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Po co, komu Sylwester?
 „Sylwester” to potoczna nazwa odby-

wającego się w nocy z 31 grudnia na 1
stycznia powitania Nowego Roku. W
Polsce obrzędy sylwestrowe pojawiły się
dopiero na przełomie XIX i XX wieku.
Przybyły one do nas z Europy Zachod-
niej. Początkowo Sylwestra świętowały
jedynie bogatsze warstwy społeczeństwa.
Obecnie świętują niemalże wszyscy na
różne sposoby. Na balach i zabawach
sylwestrowych organizowanych w sa-
lach, na placach miejskich, czy też w
domach. Coraz bardziej popularne stają
się sylwestrowe noce z Bogiem – czu-
wania nocne, Msze św. o północy, a tak-
że 3 dniowe rekolekcje rozpoczynające
się 30 grudnia. Żadna z podanych form
przeżycia nocy kończącej stary rok, a
rozpoczynającej nowy nie jest zła. Wy-
bór należy od nas. Jednak warto przed
rozpoczęciem zabawy pomyśleć o Eu-
charystii oraz nabożeństwie mającym
charakter dziękczynny, ekspiacyjny i bła-
galny zarazem. Przeżyty kolejny rok na-
szego życia powinien pobudzić nas też
do refleksji nad tym, jaki on był. Już sam
fakt przeżycia go winien skłonić nas do
ogromnej radości. Ale czy my katolicy
potrafimy się jeszcze cieszyć? W homi-
lii z 15 grudnia, ks. Dawid zwrócił uwa-
gę na bardzo ważną rzecz, że nam kato-
likom łatwiej jest przeżywać okres po-
kuty – Wielki Post niż okres radosnego
oczekiwania – Adwent. Po Adwencie
przychodzi czas Bożego Narodzenia, a
po nim Wigilia Nowego Roku – Sylwe-
ster. Czy jesteśmy w stanie bawić się nie

mając w sobie radości? Sięgając do Sta-
rego Testamentu możemy zauważyć, że
taniec był jedną z form wyrażania rado-
ści, wyjątkowym uwielbieniem Boga.
Dlatego też noc sylwestrową możemy
przeżyć, jako czas radości z Bożego Na-
rodzenia, jako czas wesela, kiedy Pan
Młody jest z nami. Jednak pełną radość i
chęć dzielenia się nią możemy osiągnąć,
jeśli doświadczymy Boga, który przema-
wia do nas w ciszy. Nie bójmy się i nie
wstydźmy okazywać naszej radości.
Przecież prawdziwy Chrześcijanin, to
radosny Chrześcijanin, ale prawdziwy
Chrześcijanin, to również ten, który żyje
Słowem Bożym, na co dzień. Bożena S.

Życzymy wszystkim,
aby ta sylwestrowa noc
była przeżyta w wielkiej

Bożej radości
oraz niech ta radość

towarzyszy każdego dnia
Nowego Roku 2020.
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  6.W sobotę zapraszamy na Mszę św. w intencji wszystkich czcicieli Niepokalanego
Serca NMP, którą odprawimy o godz. 7.00. Po Mszy św. Nabożeństwo do MB.

  7.W sobotę (4.01) o godz. 16.00 Msza św. chrzcielna oraz w intencji dzieci ob-
chodzących I rocznicę Chrztu św. Rodziców i chrzestnych zapraszamy na kate-
chezę w piątek o godz. 18.45 do salki nr 2.

  8.W przyszłą niedzielę (Pierwsza niedziela miesiąca) po Mszy św. o godz. 11.00
zostanie udzielone specjalne błogosławieństwo dla matek oczekujących po-
tomstwa. Również w inne dni istnieje możliwość takiego błogosławieństwa po
uprzednim poinformowaniu kapłana.

  9.W poniedziałek (6.01) obchodzimy Uroczystość Objawienia Pańskiego
(Trzech Króli). Kolekta będzie zbierana na Misje.

10.W uroczystość Objawienia Pańskiego (6.01) o godz. 17.00 zostanie odprawiona msza
św. z okazji jubileuszu 45-lecia Zespołu Pieśni i Tańca Tysiąclatki. Po Mszy św. będzie
okazja na wspólne kolędowanie przy stajence. Zespół zaprezentuje się w pięknych ludo
wych strojach oraz zaprosi do wspólnego kolędowania przy stajence.  Zapraszamy wszyst-
kich na wspólne  kolędowanie.

11. Od 4 stycznia kontynuujemy Odwiedziny Duszpasterskie. Plan Kolędy znaj-
duje się w gablotkach, na stronie internetowej parafii i facebooku. W ramach
ewangelizacji zachęcamy Parafian do włączenia się w informowanie swoich Są-
siadów o terminie zbliżających się odwiedzin. Wzór ogłoszenia, które można
umieścić na korytarzu (klatce), znajduje się w gazetce parafialnej.
Odwiedziny duszpasterskie (kolęda) w tym tygodniu:
04/01/2020 r godz. 14.30 /sobota/ Z.Czarnego 6 i Mieszka I 7 m. 36 - 1
05/01/2020 r godz. 14.30 /niedziela/ Tysiąclecia 78 i Mieszka I 9 m. 36 - 1
07/01/2020 r godz. 16.00 /wtorek/ Tysiąclecia 41, Tysiąclecia 25 m. 36 - 1

i Piastów 12
08/01/2020 r godz. 16.00 /środa/       Z.Czarnego 4 i B. Krzywoustego 2 i 4 (od góry)
                                                       Tysiąclecia 9 m. 36 - 1
09/01/2020 r godz. 16.00 /czwartek/Tysiąclecia 4 i Mieszka I 1 m. 36 - 1

12.W styczniu 2020 roku są wolne intencje mszalne o godz. 7.00. Intencje przyj-
mujemy w Kancelarii Parafialnej.

13.Dziękujemy wszystkim osobom za służbę w naszej wspólnocie. Szczególne podzięko-
wania dla Diakonii Porządkowej oraz wszystkich osób, które sprzątały kościół. W przyszłą
sobotę o godz.7.30 zapraszamy wszystkich chętnych do sprzątania naszego kościoła. Bóg
zapłać za wszystkie ofiary materialne składane dzisiaj na budowę cmentarza. Co-
dziennie, po każdej Mszy św. w zakrystii indywidualni fundatorzy mogą złożyć ofia-
rę i dokonać wpisu do Księgi Fundatorów.



OG£OSZENIA DUSZPASTERSKIE   (29 grudnia 2019)
  1.We wtorek (31.12) przypada ostatni dzień roku kalendarzowego. O godz. 16.00 za-

praszamy wiernych na Mszę św. połączoną z nabożeństwem ekspiacyjnym i dziękczyn-
nym oraz z duszpasterskim sprawozdaniem na zakończenie starego roku. W tym dniu
odpust zupełny zyskuje każdy, kto spełni zwykłe jego warunki i w ostatnim dniu roku
odmówi pobożnie i publicznie hymn: „Ciebie, Boga, wysławiamy”. Kancelaria Parafialna
w tym dniu będzie nieczynna.

  2.W środę  (1.01) rozpoczyna się 2020 rok. Tego dnia obchodzimy Uroczystość Świętej
Bożej Rodzicielki oraz Światowy Dzień Modlitw o Pokój. Kończy się też oktawa Bo-
żego Narodzenia. W tym dniu Msze św. odprawiamy jak w niedzielę, zaś kolekta będzie
przeznaczona na Wyższe  Śląskie Seminarium Duchowne w Katowicach. O godz. 11.00
odprawimy Mszę św. w intencji wszystkich członków diakonii i grup parafialnych.

  3.W tym tygodniu przypadają I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca.
  4.W czwartek przez cały dzień będzie wystawiony Najśw.Sakram. O godz. 12.00 od-

prawimy Mszę św. w intencji nowych powołań kapłańskich i zakonnych z naszej
parafii. Zaś o godz. 18.00 Msza św. w intencji służby liturgicznej: lektorów, ministran-
tów, szafarzy, zakrystianów, organistów i panów pełniących posługę kolektowania, Brac-
twa Adoracji oraz ich rodzin. Po Eucharystii spotkanie Bractwa Adoracji w salce nr 1.

  5.W piątek o godz. 16.30 zapraszamy wszystkie dzieci na Mszę św. pierwszopiątkową.
Wcześniej o godz. 16.00 spowiedź św. dla dzieci. Wieczorem, o godz. 18.00 zaprasza-
my na Mszę św. pierwszopiątkową sprawowaną do NSPJ w intencjach wszystkich
rodzin. Podczas Mszy św. homilia: Przez Eucharystię Bóg prowadzi na prawą drogę.
Kolekta zbierana w czasie Mszy św.  będzie przeznaczona na biedne rodziny.

PORZ¥DEK NABO¯EÑSTW   (30 GRUDZIEŃ 2019 - 05 STYCZEŃ 2020)

PONIEDZIAŁEK (30.12.2019 r.) - VI DZIEŃ W OKTAWIE BOŻEGO NARODZENIA
  7.00 1/za ++ teściów: Bronisławę i Władysława Krynickich, ich ++ synów: Jana, Edwarda,

Stanisława, + synową Bogusławę, ++ rodziców: Antoninę i Wincentego Cichoń-
skich oraz ++ z pokrewieństwa z obu stron, z prośbą o szczęście wieczne

2/w intencji Doroty, dziękując za wsparcie w potrzebie, okazaną bezinteresowną po-
moc, prosząc o zdrowie, błog Boże, dary Ducha św., potrzebne łaski w niesieniu
dalszej pomocy potrzebującym

3/w int.Marii dzięk. B.Opatrz. za wszelkie dobro i otrzymane ł. w kończącym się roku
18.00 1/za zmarłych w grudniu

2/za + brata Jana Wróbla w 16 r. śm. oraz ++ z rodziny Wróblów, Majew-
skich, Kukuczków i + Władysławę Bryl

WTOREK (31.12.2019 r.) - VII DZIEŃ W OKTAWIE BOŻEGO NARODZENIA
  7.00 1/do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem MB, św. Jana Pawła II i św. Ojca Pio

w intencji Jadwigi i sióstr: Teresy i Zofii z rodzinami, z podziękowaniem za otrzy-
mane łaski, prosząc o Boże błog., zdrowie i dary Ducha św.

2/za + męża Mieczysława ,++ rodz. z obu stron, z prośbą o radość życia wiecznego
  7.30 - Różaniec
16.00 1/za Parafian

2/do Miłosierdzia B. za wstawiennicwem MB i św. JP2 w int.Jana Mikosa z podzięk.
za otrzymane łaski z prośbą o Boże błog. i zdrowie na dalsze lata (od pielgrzymów)

3/za + Leszka Patyna (od koleżanki Anny z mężem)

ŚRODA (01.01.2020 r.) - UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI
  7.30 - za Parafian
  9.30 - do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem MB, św. Jana Pawła II i św. Ojca Pio

w intencji Jadwigi i sióstr: Teresy i Zofii z rodzinami, prosząc o Boże błog., dary
Ducha św.  i zdrowie w Nowym Roku

11.00 - w intencji wszystkich członków diakonii i grup parafialnych oraz ich rodzin,
prosząc o Boże błog. w Nowym 2020 Roku w służbie dla naszej wspólnoty

12.30 - w intencji Jerzego Dworaczka w 80 r. ur., z podziękowaniem za dotychcza-
sowe łaski, z prośbą o Bożą opiekę, błog i zdrowie (Te Deum)

16.30 - Nieszpory kolędowe
17.00 - w intencji Marii z ok. 70 r. ur., dziękując Bogu za dar życia, otrzymane łaski, prosząc

o zdrowie, dary Ducha św., błog. Boże oraz opiekę MB na dalsze lata życia (TD)
20.00 - za + Wiktora Majewskiego (od swatów)

CZWARTEK (02.01.2020 r.) - Wsp. św. Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu,
  7.00 1/za+m.Huberta Kempnegow 3 r. śm.+m.Czesławę,+brata Adama, d.w czyść cierp.

2/za ++ rodz: Zofię i Józefa Wilków, + męża Józefa Dudę, ++ dziadków: Froń i Wilk
3/za + Pawła Milejskiego w kol.r. śm. oraz ++ z rodzin: Milejskich i Raszka

  7.30 - Różaniec
  7.30 - 17.30  Adoracja Najświętszego Sakramentu  
12.00 - o nowe powołania kapłańskie i zakonne z naszej parafii
17.30 - Nabożeństwo w intencji  nowych powołań kapłańskich i zakonnych
18.00 - w intencji służby liturgicznej i Bractwa Adoracji oraz ich rodzin

 PIĄTEK (03.01.2020 r.) - Dzień powszedni
  7.00 1/za ++ Annę i Wilhelma oraz ++ z rodziny

2/ do Miłosierdzia Bożego o łaskę zbawienia dla ++ rodziców: Józefę i Piotra
oraz Paulinę i Józefa

  7.30 - Różaniec
16.30 - Msza szkolna: + Marię Palka w 20r.śm.,+m.Józefa,++s. i c.,+ wnuczkę Janinę

Homilia: Życie ważne jest (Przykazanie V)
17.30 - Nabożeństwo do NSPJ         
18.00 1/do NSPJ w intencjach wszystkich rodzin

2/za ++ Aleksandrę, Rafała, Ilonę i Wiesława Cokot
Homilia: Przez Eucharystię Bóg prowadzi na prawą drogę

SOBOTA (04.01.2020 r.) - Dzień powszedni  
  6.40 - Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
  7.00 1/w intencji czcicieli Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny

2/wynagradzająca Niepokalanemu Sercu NMP za grzechy nasze i całego świata
3/za ++ Edwarda i Łucjana oraz ich ++ rodziców: Stanisławę i Franciszka

oraz Marię i Władysława, z prośbą o radość nieba
16.00 - Msza Chrztów:Barański Krzesimir,Kapłon Marek,I rocz. sakr.  Szramowski Piotr
17.00 - Wystawienie Najświętszego Sakramentu    
18.00 - za + Wandę Janik z ok. ur., jej + męża Bolesława i ++ pokrewieństwo z obu stron

NIEDZIELA (05.01.2020 r.) - II NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM   patrz s. 8
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Jak œwiêtowaæ Sylwestra to najlepiej ze œw. Sylwestrem!

W ostatnim dniu roku Kościół katolic-
ki wspomina papieża św. Sylwestra I,
chociaż Sylwester kojarzy się najczęściej
ze świętowaniem i wolnym 1 styczniem.
Warto również zaznaczyć, że to właśnie
dzięki temu Świętemu zyskaliśmy raz w
tygodniu czas na odpoczynek, ponieważ
ustanowił on niedzielę dniem wolnym od
pracy. Jego imię wywodzi się z łaciny i
tłumaczy się jako „mieszkaniec lasu”.
Święty żył na początku IV wieku i prze-
szedł do historii jako jeden z najbardziej
znanych papieży Kościoła katolickiego.
Należał do grupy „confessores” (wy-
znawców), którzy mimo zagrożeń w dal-
szym ciągu przyznawali się do chrześci-
jaństwa. Jego gorliwa służba Bogu spra-
wiła, że cieszył się powszechnym szacun-
kiem i w 314 roku został wybrany na
papieża. W czasie swego długiego, bo
trwającego ponad 21 lat, pontyfikatu roz-
począł budowę licznych kościołów w
Rzymie i okolicy, szerząc tym samym sła-
wę chrześcijaństwa. Dokonał uroczystej
konsekracji bazyliki św. Piotra w Waty-
kanie i św. Jana na Lateranie. Za ponty-
fikatu Sylwestra odbył się pierwszy so-
bór powszechny w Nicei (325). Przyjęto
tam m.in. wyznanie wiary, które recytu-
jemy w czasie Mszy świętych oraz ogło-
szono dogmat o boskości Syna i Jego
równości z Ojcem. Ujednolicono obcho-
dzenie świąt Wielkanocy w całym Ko-
ściele. Św. Sylwester zmarł 31 grudnia
355 roku, a jego ciało złożono w Kata-
kumbach św. Pryscylli, gdzie później
powstała bazylika ku jego czci. Wspo-
mnienie liturgiczne św. Sylwestra obcho-
dzone jest od V wieku. Jest nie tylko pa-
tronem ostatniego dnia roku kalendarzo-
wego, ale także opiekunem zwierząt do-
mowych i dobrych zbiorów paszy dla
zwierząt. W tym dniu szczególnie się
modlimy o szczęśliwy i błogosławiony
nowy rok. „Sylwester” to potoczna na-
zwa odbywającego się w nocy z 31 grud-

nia na 1 stycznia powitania Nowego
Roku. Może zamiast w ten wieczór spę-
dzać czas przed głośno grającym telewi-
zorem, warto go poświęcić na rozmowy
i zabawę w gronie najbliższych? Zaba-
wy sylwestrowe organizowane są nie tyl-
ko na salach balowych, ale również „na
mieście”. W stolicach europejskich kra-
jów wielkie imprezy sylwestrowe urzą-
dzane są bez gwiazd tv, ale za to pod
gwiazdami. Wyjazdy autokarowe na jed-
nodniowego sylwestra można znaleźć w
bardzo korzystnych cenach. Podczas za-
bawy na mieście można potańczyć do
muzyki znanych zespołów, a o północy
powitaniu Nowego Roku towarzyszy gi-
gantyczny pokaz sztucznych ogni i wza-
jemne składanie sobie życzeń. Jeżeli za-
tem nie wyjazd do Wiednia to może cho-
ciaż zabawa na rynku w naszym mieście?

J.Z.

JAK ŒWIÊTOWAÆ W KARNAWALE?

Wkrótce pożegnamy czas świątecznej
radości. Czy jednak na pewno?

Obserwując nas na co dzień w koście-
le, można stwierdzić, że jesteśmy bardzo
poważni, mało spontaniczni, czasem na-
wet nieco ponurzy. Dlaczego tak się dzie-
je? Być może wychodzimy z założenia,
że dorosłym ludziom nie wypada się
śmiać bez wyraźnego powodu. Jak tu się
cieszyć, jeśli codzienność nas przytłacza,
a cierpienie lub inne kłopoty dotykają nas
lub naszych bliskich?

Papież Franciszek mówi jednak, że
„chrześcijańska radość jest oddechem
chrześcijanina; chrześcijanin, który nie
byłby radosny w sercu, nie jest dobrym
chrześcijaninem. Radość jest oddechem,
sposobem wyrażania się chrześcijanina”

Każdy rok liturgiczny daje nam możli-
wość przeżywania różnych okresów. Są
takie, które wymagają głębokiego zasta-
nowienia i pokuty, inne są czasem ocze-
kiwania. Mamy jednak także taki, który
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Duszpasterskie odwiedziny rodzin
C + M + B + 2020

Christus Mansionem Benedicat
(Chrystus Mieszkanie Błogosławi)

Data .......……….................................................................................................………………

Godz. rozpoczęcia kolędy …..........……………

Spotkajmy się na wspólnej modlitwie!

Wzór

NIEDZIELA (05.01.2020 r.) - II NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM
  7.30 - w intencji Wandy z ok. 75 r. ur. z podziękowaniem za wszelkie łaski z prośbą

o dalszą Bożą opiekę dla niej i całej rodziny
  9.30 - z podziękowaniem za dar życia, otrzymane łaski, nieustającą opiekę MB i Aniołów

Stróżów, z prośbą o zdrowie duszy i ciała, dary Ducha św. oraz Boże błog. i opiekę
MB Nieustającej Pomocy dla Bogny i Krzysztofa z ok. ur.

11.00 - do Opatrzności Bożej w intencji Anny z ok. 60 r. ur., oraz kolejnej r. ur.
Ryszarda, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Bożą opiekę
i błog. dla solenizantów oraz córki i syna z rodzinami (Te Deum)
Błogosławieństwo dla matek oczekujących potomstwa

12.30 - w intencji Franciszka Gadomskiego z prośbą o Boże błog. i opiekę Anioła
Stróża dla całej rodziny

16.30 - Nieszpory kolędowe
17.00 - dziękując Bogu za 75 lat życia Jadwigi z prośbą o Boże błog., zdrowie i opiekę MB

Nieustającej Pomocy dla solenizantki, całej rodziny i przyjaciół (Te Deum)
20.00 - intencja wolna

Codziennie Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego o godz. 15.00
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Migawki z ¿ycia naszej parafii

Duchowa Adopcja Dziecka Poczêtego
Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego

to trwająca 9 miesięcy modlitwa o oca-
lenie życia dzieciątka zagrożonego nie-
bezpieczeństwem zagłady w łonie mat-
ki. Powstała po objawieniach w Fatimie
i jest odpowiedzią na wezwanie Matki
Bożej do modlitwy różańcowej. Pod ko-
niec roku mija 9 miesięcy od kiedy
25.03.2019 podczas Mszy Świętej grupa
naszych Parafian podjęła Duchową Ad-
opcję Dziecka Poczętego. Duchową Ad-
opcję rozpoczynamy od złożenia przyrze-
czenia, które powinno być składane w
sposób uroczysty w kościele. Dzieło to
polega na codziennym odmawianiu jed-
nej tajemnicy różańcowej oraz specjal-
nej modlitwy w intencji dziecka i jego
rodziców. Do modlitwy można dołączyć
dowolnie wybrane dodatkowe postano-
wienia. Jeżeli na krótko zaniedbamy na-
sze zobowiązania adopcyjne należy
przedłużyć praktykę o ilość dni opusz-
czonych. Długa przerwa przerywa Du-
chową Adopcję i wymaga podjęcia jej od
początku. Adoptujemy każdorazowo tyl-
ko jedno nieznane nam dziecko zagro-
żone aborcją. Tylko Pan Bóg, który jest
Dawcą Życia zna jego imię i On sam je
dla nas wybiera.  Duchowa Adopcja sku-
tecznie leczy rany spowodowane grze-
chem aborcji. Uczy systematycznej mo-
dlitwy i pomaga kształtować charakter.
Może stać się czynnikiem odrodzenia
wspólnej modlitwy i miłości w rodzinie.

„Moi znajomi twierdzą, że nie mogą
podjąć się dzieła Duchowej Adopcji i tłu-
maczą to brakiem czasu. Większość z
nich codziennie dojeżdżając do pracy słu-
cha radia bądź gra na telefonie. Przecież
również w trakcie jazdy można poświę-
cić czas na modlitwę. Sprawdziłam i
uważne odmówienie całej modlitwy zaj-
muje około 5 minut! Czy to aż tak dużo,
że nie możemy poświęcić ich komuś in-
nemu? Wystarczy tylko na chwilę zapo-
mnieć o egoizmie i podjąć wyzwanie

codziennej modlitwy.
Dwa lata temu pierwszy raz podjęliśmy

się z Mężem Duchowej Adopcji. Baliśmy
się wtedy czy będziemy w stanie dotrzy-
mać przyrzeczenia i czy codziennie każ-
de z nas znajdzie czas, aby dodać do swo-
jej modlitwy dziesiątkę różańca. Przy
kolejnej Adopcji zaczęliśmy się modlić
wspólnie. Za pierwszym razem byliśmy
lekko skrępowani, bo czym innym jest
wspólna modlitwa w kościele, a zupeł-
nie czym innym modlitwa we dwójkę w
swoim mieszkaniu. To było dla nas zu-
pełnie nowe doświadczenie. Po pierw-
szym wieczorze postanowiliśmy konty-
nuować wspólną modlitwę i dzisiaj uwa-
żam, że to najlepsze co mogło nas spo-
tkać. Przekonałam do wspólnej modlitwy
moich Rodziców, a ostatnio koleżankę z
pracy. W każdej rodzinie są trudniejsze
chwile, ale nic tak nie umacnia jak wspól-
ne trwanie w modlitwie, zwłaszcza w in-
tencji bezbronnych dzieci”.

wręcz każe nam się radować i bawić-to
okres karnawału.

Tradycja chrześcijańska umiejscawia go
między świętem Trzech Króli a Środą Po-
pielcową , a w obecnie obowiązującym
kalendarzu liturgicznym Kościoła nazy-
wamy go okresem zwykłym. Kojarzony
jest przede wszystkim z zabawą i tańcem,
które w okresie Wielkiego Postu będą za-
kazane. Samo słowo „karnawał” wywo-
dzi się z łaciny.  Jego pochodzenie tłu-
maczy się różnie, ale najczęściej w na-
wiązaniu do dosłownego tłumaczenia
słów : caro — mięso, vale — żegnaj, a
więc „pożegnanie z mięsem”.  Nasi
przodkowie biesiadowali, balowali,
ucztowali, gdyż wiedzieli, że za chwilę
nastanie Wielki Post i nie wolno będzie
jeść mięsa (stąd też inne  określenie -
mięsopust „mięsa opuszczenie”).

Spróbujmy w tym roku potraktować
czas karnawału jako czas autentycznej ra-
dości. Spotkajmy się z przyjaciółmi, zor-
ganizujmy zabawę. Może warto razem
przygotować kolację, pograć w plan-
szówki albo w kalambury. Pamiętajmy –
chrześcijanin nie powinien być smutny!

AP

17.12. – O godz. 18.45 rozpoczęła się
modlitwa uwielbienia, podczas której
rozważaliśmy fragment Ewangelii (Mt 1,
1-17). Bóg jest w historii życia każdego
człowieka. Jak często uświadamiam to
sobie, że historia mojego życia staje się
historią zbawienia? Moje imię wpisane
jest również w rodowód Jezusa. Przod-
kowie Jezusa mieli różnoraką przeszłość.
On nie odrzuca, nie potępia i nie wstydzi
się nikogo ze swojej rodziny. A ja?

18.12. – O godz. 18.45 w salce nr 2
odbyło się comiesięczne spotkanie gru-
py KIK. Tematem spotkania była „Schi-
zma zachodnia i jej konsekwencje w
działaniu Marcina Lutra”. Ks. Artur
przedstawił przyczyny i skutki powsta-

nia ruchów reformatorskich po zakończe-
niu schizmy zachodniej zwłaszcza w
działalności Marcina Lutra. Skutkiem
tego był fakt, że luteranizm pociągnął za
sobą szereg dalszych ruchów reformator-
skich w XVI i XVII w. zwłaszcza w An-
glii (anglikanizm), Szwecji, Niemczech
i Szwajcarii (protestantyzm, kalwinizm i
inne). Omówiono najważniejsze cechy
tych ruchów i ich wpływ na chrześcijań-
stwo europejskie. Spotkanie zakończo-
no dyskusją na w/w tematy.

19.12. – O godz. 19.00 odbyło się spo-
tkanie członków Żywego Różańca i Apo-
stolstwa Dobrej Śmierci. Spotkanie roz-
poczęło się modlitwa różańcową. Po niej
ks. Leszek zwrócił uwagę na przeżywa-
nie ostatnich dni Adwentu oraz złożył
wszystkim życzenia świąteczne. Następ-
nie zaproponował kilka wyjazdów piel-
grzymkowych i rekreacyjnych, a także
poruszył sprawę zorganizowania akcji
zachęcającej parafian do zaangażowania
się w działalność grupy Żywego Różań-
ca i Apostolstwa Dobrej Śmierci. Spo-
tkanie zakończyło się błogosławień-
stwem Bożym udzielonym przez ks.
Leszka.

21.12. – O godz. 7.00 rozpoczęła się
ostatnia Msza św. roratnia. Podczas ka-
zania ks. Marek przybliżył temat miło-
ści, jako trzeciej z cnót Boskich. Ks.
Marek podkreślił, że wzorem miłości
doskonałej jest Chrystus, który dla tej
miłości oddał swoje życie na krzyżu. Na
zakończenie zostało rozlosowanych wie-
le atrakcyjnych nagród.

 W imieniu wszystkich uczestników ro-
rat, zarówno dzieci, młodzieży, a także
dorosłych pragnę podziękować ks. Artu-
rowi oraz ks. Markowi za przygotowa-
nie tegorocznych Mszy św. roratnich.

Bożena S.

J.Z.

1 stycznia, o godz. 11.00
odprawimy Mszę św.
w intencji wszystkich

członków diakonii
i grup parafialnych
prosząc o Boże błog.
w Nowym 2020 Roku

w służbie
dla naszej wspólnoty.

Również
Msza św. w Uroczystość
Objawienia Pańskiego

(poniedziałek 6.01.) godz. 9.30
- po Mszy spotkanie opłatkowe.

4 5


