Numer: 40/2017
INTENCJE MSZALNE
Niedziela: 31.12.2017 r. - Święto Świętej Rodziny
8.00 + Władysława, Jerzy, Hanna, Rafał
9.30 + Andrzej Potaman (29 greg.)
11.00 + Stanisław Kuzawiński (14 rocz. śm.)
12.30 + Agnieszka, Edward Woronieccy
19.00 O błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Marianny Półbrat z okazji urodzin
Poniedziałek: 01.01.2018 r. - Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi
9.30 Msza św. dziękczynna za 90 lat życia z prośbą o Boże błogosławieństwo na
dalsze lata.
11.00 Za parafian
12.30
19.00 + Andrzej Potaman (30 greg.)
Wtorek: 02.02.2018 r.
8.00 1)
O Miłosierdzie Boże dla chorej Danuty
2)
W intencji wszystkich darczyńców i ofiarodawców
Środa: 03.01.2018 r.
8.00 + Anna Matysiak, Helena Frydrych, Józefa Ceranowska
Czwartek: 04.01.2018 r.
8.00
Piątek: 05.01.2018 r.
8.00
Sobota: 06.01.2018 r. - Uroczystość Objawienie Pańskie
8.00
9.30
11.00
12.30 Z okazji urodzin Tomasza i Agnieszki z prośbą o błogosławieństwo Boże dla
niech i całej rodziny
19.00
Niedziela: 07.01.2018 r. - Niedziela Chrztu Pańskiego
8.00
9.30 + Malwina (3 rocz. śm.)
11.00 Z okazji 70 urodzin Czesławy o błogosławieństwo Boże, zdrowie i wszelkie
łaski
12.30
19.00
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Kolęda 2018 r.
Data
2 stycznia (wtorek)
3 stycznia (środa):
4 stycznia (czwartek)
5 styczeń (piątek)
8 stycznia (poniedziałek)
9 stycznia (wtorek):
10 stycznia (środa):
11 stycznia (czwartek):
12 stycznia (piątek):
13 stycznia (sobota):
15 stycznia (poniedziałek)
16 stycznia (wtorek):
17 stycznia (środa)
18 styczeń (czwartek)
19 styczeń (piątek)
20 stycznia (sobota)
22 stycznia (poniedziałek)
23 stycznia (wtorek):
24 stycznia (środa)
25 styczeń (czwartek)
26 styczeń (piątek)
27 stycznia (sobota)

Ulica
ul. Miodowa -Osiedla Miodowe I i Osiedla Miodowe
II
ul. Miodowa – Osiedle Gubałówka 119-119f, 121121b, 121c-121e, 125-125c.
ul. Andersena; ul. Bajkowa; ul. Guliwera; ul. Sezamkowa; ul. Czesława Niemena.
ul. Chmurna, ul. Chłodna; ul. Toskańska; ul. Tropikalna, ul. Gwiazdy Polarnej, ul. Śródziemnomorska.
ul. Obłoków 7-33,43,45,47,49,51,53,55,57,59, 65.
ul Obłoków 1-6,34, 36,38,40.
ul. Mokra.
ul. Kluka.
ul. Niebiańska.
ul. Narożna.
ul. Lisiej Góry, ul. Tadeusza Piotrowskiego, ul. Koziego Wierchu, ul. Kaczeńców, ul. Wiankowa.
ul. Urocza.
ul. Wiśniowa, ul. Stawna.
ul. Pod Urwiskiem; ul. Osowska; ul. Nektarowa; ul.
Spadziowa, ul. Junacka; ul. Przesmyk; ul. Dziewanny.
ul. Miodowa (od Głębokiego do Miodowa do Figurki
Matki Bożej).
ul. Miodowa (od Figurki Matki Bożej do Piotrowskiego).
ul. Macierzanki.
ul. Słoneczników; ul. Mirtowa, ul. Malwowa; ul. Moczarowa (nr 37 i 39).
ul. Zawiła, ul. Moczarowa (bez nr 37 i 39).
ul. Kwiatów Polskich.
ul. Chorzowska.
uzupełnienia
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Liturgia słowa - Niedziela Świętej Rodziny
I czytanie (Syr 3,2-6.12-14) Pan uczcił ojca przez dzieci, a prawa matki nad synami
utwierdził. Kto czci ojca, zyskuje odpuszczenie grzechów, a kto szanuje matkę, jakby
skarby gromadził. Kto czci ojca, radość mieć będzie z dzieci, a w czasie modlitwy swej
będzie wysłuchany. Kto szanuje ojca, długo żyć będzie, a kto posłuszny jest Panu, da wytchnienie swej matce: Synu, wspomagaj swego ojca w starości, nie zasmucaj go w jego
życiu. A jeśliby nawet rozum stracił, miej wyrozumiałość, nie pogardzaj nim, choć jesteś
w pełni sił. Miłosierdzie względem ojca nie pójdzie w zapomnienie, w miejsce grzechów
zamieszka u ciebie.
II czytanie (Kol 3,12-21) Jako więc wybrańcy Boży - święci i umiłowani - obleczcie się
w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, znosząc jedni drugich
i wybaczając sobie nawzajem, jeśliby miał ktoś zarzut przeciw drugiemu: jak Pan wybaczył wam, tak i wy! Na to zaś wszystko /przyobleczcie/ miłość, która jest więzią doskonałości. A sercami waszymi niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też zostaliście wezwani w jednym Ciele. I bądźcie wdzięczni! Słowo Chrystusa niech w was przebywa z /
całym swym/ bogactwem: z wszelką mądrością nauczajcie i napominajcie samych siebie
przez psalmy, hymny, pieśni pełne ducha, pod wpływem łaski śpiewając Bogu w waszych
sercach. I wszystko, cokolwiek działacie słowem lub czynem, wszystko /czyńcie/ w imię
Pana Jezusa, dziękując Bogu Ojcu przez Niego. Żony bądźcie poddane mężom, jak przystało w Panu. Mężowie, miłujcie żony i nie bądźcie dla nich przykrymi! Dzieci, bądźcie
posłuszne rodzicom we wszystkim, bo to jest miłe w Panu. Ojcowie, nie rozdrażniajcie
waszych dzieci, aby nie traciły ducha.
Ewangelia (Łk 2,22-40) Gdy upłynęły dni Ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, przynieśli Je do Jerozolimy, aby Je przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane
w Prawie Pańskim: Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu.
Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem Prawa Pańskiego. A żył w Jerozolimie człowiek, imieniem Symeon. Był to człowiek
sprawiedliwy i pobożny, wyczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim.
Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. Za natchnieniem więc Ducha przyszedł do świątyni. A gdy Rodzice wnosili Dzieciątko Jezus,
aby postąpić z Nim według zwyczaju Prawa, on wziął Je w objęcia, błogosławił Boga
i mówił: Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu w pokoju, według Twojego słowa. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów: światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela. A Jego ojciec i Matka
dziwili się temu, co o Nim mówiono. Symeon zaś błogosławił Ich i rzekł do Maryi, Matki
Jego: Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak,
któremu sprzeciwiać się będą. A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu. Była tam również prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera, bardzo podeszła w latach. Od swego panieństwa siedem lat żyła z mężem i pozostawała wdową. Liczyła już osiemdziesiąty czwarty rok życia. Nie rozstawała się ze świątynią, służąc
Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą. Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła
Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jerozolimy. A gdy wypełnili wszystko według Prawa Pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta - Nazaret.
Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na
Nim.
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Ogłoszenia duszpasterskie - 31.12.2017 r.
1. W poniedziałek, 1 stycznia przeżywamy Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki. Msze
św. według porządku niedzielnego. Z wyjątkiem - nie będzie Mszy św. o godz. 800.
2. W środę 3 stycznia przypada rocznica konsekracji kamiennego ołtarza i naszego kościoła. Zapraszamy na Msze św., podczas której będziemy modlić się również w intencji
wszystkich darczyńców i ofiarodawców, o godz. 8 00.
3. W sobotę 6 stycznia, przeżywać będziemy Uroczystość Objawienia Pańskiego. Msze
święte w naszym kościele sprawowane będą według porządku niedzielnego.
4. Rozpoczynamy w naszej parafii wizytę duszpasterską, tzw. kolędę. Kolęda od wtorku
do piątku rozpoczynać się będzie o godz. 16 00. Dzień prędzej kolędę zapowiadać będą
ministranci. Zadbajmy o chrześcijański wymiar kolędy. Wspólna modlitwa niech będzie
prośbą do Boga o błogosławieństwo dla rodziny. Porządek kolędy w tygodniu od 2 do 5
stycznia 2017 r.: 02 stycznia (wtorek): ul. Miodowa -Osiedla Miodowe I i Osiedla Miodowe II; 03 stycznia (środa): ul. Miodowa – Osiedle Gubałówka 119-119f, 121-121b,
121c-121e, 125-125c; 04 stycznia (czwartek): ul. Andersena; ul. Bajkowa; ul. Guliwera;
ul. Sezamkowa; ul. Niemena; 05 stycznia (piątek): ul. Chmurna, ul. Chłodna; ul. Toskańska; ul. Tropikalna, ul. Gwiazdy Polarnej, ul. Śródziemnomorska. Terminarz kolędy
dostępny jest na parafialnej stronie internetowej, w gablocie parafialnej przed kościołem
i w obecnym numerze biuletynu parafialnego „Okno”.
5. Podczas trwania kolędy duszpasterskiej Msze św. w dzień powszedni w naszym kościele sprawowane będą o godz. 800. Adoracja Najświętszego Sakramentu w piątkowy
wieczór i inne nabożeństwa liturgiczne na ten czas są zawieszone. Porządek Mszy św.
w niedzielę nie ulega zmianie. Biuro parafialne do zakończenia kolędy będzie zamknięte. Wszystkie ważne sprawy proszę zgłaszać bezpośrednio do księdza.
6. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W modlitwach prosimy o liczne i święte powołania kapłańskie, a w piątek przepraszamy Boże Serce za brak miłości, za lekceważenie Bożych darów, zwłaszcza Eucharystii. Ze względu na to, że jest kolęda nie ma w tym miesiącu odwiedzin chorych w domach.. W sobotę prosimy Niepokalane Serce Maryi o wstawiennictwo przed Bożym
tronem.
7. Spotkania formacyjne: próba chóru parafialnego we wtorek 2 stycznia, o godz. 19 30
w domu parafialnym; zbiórka ministrantów w sobotę 6 stycznia, o godz. 13 30 w domu
parafialnym; Matki w Modlitwie w piątek 5 stycznia o godz. 19 00 w domu parafialnym
próba Jasełek w sobotę 6 stycznia, o godz. 1500 w kościele; zmiana tajemnic Żywego
Różańca w niedzielę 7 stycznia po Mszy św. o godz. 9 30.
8. Zapraszamy na Jasełka wystawiane przez dzieci z naszej parafii w niedzielę 7 stycznia
na Mszy św. o godz. 1230.
9. U progu nowego roku kalendarzowego 2018 jeszcze bardziej otwórzmy się na Bożą
miłość, aby mogła napełnić nasze domy, nasze rodziny i stać się w nas źródłem życia
Bożego, z którego będą czerpać inni. W ten sposób stwarzamy szansę spełnienia się naszych najlepszych życzeń, aby budując dom naszej rodziny, naszej wspólnoty parafialnej
i naszej Ojczyzny, promieniować Bożym szczęściem, niezależnie od tego, co posiadamy
i jaką drogą Pan Bóg nas prowadzi. Niech ten kolejny, rozpoczynający się rok Pański dla
nas wszystkich i dla naszej Ojczyzny będzie czasem błogosławionym.
Proboszcz
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