za ++ Annę Płonka w 2. rocznicę śmierci, rodziców Łucję i Augustyna Jadwiszczok, Gertrudę
i Jana Płonka, dusze w czyśćcu cierpiące.
8.00 Do Najświętszego Serca Pana Jezusa, za wstaw. Niepokalanego Serca Maryi, z podziękowaniem
za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i Boże błog. w intencji Moniki Borowskiej z okazji
80. rocznicy urodzin oraz o Boże błog. dla całej rodziny./TE DEUM/
8.00 Za Parafian.
18.00 Za ++ Kazimierę i Ignacego Kurpisz, Genowefę i Franciszka Baranek.
ŚRODA – 08.01.2020
7.00 Za ++ Wiktorię Bujok w rocznicę śmierci, jej męża Ryszarda, rodziców i rodzeństwo
z obu stron, dusze w czyśćcu cierpiące.
7.00 Za + babcię Elżbietę Pluta oraz pokrewieństwo.
8.00 Za + Stefanię Iwan – ofiara od koleżanki Jadwigi.
8.00 Za ++ ojca Wacława Kawczyk w 40. rocznicę śmierci, mamę Alojzję, ich rodzeństwo
i pokrewieństwo z obu stron.
18.00 Za ++ mamę Martę Kuchniaczak w 3. rocznicę śmierci, ojca Leona, teściów Adelajdę i Wilhelma,
pokrewieństwo z obu stron – o radość życia wiecznego.
CZWARTEK – 09.01.2020
7.00 Za dusze w czyśćcu cierpiące – z ofiar ze skarbonki.
8.00 Za + Feliksa Rostańskiego w kolejną rocznicę śmierci.
8.00 Za ++ męża Jana, rodziców Cecylię i Stefana Kucharskich oraz brata Władysława.
17.00 WYSTAWIENIE NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
18.00 Za ++ Jadwigę i Eugeniusza Latuszek w rocznicę śmierci, ++ z rodzin Latuszek i Śliwa.
18.00 Za ++ Józefa Magdziak w 2. rocznicę śmierci, Zofię i Michała Magdziak, Emilię
Barchańską, dusze w czyśćcu cierpiące.
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INTENCJE MSZALNE
PIĄTEK – 10.01.2020
7.00 Za + Mariusza Włoch – ofiara od żony i dzieci.
7.00 Za dusze w czyśćcu cierpiące – z ofiar ze skarbonki.
8.00 Za + męża, ojca, dziadka i pradziadka Edwarda w 10. rocznicę śmierci, pokrewieństwo
z obu stron.
18.00 Za + matkę Blandynę Czapla.
18.00 Za ++ rodziców Krystynę i Janusza Borońskich, dziadków Antoninę i Antoniego
Hońskich, dusze w czyśćcu cierpiące – o radość życia wiecznego.
KORONKA DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA
SOBOTA – 11.01.2020
7.00 Za ++ Rufina Tomczok w 3. rocznicę śmierci, żonę Stefanię, ++ z rodzin: Tomczok, Lazar,
Bacher.
7.00 Za + Sławomira Orela – ofiara od Lidii i Ryszarda Rybaków z Mielca z rodziną.
8.00 Za wstaw. św. Rodziny z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę,
zdrowie i Boże błog. dla Marii z okazji 85. rocznicy urodzin oraz dary Ducha Św.
dla całej rodziny.
10.00 NABOŻEŃSTWO KU CZCI MB FATIMSKIEJ - Za + syna Adriana na pamiątkę urodzin.
18.00 Do Opatrz. Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o opiekę Anioła Stróża
i zdrowie w intencji Wiktora z okazji 7. rocznicy urodzin oraz Boże błog. dla całej rodziny.
NIEDZIELA – 12.01.2020 – ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO
7.00 Za ++ małżonkę, rodziców z obu stron, pozostałą rodzinę.
9.00 Do Opatrz. Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i Boże błog.
na dalsze lata życia w intencji Weroniki Faltin z okazji 90. rocznicy urodzin oraz
o Boże błog. dla całej rodziny./TE DEUM/
10.30 W intencji Mai w 12. rocznicę urodzin jako dziękczynienie za dar życia, z prośbą o Boże
błog., opiekę Matki Bożej i Aniołów Stróżów dla Mai, jej braci i rodziców
12.00 Do Miłosierdzia Bożego, za wstaw. MBNP z podziękowaniem za otrzymane łaski,
z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie w intencji Marii i Piotra Machalica z okazji 45. rocznicy
ślubu oraz opiekę i błog. Boże na dalsze lata dla małżonków, córki z rodziną i syna.
/TE DEUM/
12.00 Do Opatrz. Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę i zdro-wie w intencji Marii i Mariana Hamera z okazji 45. rocznicy ślubu oraz o Boże błog.
dla dzieci z rodzinami. /TE DEUM/
15.00 Msza św. chrzcielna.
17.00 Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., dary Ducha Św. i zdrowie
na dalsze lata życia w intencji Emilii z okazji urodzin.
20.00 Za ++ ojca Stanisława Nowaka w 7. rocznicę śmierci, ojca Mariana Mirka,
dusze w czyśćcu cierpiące.
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Bytkowski Świąteczny Łańcuch Dobroci po raz kolejny sukcesem!

Drodzy Parafianie!
W pierwszej kolejności dziękuję Bogu
za błogosławieństwo w czasie realizowania akcji.
Po drugie, dziękuję Księdzu Proboszczowi za wsparcie duchowe jak i lokalowe - podarunki można było składać
w dwóch miejscach jednocześnie.
I po trzecie Wam, bardzo hojni Parafianie, którzy stanęliście na wysokości
zadania i podjęliście się dzieła, jakim jest niesienie pomocy bliźnim.
Byłam pod ogromnym wrażeniem, gdy kolorowe koperty znikały
i zamieniały się w konkretne podarunki. Cieszę się, że mogę współpracować właśnie z Wami.
Mam nadzieję, że w przyszłym roku akcja Łańcuch Dobroci również
będzie miała powodzenie.
Informacja od rodzin: Bardzo dziękujemy za moc prezentów.
Hiacynta Zdechlikiewicz

