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UROCZYSTOŚĆ
NARODZENIA PAŃSKIEGO
Drodzy Parafianie, Drodzy Goście.
Co roku jest nam dane przeżywać Uroczystość Narodzenia Pańskiego i wszystko, co się z tym
wiąże, od wieczerzy wigilijnej, przez życzenia świąteczne i udział w Pasterce, aż po domowe
kolędowanie. Choć Bóg daje nam możliwość ponownego świętowania tej ważnej tajemnicy wiary,
to jednak nigdy nam ona nie spowszedniała, nie znużyła się i nie utraciła niczego ze swego
duchowego uroku oraz bezmiernie pozytywnego ładunku emocjonalnego. Wręcz przeciwnie, za
każdym razem przeżywamy ją z tą samą, niemal dziecięcą tęsknotą, oczekiwaniem, radością
i pokojem. Tajemnica Narodzenia Pańskiego od ponad dwóch tysięcy lat niczego nie straciła ze
swej wielkości i nadzwyczajności. Czy potrzeba nam większego świadectwa Cudu?
Życzymy Wam zatem ponownie radosnego spotkania z Emanuelem. Przeżyjcie święta
narodzenia naszego Pana Jezusa Chrystusa w miłości i pokoju. Szczęść Boże.
ks. Franciszek Koenig, proboszcz
ks. prał. Franciszek Balion
ks. Alojzy Drozd
ks. Kazimierz Tomasiak

AKTUALNOŚCI – SKRÓT OGŁOSZEŃ
PASTERKA
Zapraszamy do udziału we Mszy świętej Pasterskiej sprawowanej w noc Narodzenia Pańskiego.
Kolekta będzie przeznaczona na Fundusz Obrony Życia.
Od godz. 23.45 adoracja przy Żłóbku.

NIESZPORY ŚWIĄTECZNE – JASEŁKA I KOLĘDOWANIE
W uroczystość Narodzenia Pańskiego o godz. 15.00
zapraszamy do udziału w uroczystych nieszporach świątecznych po których zostaną wystawione jasełka w wykonaniu dzieci naszej parafii.

DUSZPASTERSKIE ODWIEDZINY KOLĘDOWE
W czwartek 27 grudnia rozpoczną w parafii duszpasterskie odwiedziny kolędowe, które potrwają do 5 stycznia
włącznie. Plan kolędy zamieszczony w ogłoszeniach.

ŚWIĘTO ŚW. JANA – BŁOGOSŁAWIEŃSTWO WINA
27 grudnia przypada wspomnienie św. Jana Ap. W dniu
tym tradycyjnie święci się wino, co nastąpi na zakończenie w czasie Mszy św. odprawianej o godz. 8.00.

MSZA ŚW. W INT. DZIECI Z BŁOGOSŁAWIEŃSTWEM
W piątek 28 grudnia o godz. 8.00 zostanie odprawiona
Msza św. w intencji dzieci z racji Święta Świętych Młodzianków. Po Mszy św. dzieci otrzymają specjalne błogosławieństwo kapłańskie.

MSZA ŚW. NA ZAKOŃCZENIE ROKU 2018
W Poniedziałek 31 grudnia o godz. 15.30 zapraszamy do
udziału we Mszy św. sprawowanej na zakończenie roku
kalendarzowego 2018 .

NOWY ROK – DZIEŃ MODLITWY O POKÓJ
Tradycyjnie pierwszy dzień roku – Uroczystość Świętej
Bożej Rodzicielki Maryi – jest dniem modlitwy o pokój
na świecie. Specjalne nabożeństwo w tej intencji zostanie odprawione o godz. 15.00.

KOLĘDNICY MISYJNI
W sobotę 5 stycznia o godz. 13.30 nastąpi rozesłanie
kolędników misyjnych, którzy następnie razem z Siostrą
Katechetką przejdą ulicą Dworcową i przyległymi, zbierając datki na potrzeby misji katolickich w świecie.

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH
WIGILIJNE BODŹCE
Widok uśmiechniętych twarzy,
od tak dawna niepocieszonych.
Może ktoś z nich się odważy,
by wyciągnąć dłoń do zgody.
Może to w tym roku
któraś zmarszczka, jakiś cień
wróci do krainy mroku,
której nazwa to Zły Sen.
Dźwięki kolęd tańczące
pomiędzy płatkami śniegu.
Język zmęczony się plącze
w trudnych słów tak nagłym biegu.
Może to w tym roku
ktoś z nich się ośmieli
w świetle dnia czy też po zmroku
Święta te wybielić.
Smak wigilijnych potraw,
plus minus dwunastu.
Tyle gustów, tyle postaw,
co położyć na stół.
Może to w tym roku
na gorzki smak ciężkich łez,
cichych, przyczajonych z boku,
przyjdzie upragniony kres.
Zapach choinki ozdobionej
wspólnie, wraz z całą rodziną.
Pod nią prezenty ułożone,
w cieniu jej gałęzi giną.
Może to w tym roku
ktoś komuś podaruje
coś, co może umknie oku,
lecz się w sercu ulokuje.
Dotyk dłoni swych najbliższych
przy dzieleniu się opłatkiem.
Bliskość tych sercu najmilszych
nieraz chroni przed upadkiem.
Może to w tym roku
ktoś pojmie, co gra w życiu rolę.
Że prawdziwe szczęście jest tu,
gdzie dom i rodzina przy stole.
Łukasz Pietrek

Niedziela 23.12.2018 r. – IV Niedziela Adwentu
8.00 Za Parafian.
11.00 Za + Marię Kulik – ofiarowana od koleżanek
i kolegów z klasy.
15.30 Za + męża Aleksandra Świerczyńskiego, rodziców Józefa i Jadwigę Grzyb, Józefa i Paulinę
Świerczyński, siostry, braci, szwagrów, bratowe,
kuzynostwo, sąsiadów, pokrewieństwo, ks. prob.
Gołka, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.
Poniedziałek 24.12.2018 r. – Wigilia Uroczystości
Narodzenia Pańskiego (Róża I i II M)
8.00 Za + żonę Adelajdę Fabian, rodziców Jana
i Helenę Zymela, Jana i Zofię Fabian, Różę,
Gertrudę, Jerzego i Ewę Sówka, Jerzego Młynek, Sylwię Janta, Klarę i Marię Baron, Annę
i Walentego Kompała, Karola Sowa, Józefa Ligendza, ciocie, wujków, pokrewieństwo, dziadków Baron, Zymela, Sowa i Fabian, ks. prob.
Gołka, ks. Damiana Kominka, ++ siostry zakonne i dusze w czyśćcu.
24.00 Pasterka: I. Za Parafian
II. W intencji członków Parafialnej Rady Duszpasterskiej i ich rodzin.
III. Za wszystkich podejmujących Duchową
Adopcję Dzieci Nienarodzonych oraz zaangażowanych w obronę poczętego życia.
Wtorek 25.12.2018 r. – Urocz. Narodzenia Pańskiego
8.00 Za Parafian.
11.00 Za Parafian.
Środa 26.12.2018 r. – Święto św. Szczepana
8.00 Za Parafian.
11.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za
otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w intencji Hildegardy
Czajkowskiej z okazji 75 rocz. urodzin.
15.30 Za + Gotfryda Schindler /pam. ur./.
Czwartek 27.12.2018 r. –Święto św. Jana Ap. (Róża I)
8.00 I. W int. wszystkich mieszkańców ulic: Dworcowej, Słonecznej i Zachodniej.
II. W int. wszystkich mieszkańców ulic: Dworcowej, J. Piecuch.
III. W int. wszystkich mieszkańców Kolonii.
Piątek 28.12.2018 r. – Św. Młodzianków (Róża II)
8.00 I. Ku czci św. Młodzianków w intencji wszystkich dzieci naszej parafii.
II. W intencji wszystkich mieszkańców ulic:
Polnej, Rzecznej i Stawowej.
17.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za
otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w int. Adama Molendy
z ok. 50 rocz. ur.
Sobota 29.12.2018 r. – V Dzień w Oktawie Narodz.
Pańskiego (Róża III)
8.00 I. i II. W intencji wszystkich mieszkańców Piłki.
17.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za
otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w int. rodziny Maruszczyk z okazji urodzin.

Niedziela 30.12.2018 r. – Święto Św. Rodziny
8.00 I. W intencji wszystkich mieszkańców ulicy
Kolejowej.
II. W intencji wszystkich mieszkańców ul. Lublinieckiej, Leśnej i przyległych.
11.00 W intencji rodzin naszej parafii
15.30 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za
otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w int. małżonków Bronisławy i Jana Tkaczyk z okazji 25 rocz. ślubu.
Poniedziałek 31.12.2018 r. – św. Sylwestra (Róża IV)
8.00 Za ++ Gertrudę, Józefa i Annę Zok, Helenę
i Brunona König, Adelajdę, Weronikę i Gotfryda
König, ++ z rodzin König, Zok, Plaza i Pyrek,
++ kapłanów, ++ siostry zakonne i dusze w
czyśćcu cierpiące.
15.30 I. Za parafian
II. Za ++ parafian w roku 2018: Krzysztofa
Krzakowskiego, Eryka Pietrek, Henryka Neuman, Annę Kucierajter, Alfonsa Danysz, Edwarda Blatoń, Annę Drynda, Adama Zgodzaj, Annę
Blatoń, Bogdana Danysz, Joannę Pietrek, Annę
Bula, Genowefę Bartosik, Teresę Beszoner,
Małgorzatę Brol, Norberta Gmyrek i Marię Kulik.
III. Za przygotowujących się do kapłaństwa
i życia zakonnego oraz o dar nowych powołań
kapłańskich i zakonnych w parafii.
Wtorek 1.01.2019 r. – Urocz. Świętej Bożej Rodzicielki Maryi – Nowy Rok
8.00 Za Parafian.
11.00 Za Parafian.
15.30 Za ++ rodziców Franciszka i Łucję Pietrek, ojca
Aleksandra Świerczyńskiego, dziadków z obu
stron, ciocie, wujków, chrzestnych, kuzynostwo,
sąsiadów, pokrewieństwo Pietrek, Świerczyński,
ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka i dusze
w czyśćcu.
Środa 2.01.2019 r. – św. Bazylego Wielk. i Grzegorza
z Nazjanzu (Róża V)
7.00 Za + siostrę Teresę Beszoner – ofiarowana od
siostry Emilii z mężem.
16.30 Za ++ rodziców Martę i Józefa Sitek, Agnieszkę
i Helmuta Nandzik, Karola, Jana i Dawida Myland, Patrycję Kurzac, Jerzego Lempa, Jerzego
Łupierz, Rutę i Norberta Gmyrek, Edwarda Kołodziejczyk, dziadków, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu cierpiące.
Czwartek 3.01.2019 r. – I Czwartek (FZŚ)
7.00 Za dusze w czyśćcu cierpiące – z ofiar ze skarbonki.
18.00 Ku czci Chrystusa Najwyższego i Wiecznego
Kapłana w intencji kapłanów, misjonarzy, zakonników, sióstr zakonnych oraz o nowe powołania.
Piątek 4.01.2019 r. –I Piątek (Róża VI)
7.00 Za + Jerzego Sowa /rocz. śm./, Gertrudę i Alojzego Prandzioch, Hedwig i Józefa Sowa, Jana
i Wiktorię Bochnia, sąsiadów, ks. prob. Gołka,
ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.
16.30 Ku czci NSPJ w intencji dzieci I Komunijnych
i ich rodziców.

18.00 Za + córkę Patrycję Gmyrek /pam. ur./, rodziców Józefa i Marię Psiuk, Ryszarda i Marię
Gmyrek, Franciszka Gansiniec, ks. prob. Gołka,
ks. Damiana Kominka, dusze w czyśćcu.
Sobota 5.01.2019 r. –I Sobota (cała wspólnota)
7.00 I. Ku czci Niepokalanego Serca NMP i Królowej
Różańca św. w int. Róż Różańcowych.
II. W intencji wszystkich mieszkańców ul. Ks.
Gołka, 1 Maja i Nowej.
III. W intencji wszystkich mieszkańców ul.
Lompy, Zielonej, Szpakowej i Brzozowej.
18.00 Za + matkę Joannę Pietrek /pam. ur./, dziadka
Huberta Baron /rocz. śm./, babcię Elżbietę Baron, Marię i Leonarda Pietrek, Kazimierza
i Marcina Maruszczyk, dziadków z rodzin Baron, Pietrek, Hewig i Maruszczyk, ks. prob.
Gołka i ks. Damiana Kominka.
Niedziela 6.01.2019 r. – Urocz. Objawienia Pańskiego
8.00 W int. wszystkich mieszkańców ul. Piaskowej.
11.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za
otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w intencji Emanuela
Szulc z okazji urodzin oraz w intencji rodzin
Szulc i Ceglarek.
15.30 Do Bożej Opatrzności i Aniołów Stróżów
w intencji dzieci, które otrzymają łaskę chrztu
św.: Aleksander Tomasz Borycki, Edyta Klara
Zamoski oraz w int. ich rodziców i chrzestnych.
Poniedziałek 7.01.2019 r. (Róża VII)
7.00 Za + matkę Otylię Piskoń, teścia Jerzego Stajenda, dziadków z obu stron, wujków, ciocie, kuzynów, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka
i dusze w czyśćcu.
18.00 I. Za ++ Wojciecha Ludwig /rocz. śm./, jego
rodziców, Gertrudę, Pawła i Rufina Jon, Adelajdę Kandzia, Elżbietę i Huberta Baron, Joannę
Pietrek, S.M. Bogusławę Jon, dziadków i dusze
w czyśćcu.
II. Za + Marię Kulik – od grupy lektorskiej
Wtorek 8.01.2019 r. (Róża VIII)
7.00 Za ++ rodziców Irenę i Józefa Szulc, ojca Alfonsa Majchrzyk, dziadków z obu stron, ciocie,
wujków, kuzynostwo, rodziców chrzestnych, ks.
prob. Gołka, ks. Dariusza Bienię, ks. Damiana
Kominka i dusze w czyśćcu.
18.00 Za + matkę Zofię Fabian /rocz. śm./, ojca Jana,
rodziców Jana i Helenę Zymela, żonę Adelajdę
Fabian, szwagierki Różę i Gertrudę Sówka,
szwagra Jerzego Młynek, Jerzego Sówka, Annę
i Walentego Kompała, Klarę i Marię Baron, Józefa Ligendza, Karola Sowa, Ewę Sówka, Sylwię Janta, dziadków, ++ z pokrewieństwa, ks.
prob. Gołka, ks. Damiana Kominka, ++ kapłanów, ++ siostry zakonne, sąsiadów i dusze w cz.
Środa 9.01.2019 r. (Róża IX)
7.00 Za dusze w czyśćcu cierpiące – z ofiar ze skarb.
16.30 Za ++ ojca Jana Jędruś /rocz. śm./, matkę Marię
Jędruś, Annę Burek, Monikę, Edmunda i Piotra
Kampa, kuzynkę Janinę Szindler, Ryszarda Majer, Paulinę i Józefa Burek, pokrewieństwo z obu
stron, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka
i dusze w czyśćcu.

Czwartek 10.01.2019 r. (Róża X i XI)
7.00 Za dusze w czyśćcu cierpiące – z ofiar ze skarb.
18.00 Za ++ Marię i Marka Nowak, Barbarę i Kleofasa
oraz syna Ludwika Kuczerajter, Wolfganga
Schmidt, Urszulę i Zygmunta Niesporek, ++
dziadków Gmyrek, Nowak i Kuczerajter, ks.
prob. Gołka i ks. Damiana Kominka.
Piątek 11.01.2019 r. (Róża I M)
7.00 Za dusze w czyśćcu cierpiące – z ofiar ze skarb.
18.00 Za ++ rodziców Elżbietę i Huberta Baron, siostrę Joannę Pietrek, dziadków Baron, Jon, Hewig, Maruszczyk, ciocie, wujków, kuzynostwo,
ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka i dusze w
czyśćcu.
Sobota 12.01.2019 r. (Róża II M)
8.00 Za ++ Magdalenę Kosytorz /pam. ur./, ojca Jana,
ojca Wilhelma Gawenda /pam. ur./, matkę Martę, Grzegorza, Joachima i Weronikę Kosytorz,
Anielę i Ludwika Danysz, Edwarda, Marię
i Pawła Sarach, Maksymiliana Kurzac, Marię
Kochanek, Henryka Wojsa, dziadków z obu
stron, ++ sąsiadów i dusze w czyśćcu.
17.00 Za ++ rodziców Różę i Józefa Bodora, Hildegardę i Józefa Sojka, dziadków z obu stron, Irenę i Józefa Szulc, ks. prob. Gołka, ks. Damiana
Kominka i dusze w czyśćcu.
Niedziela 13.01.2019 r. – Niedziela Chrztu Pańskiego
8.00 Za Parafian.
11.00 Za + Marię Kulik – zamiast wieńca od wspólnoty Dzieci Maryi.
15.30 Za ++ Annę Baron, Ryszara Molenda /pam. ur./,
Jerzego i Klemensa Baron, Augustyna Zazgórnik, Łucję Molenda, dziadków Zazgórnik, Zemela, Joannę Pietrek, S.M. Bogusławę Jon, ++
wujków, ciocie, kuzynów, ks. prob. Gołka i ks.
Damiana Kominka.

OGŁOSZENIA
DUSZPASTERSKIE
23 – 30.12.2018 r.
1. Kolekta IV Niedzieli Adwentu przeznaczona jest na
potrzeby naszej parafii.
2. Na godz. 15.00 zapraszamy do udziału w ostatnim
nabożeństwie adwentowym w czasie którego zostaną
pobłogosławione figurki Dzieciątka Jezus do żłóbków
domowych oraz zapalone zostanie Betlejemskie Światło
Pokoju. W czasie nabożeństwa zostanie także poświęcona woda, kreda i kadzidło jako przygotowanie do odwiedzin kolędowych.
3. W wigilię uroczystości Narodzenia Pańskiego zapraszamy wszystkie dzieci oraz dorosłych do udziału we
Mszy św. o godz. 8.00 na której zakończymy tegoroczne
roraty dla dzieci. Kościół w wigilię będzie otwarty do
godz. 15.00. Wtedy też można będzie odpalić Betlejemskiego Światła Pokoju.
4. Zapraszamy do sakramentu pokoty i pojednania
tych wszystkich, którzy jeszcze nie pojednali się z Bogiem w przededniu świąt Bożego Narodzenia. W wigilię
spowiedź będzie trwała od godz. 7.00 do 8.00 oraz od
9.00 do 11.00.

5. Po południu w wigilię o godz. 16.00 zadzwonią
dzwony na wieży kościoła ogłaszając początek obchodów Narodzenia Pańskiego. O godz. 24.00 zapraszamy
wszystkich parafian i przebywających na terenie naszej
parafii gości do udziału w Pasterce. Zapraszamy poczty
sztandarowe, scholę liturgiczną oraz orkiestrę parafialną.
Kwadrans przed rozpoczęciem Pasterki będzie miało
miejsce modlitewne czuwanie u Żłóbka. Kolekta na Pasterce będzie przeznaczona na Fundusz Obrony Życia.
6. W Uroczystość Narodzenia Pańskiego Msze św.
będą odprawione o godz. 8.00 i 11.00. Po południu nie
będzie Mszy św. O godz. 15.00 odprawimy uroczyste
Nieszpory kolędowe na które serdecznie zapraszamy,
a po nich wystawione będą jasełka w wykonaniu dzieci
naszej parafii. Kolekta uroczystości będzie przeznaczona
na nasz kościół.
7. W II święto, które jest świętem św. Szczepana,
pierwszego męczennika, msze będą odprawione o godz.
8.00, 11.00 i 15.30. Nie będzie w tym dniu nabożeństwa
popołudniowego. Kolekta II święta będzie tradycyjnie
przeznaczona na KUL.
8. W czwartek przypada święto św. Jana Apostoła
i Ewangelisty. Dlatego tradycyjnie po Mszy św. będzie
miało miejsce poświęcenie wina św. Jana.
9. Od czwartku rozpoczną się duszpasterskie odwiedziny kolędowe. Każdego dnia będą one poprzedzone
Mszą św. o godz. 8.00 w intencji mieszkańców poszczególnych ulic. Serdecznie zapraszamy mieszkańców do
udziału we Mszach św. i do wspólnej modlitwy. Plan
kolędy jest podany w „Świetle Nadziei”, w gablotce oraz
na stronie internetowej. Ofiary kolędowe składane w
czasie Mszy św. będą przeznaczone na nowy zamykany
konfesjonał oraz na zaplanowane prace remontowe. Jeśli
któraś rodzina pragnie ugościć kolędujących, to prosimy
o wcześniejsze zgłoszenie takiego zamiaru. Z racji kolędy kancelaria parafialna będzie nieczynna do 7 stycznia.
10. W piątek przypada Święto Św. Młodzianków Betlejemskich. Dlatego o godz. 8.00 będzie odprawiona
także Msza św. w intencji dzieci naszej parafii ze specjalnym błogosławieństwem, które zostanie udzielone na
zakończenie Mszy św.
11. W przyszłą niedzielę przypada święto św. Rodziny.
Msza św. o godz. 11.00 będzie sprawowana w intencji
rodzin naszej parafii.
12. W niedzielę 30.12. o godz. 17.30 sprzed kościoła
nastąpi wyjazd autokarowy na koncert kolęd w wykonaniu chóru Polskiego Radia do nowej siedziby Narodowej
Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach.
Powrót nastąpi około godz. 22.00 (bilety – 30 zł normalny, 21 zł ulgowy; przejazd 18 zł).
13. Polecamy świąteczny numer „Gościa Niedzielnego”, którego cena wynosi 8 zł.

OGŁOSZENIA
DUSZPASTERSKIE
30.12.2018 – 6.01.2019 r.
1. Kolekta przeznaczona jest na potrzeby parafii.
2. O godz. 15.00 zapraszamy do udziału w Nieszporach kolędowych oraz w modlitwie za wszystkie rodziny
świata.

3. Jutro o godz. 15.30 zapraszamy do udziału w tej
Mszy św. na zakończenie Starego Roku w intencji parafian oraz za wszystkich zmarłych parafian w mijającym
roku. Na mszę zapraszamy sztandary, scholę oraz orkiestrę parafialną. Od godz. 23.30 do północy będzie trwała
w naszym kościele adoracja Najświętszego Sakramentu,
aby można było nowy rok przywitać na modlitwie. Adorację zakończymy błogosławieństwem sakramentalnym
oraz wzajemnymi życzeniami składanymi sobie przed
kościołem.
4. W Nowy Rok przypada Uroczystość Świętej Bożej
Rodzicielki Maryi, która kończy oktawę Uroczystości
Narodzenia Pańskiego. Dzień ten jest także Światowym
dniem modlitwy o pokój. Msze św. będą sprawowane
jak w każdą niedzielę. O godz. 15.00 odprawimy nabożeństwo kolędowe z modlitwą o pokój. Kolekta będzie
przeznaczona na potrzeby parafii.
5. Od środy 2 stycznia rozpoczyna się druga część
odwiedzin kolędowych według podanego wcześniejszego planu. Kolęda będzie rozpoczynać się o godz. 15.00,
a w sobotę o godz. 13.00. Msze św. za mieszkańców
odwiedzanych ulic będzie sprawowana w przyszłą sobotę o godz. 8.00 oraz w przyszłą niedzielę, czyli w Uroczystość Objawienia Pańskiego także o godz. 8.00.
6. W środę dzieci szkolne zapraszamy już do udziału
we Mszy św. szkolnej.
7. W czwartek przypada I Czwartek miesiąca, a więc
dzień szczególnej modlitwy za powołanych oraz o nowe
powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. W tej intencji
będzie sprawowana Msza św. o godz. 18.00. Od godz.
17.00 będzie trwała adoracja Najświętszego Sakramentu
prowadzona przez Franciszkański Zakon Świeckich.
8. W piątek przypada I Piątek miesiąca. Zapraszamy
do udziału we Mszach św. Będą one celebrowane
o godz. 7.00, 16.30 (dla dzieci szkolnych) i 18.00 (dla
młodzieży i dorosłych). Po mszach zostanie odprawione
nabożeństwo do NSPJ. Kolekta I Piątku będzie przeznaczona na cele charytatywne w parafii. Odwiedziny chorych z posługą sakramentalną rozpoczną się o godz.
9.00. Z kolei o godz. 19.15 w kościele odbędzie nauka
przedchrzciela dla rodziców i chrzestnych przed niedzielną uroczystością chrzcielną.
9. W sobotę przypada I Sobota miesiąca. Msza św.
w intencji Róż różańcowych zostanie odprawiona
o godz. 8.00. Poprzedzi ją wspólna modlitwa różańcowa.
Po Mszy św. odprawimy nabożeństwo do Niepokalanego Serca NMP, a po nim zapraszamy całą wspólnotę
Róż różańcowych na Opłatek do Parafialnego Centrum
Spotkań. Po południu o godz. 13.30 wyruszą nasi Kolędnicy Misyjni zbierający ofiary na rzecz misji w świecie. W tym roku kolędnicy przejdą ul. Dworcową i ulicami przyległymi od krzyża przy ul Lublinieckiej
w stronę przejazdu kolejowego.
10. W przyszłą niedzielę przypada Uroczystość Objawienia Pańskiego, popularnie zwana Uroczystością
Trzech Króli. Jest to szczególny dzień pamięci i modlitwy w intencji misji. Dlatego kolekta uroczystości będzie przeznaczona na cele misyjne, a nabożeństwo popołudniowe o godz. 15.00 będzie również odprawione
w intencji misji.

OGŁOSZENIA
DUSZPASTERSKIE
6 – 13.01.2019 r.
1. O godz. 15.00 zapraszamy do udziału w Nieszporach kolędowych.
2. W poniedziałek po wieczornej Mszy św. odprawimy nabożeństwo nowenny do Matki Bożej Szkaplerznej.
Serdecznie zapraszamy do wspólne modlitwy.
3. W środę wszystkie dzieci szkolne zapraszamy do
udziału we Mszy św. szkolnej o godz. 16.30. Prosimy
rodziców o zwrócenie szczególnej uwagi na udziału
swoich dzieci w cotygodniowej Mszy św. Po Mszy św.
w salce katechetycznej odbędzie się katecheza przed
bierzmowaniem dla klasy VIII, a o godz. 18.15 dla III
klasy gimnazjum.
4. W czwartek o godz. 17.00 adoracja Najświętszego
Sakramentu i okazja do spowiedzi św. Po Mszy św. wieczornej w sali św. Franciszka odbędzie się katecheza dla
dorosłych do udziału w której serdecznie zapraszamy.
5. W piątek po Mszy św. zapraszamy chętną młodzież
na cotygodniowe spotkanie w sali św. Franciszka.
6. W sobotę 12.01. wieczorem o godz. 18.30 zapraszamy na spotkanie Parafialną Radę Duszpasterską.

PLAN KOLĘDY 2018/2019
Czwartek 27.12.2018 r., godz. 10.00
1. Dworcowa (od nr. 25 i 11 w str. lasu), Słoneczna
i Zachodnia
2. Dworcowa (od nr. 24 w str. kolei i domy za koleją),
J. Piecuch oraz Kolonia.
Piątek 28.12.2018 r., godz. 10.00
1. Polna (od dworca), Kolejowa (od przejazdu na ul.
Polną do ul. 1 Maja) oraz 1 Maja (od nr. 28 i 37 do
wiaduktu)
2. Rzeczna i Stawowa (od str. ul. Rzecznej)
Sobota 29.12.2018 r., godz. 10.00
1. Piłka (Jodłowa, Szpakowa, Leśna, Rzeczna, Słoneczna, Podleska i Letniskowa).
2. Piłka (Jagodowa, Harcerska, Brzozowa, Wypoczynkowa, Letniskowa, Wczasowa, Zielona, Tęczowa,
Klonowa, Długa, Sosnowa, Koszęcińska, Stawowa,
Dębowa)
Środa 2.01.2019 r., godz. 15.00
1. Kolejowa (od str. ul. Ks. Gołka do przejazdu na ul.
Polną)
2. Leśna (od str. lasu) i Lubliniecka (od ul. Leśnej w str.
ul. Piaskowej i przyległe)
Czwartek 3.01.2019 r., godz. 15.00
1. Piaskowa (od nr. 25 i 30 w str. cmentarza)
2. Piaskowa (od nr. 23 i 28 w str. ul. Ks. Gołka)
Piątek 4.01.2019 r., godz. 15.00 (I Piątek)
1. Lompy (od skrzyżowania z ul. Piaskową) i Zielona
(od str. ul. Lompy).
Sobota 5.01.2019 r., godz. 13.00
1. Ks. Gołka, 1 Maja (do starej szkoły) oraz Nowa.
2. Lompy (od kościoła w str. lasu), Szpakowa i Brzozowa.
Sobota 12.01.2019 r., godz. 13.00 – kolęda dodatkowa
(po wcześniejszym zgłoszeniu).

DUCHOWA
ADOPCJA
DZIECKA
POCZĘTEGO

Ile razy można podjąć duchową adopcję?

Serdecznie zapraszamy wszystkich
do zainteresowania się dziełem
Duchowej Adopcji.
Oto odpowiedzi na najczęściej
stawiane pytania w tej kwestii.

Czy wiemy jakiej narodowości będzie dziecko?

Co to jest duchowa adopcja?
Duchowa adopcja jest modlitwą w intencji dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki. Trwa dziewięć miesięcy i polega na codziennym odmawianiu jednej tajemnicy różańcowej - radosnej, bolesnej lub chwalebnej
(Ojcze Nasz i 10 Zdrowaś Mario) oraz specjalnej modlitwy w intencji dziecka i jego rodziców.
Do modlitwy można dołączyć dowolnie wybrane dodatkowe postanowienia.

Można podejmować ją wielokrotnie, pod warunkiem
wypełnienia poprzednich zobowiązań.
Czy można adoptować więcej niż jedno dziecko?
Duchowa adopcja dotyczy jednego dziecka.
Nie wiemy. Imię dziecka zna jedynie Bóg.
Skąd pewność, że Bóg wysłucha mojej modlitwy?
Naszą pewność opieramy na wierze we Wszechmoc
i nieograniczone Miłosierdzie Boże. Bóg jest Dawcą
Życia i Jego wolą jest, by każde poczęte dziecko żyło
i było otoczone miłością rodziców.
Czy jest grzechem, jeżeli danego dnia zapomni się odmówić modlitwę?
Zapomnienie nie jest grzechem. Grzechem jest świadome i dobrowolne zlekceważenie składanego Bogu przyrzeczenia.

Jakie mogą być dodatkowe postanowienia?

Czy przerywa się duchową adopcję, gdy zaniedbało się
modlitwę przez dłuższy czas?

Dodatkowymi postawieniami mogą być na przykład:
częsta Spowiedź i Komunia Święta, adoracja Najświętszego Sakramentu, czytanie Pisma Świętego, post
o chlebie i wodzie, walka z nałogami, pomoc osobom
potrzebującym, dodatkowe modlitwy, (litanie, nowenny,
koronki...).

Długa przerwa (miesiąc, dwa) przerywa duchową adopcję. Należy wtedy ponowić przyrzeczenie i starać się je
dotrzymać. W wypadku krótkiej przerwy należy duchową adopcję kontynuować, przedłużając modlitwę
o opuszczone dni.

Czy można podejmować duchową adopcję bez dodatkowych postanowień?
Tak. Dodatkowe postanowienia nie są obowiązkowe,
choć adoptujący chętnie je podejmują.
Jak zrodziła się duchowa adopcja?
Powstała po objawieniach w Fatimie, stając się odpowiedzią na wezwanie Matki Bożej do modlitwy różańcowej, pokuty i zadośćuczynienia za grzechy, które najbardziej ranią Jej Niepokalane Serce. W roku 1987 została przeniesiona do Polski. Pierwszy ośrodek duchowej
adopcji powstał w kościele OO Paulinów w Warszawie.
Stąd rozprzestrzenia się na cały kraj i poza jego granice.
Jakie są owoce duchowej adopcji?
Duchowa adopcja skutecznie leczy głębokie zranienia
wewnętrzne spowodowane grzechem aborcji. Pozwala
matkom odzyskać wiarę w Boże Miłosierdzie, przynosząc pokój ich sercom. Jako bardzo konkretny, bezinteresowny i osobisty dar (modlitwy, ofiary i post), pomaga
w szczególności ludziom młodym kształtować charakter,
walczyć z egoizmem, odkrywać radość odpowiedzialnego rodzicielstwa, uzdalniając do postrzegania miłości
i seksu oczyma Boga. Ucząc systematycznej modlitwy
i pozytywnego działania pogłębia sens zaniedbanych
praktyk ascetycznych. Może się stać czynnikiem odrodzenia wspólnej modlitwy i miłości w rodzinie.
Kto może podejmować duchową adopcję.
Każdy – osoby świeckie, konsekrowane, mężczyźni,
kobiety, ludzie w każdym wieku. Jedynie dzieci podejmują ją pod opieką rodziców.

Czy duchową adopcję mogą podejmować osoby żyjące
w związkach niesakramentalnych?
Tak, podobnie jak i osoby rozwiedzione.
Czy przyrzeczenia duchowej adopcji muszą być składane
w formie uroczystej, wyłącznie w kościele w obecności
kapłana?
Wskazane jest, by przyrzeczenia były przeprowadzane
uroczyście, chociaż można je złożyć także prywatnie.
Czy duchową adopcję mogą podejmować osoby, które
nie uczestniczyły w przygotowaniach - chore, niepełnosprawne, w sędziwym wieku?
Tak. Mogą podejmować prywatnie.
W jaki sposób można złożyć przyrzeczenia prywatnie?
Odczytać formułę przyrzeczenia (najlepiej przed Krzyżem lub obrazem) i od tego momentu przez kolejnych
dziewięć miesięcy odmawiać jedną dowolnie wybraną
tajemnicę różańca oraz modlitwę w intencji dziecka
i rodziców. Dla zapamiętania dobrze jest zapisać datę
rozpoczęcia i zakończenia modlitwy.
Jak krzewić modlitwę duchowej adopcji?
 pozyskać kilka osób zainteresowanych duchową adopcją,
 uzyskać zgodę księdza proboszcza na przeprowadzenie przyrzeczeń duchowej adopcji w kościele,
 skontaktować się z ośrodkami duchowej adopcji,
gdzie można uzyskać materiały
Msza św. za podejmujących adopcję będzie odprawiona
w czasie Pasterki (modlitwy są wyłożone w kościele).

