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Prawdziwa radość,
płynąca z Eucharystii...
Eucharystia jest dla mnie prawdziwą

Ucztą,ale też szkołą miłości, w której
uczę się jak kochać Boga innych i sie-
bie.

Staram się przychodzić na Mszę Świętą
w tygodniu, nie tylko w niedzielę. Po to,
by zaczerpnąć siły na każdy dzień, by
mimo trudności zachować pogodę ducha,
a w miejsce narzekania, po prostu się
uśmiechać.

Kiedy dopada mnie smutek lub jakieś
niechciane wątpliwości, idę na Euchary-
stię, by Pan Jezus w Liturgii Słowa prze-
mówił wprost do mojego serca, a także
odpowiedział na pytania, kłębiące się w
mojej głowie. Z natury jestem osobą ga-
datliwą i troszkę narwaną. Bardzo szyb-
ko można wyprowadzić mnie z równo-
wagi, dlatego w codziennej Mszy Świę-
tej, szukam tego pokoju serca, jakiego
świat dać nie może(por. J 14,27)

Kiedy przystępuję do Stołu Pańskiego,
by przyjąć Ciało Chrystusa napełnia mnie
niewysłowiona radość, że mój Pan i Król
chce zamieszkać w moim sercu. Nie jest
to uczucie, jakaś wesołkowatość, lecz
głęboki stan  radości, wynikający z fak-
tu, że tak wielki Bóg pragnie być tak bli-
sko mnie, że żyje we mnie. To autentycz-
na  radość w sercu,  nawet pomimo trud-
nych doświadczeń,  zmieszana z dzie-
cięcą ufnością, że Dobry Bóg wszystkim
się zajmie, On się zatroszczy, że ja mam
tylko próbować kochać Go i  adorować,

a On pomoże mi spełniać moje zwyczaj-
ne obowiązki w pracy, w domu, wszę-
dzie tam, gdzie jestem. Nieustannie do-
świadczam,  jak Eucharystia przemienia
moje myślenie, pomaga bardziej zrozu-
mieć siebie i innych. Pomaga mi również
nie oceniać i mierzyć innych miarą miło-
ści.

Sam Chrystus zostawił się nam w tym
kawałku chleba, żebyśmy zawsze wie-
dzieli, że On jest, czeka na nas i chce
dawać nam siebie samego w Euchary-
stii…

Czyż nie jest to powód do głębokiej ra-
dości? Agata
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  2.W środę (19.02) po wieczornej Mszy św. salka nr 2 - KIK zaprasza na kateche-
zę „Konsekwencje schizmy Marcina Lutra” (kontynuacja tematu grudniowego).

  3.Zapraszamy wszystkich mężczyzn, którzy pragną pomóc przy kolektowaniu w cza-
sie Mszy św  na spotkanie w czwartek (20.02) po Mszy św. wieczornej do zakrystii.

  4.W czwartek (20.02) zapraszamy młodzież na Mszę św. młodzieżową.
  5.Mężczyzn i młodzieńców, chcących podbudować swoje życie duchowe - silnym

poczuciem własnej tożsamości i roli mężczyzny we współczesnym świecie -  za-
praszamy na spotkanie Duszpasterstwa Mężczyzn Św. Józefa - w czwartek
(20.02) - w salce nr 2 - o godz. 18.45

  6.W piątek (III piątek miesiąca) zapraszamy na Mszę św. w intencji czcicieli Miłosierdzia Bożego,
którą odprawimy o godz. 18.00. Podczas Eucharystii rozważymy homilię nt. Eucharystia
uczy oczekiwania na dzień, gdy zmartwychwstaniemy jak On. O godz. 17.30 w czasie
nabożeństwa odmówimy Koronkę do Miłosierdzia Bożego w intencji dusz czyśćcowych. Wy-
pominki za zmarłych przynosimy do zakrystii 20 minut przed nabożeństwem. Na zakoń
czenie będzie można ucałować relikwie św. Faustyny.

  7.Psycholog dyżuruje w piątek od godz. 17.00-18.00 w pokoju obok kancelarii parafialnej.
  8.Warsztaty Boże dla dzieci w sobotę od godz. 10.00 – 11.00 w salce nr 2
  9.W sobotę  (22.02) o godz. 18.00 odprawimy Mszę św. w intencji czcicieli św. Rity, pa-

tronki spraw beznadziejnych. Po Mszy św. Nabożeństwo połączone z obrzędem po-
święcenia róż. Do skrzynki przy obrazie św. Rity można składać kartki z wypisanymi
prośbami i podziękowaniami, które będą odczytane w czasie nabożeństwa. Po nabożeń-
stwie będzie można ucałować relikwie św. Rity.

10.Do czerwca są jeszcze wolne pojedyncze intencje mszalne. Intencje przyj-
mujemy w Kancelarii Parafialnej.

11. Przypominamy o konieczności potwierdzenia zamówionej intencji najpóźniej na
trzy tygodnie przed terminem Mszy św. Brak takiego potwierdzenia jest równo-
znaczny z rezygnacją z intencji, a termin Mszy św. przekazywany jest innym zainte-
resowanym osobom. Intencje mszalne przyjmujemy indywidualnie w Kancelarii
Parafialnej a nie przez telefon.

12.14 Marca 2020 roku – Pielgrzymka do Sanktuarium św. Jana Marii Vian-
ney’a a także Piekary Śląskie, Siewierz. Bliższe informacje na gablotce a także
w kancelarii, gdzie można się zapisać.

13.W przyszłą niedzielę (23.02) kolekta przeznaczona na ogrzewanie kościoła.
14. Dziękujemy wszystkim osobom za służbę w naszej wspólnocie. Szczególne podzięk.

dla Diakonii Porządkowej oraz wszystkich osób, które sprzątały kościół. W przyszłą so-
botę o godz.7.30 zapraszamy wszystkich chętnych do sprzątania naszego kościoła. Bóg
zapłać za wszystkie ofiary materialne składane dzisiaj na potrzeby archidiecezji.



OG£OSZENIA DUSZPASTERSKIE  (16 luty 2020)
  1.Zapraszamy na Rekolekcje Parafialne (Odnowienie Misji), które będziemy przeży-

wać od przyszłej soboty - 22.02 do Środy Popielcowej - 26.02 br. Plan rekolekcji
znajduje się w gazetce parafialnej i na stronach internetowych naszej parafii.

PORZ¥DEK NABO¯EÑSTW   (17 - 23 LUTY 2020)

PONIEDZIAŁEK (17.02.2020 r.) - Dzień powszedni

  7.00 1/za ++ rodziców: Franciszkę i Wojciecha, + męża Zygmunta Szewczyka
i dusze w czyśćcu cierpiące

2/intencja wolna
  7.30 - Różaniec
18.00 1/za++rodz.: Genowefę i Jana, Weronikę i Michała,+ siostry: Annę i Grażynę,++szwa-

gra Wacława i szwagierkę Krystynę, +ciocię Aleksandrę z prośbą o życie wieczne
2/za + Annę Boryn oraz + Zbigniewa Bednarza
3/za + żonę Zofię Czenczek z prośbą o życie wieczne

WTOREK (18.02.2020 r.) - Dzień powszedni

  7.00 1/za + babcię Gertrudę Nowak, + dziadka Pawła,++ rodziców: Halinę i Huberta
2/za + ojca Tomasza Jasińskiego w 15 r. śm.

  7.30 - Różaniec
18.00 1/za + ojca Bronisława Pruchnika w 12 r. śm. oraz + matkę Irenę

2/za ++ rodziców: Jana i Salomeę Buntura, + siostrę Marię, + szwagra Alfre-
da, + siostrzenicę Joannę, ++ brata, bratową oraz ++ pokrewieństwo

3/za + Kazimierę Chojnacką w 1 r. śm.
18.45 - Modlitwa Uwielbienia

ŚRODA (19.02.2020 r.) - Dzień powszedni 

  7.00 1/za + syna Bartłomieja Parafiniuka i ++ rodziców: Zofię i Czesława
2/za + matkę Annę Lesiak w kol. r. śm., + ojca Stanisława, + brata Adama

oraz ++ z rodziny: Lesiaków i Zająców
  7.30 - Różaniec
17.30 - Nabożeństwo do MB Uzdrowienia Chorych
18.00 1/za + męża Władysława, + siostrę Annę i ++ rodziców z obu stron

2/za + Stanisława Grabowskiego w 4 r. śm.
3/za + Henryka Kamińskiego w 2 r. śm.

CZWARTEK (20.02.2020 r.) - Dzień powszedni  

  7.00 1/za + brata Jana Turek w kol. r. śm., ++ rodziców: Karolinę i Szczepana,
++ szwagrów: Józefa i Karola

2/intencja wolna
  7.30 - Różaniec
17.00 - Wystawienie Najświętszego Sakramentu
18.00 1/za + Stefanię Pawlas-Dziechczarczyk w 13 r. śm. oraz wszystkich ++ z rodziny

Dziechczarczyk i Pawlas, z prośbą o łaskę przyjęcia do grona zbawionych
2/za + Piotra Sawczuka w 30 dni po śm.

19.00 - Msza św. młodzieżowa

PIĄTEK (21.02.2020 r.) - Dzień powszedni 

  7.00 1/za + Magdalenę Kabot w 2 r. śm., prosząc dla niej o radość życia wiecznego
2/za+męża Zygmunta Gajek w 4r.śm.,++rodz.: Kamilę i Jana,++braci: Wiesława, Jó-

zefa i Mariana,++teściów i dziadków z obu stron z prośbą o radość życia wiecznego
  7.30 - Różaniec
17.30 - Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego
18.00 1/w intencji czcicieli Miłosierdzia Bożego

2/za + męża Krzysztofa w 2 r. śm. oraz ++ rodziców z obu stron
3/w intencji córki Aleksandry z ok. ur., z podziękowaniem zażycie, z prośbą

o dalszą opiekę MB Nieustającej Pomocy nad jej rodziną
Homilia: Eucharystia uczy oczekiwania na dzień, gdy zmartwychwstaniemy jak On

SOBOTA (22.02.2020 r.) - ŚWIĘTO KATEDRY ŚW. PIOTRA APOSTOŁA  

  6.40 - Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
  7.00 1/za + Franciszka Nowaka w kol. śm., ++ Mariannę i Helenę Nowak, + Jacka Łosika,

++ Grzegorza i Stanisława Drabów oraz ++ z rodziny Nowaków i Więcławów
2/za + mamę Łucję, + brata Stanisława, ++ teściów oraz + Hilarego Habrykę
3/w int.Doroty i Krzysztofaw28r.śl. z prośbą o B. błog. i nawrócenie męża i ł. wiary

15.00 - Ślub konkordatowy: Hejman - Błotko
17.00 - Wystawienie Najświętszego Sakramentu    

Uroczyste wprowadzenie misjonarza i Msza święta z nauką misyjną
18.00 1/w intencji czcicieli Św. Rity

2/za + Krystynę Włodarczyk w 5 r. śm. i ++ rodziców z obu stron
19.00 - Nabożeństwo do św. Rity z poświęceniem róż

NIEDZIELA (23.02.2020 r.) - VII NIEDZIELA ZWYKŁA

W czasie Mszy św. nauka misyjna
  7.30 - za + żonę Marzannę Augustyn w 1 r. śm.
  9.30 - w int.Justyny w 50r.ur., dziękując za dotychczasowe łaski, z prośbą o dalsze zdro-

wie, opiekę MB Nieust.Pom. i błog. Boże dla solenizantki, syna Jacka i mamy (TD)
11.00 - w intencji Marka i jego rodziny, z podziękowaniem za otrzymane łaski,

z prośbą o zdrowie i dalszą opiekę MB
12.30 - w intencji małżonków Barbary i Zenona z ok. 50 r. śl. dziękując Panu Bogu i MB

Nieust.Pom. za obfitość otrzymanych łask podczas wspólnie przeżytych lat, z prośbą
o dalszą opiekę i Boże błog. dla jubilatów i dzieci z rodzinami (Te Deum)

17.00 - za + Aleksandra Filipka (od sąsiadów z ul. Piastów 5)
20.00 - za + Urszulę Tokarz w m-c po śm. (od sąsiadów z ul. Tysiąclecia 33)

Codziennie Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego o godz. 15.00
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T£USTY CZWARTEK

Czas leci………Niedawno pisałam
tekst dotyczący tego, jak dobrze spędzić
karnawał, a już niebawem wejdziemy w
okres Wielkiego Postu. 26 lutego, w
Środę Popielcową rozpoczniemy głębo-
kie przygotowanie do Świąt Wielkanoc-
nych.

Ale zanim to nastąpi będziemy zwycza-
jowo obchodzić Tłusty Czwartek. To
dzień,w którym rozpoczyna się ostatni
tydzień karnawału, tak zwane Ostatki.

Skąd się wziął ten jedyny w swoim ro-
dzaju zwyczaj „dozwolonego obżar-
stwa”?

Jak sporo tego typu tradycji, jego gene-
za sięga czasów pogaństwa i nawiązuje
do rocznego rytmu przyrody. Obchody
przypadały na dzień, w którym święto-
wano nadejście wiosny. Tym samym nasi
przodkowie wchodzili w czas, w którym
znikały obawy, że zgromadzonych na
zimę zapasów jedzenia może nie starczyć
do końca mrozów. Był to moment szale-
nie radosny, a świętowanie polegało
głównie na jedzeniu olbrzymich ilości
tłustych potraw, zwłaszcza mięsa.

W średniowieczu chrześcijaństwo prze-
jęło ten obyczaj, jednak z nieco innych
powodów. Z jednej strony był to moment
zakończenia karnawału przed Wielkim
Postem, a więc okresem, w którym wie-
lokrotnie podejmowano różnorodne po-
stanowienia związane z umartwianiem
się. Ograniczenie posiłków było dość ty-
pową formą pokutną, która zresztą prze-
trwała do dziś. Nierzadko przecież de-
cydujemy się na przykład na niejedzenie
słodyczy przez cały Wielki Post. Ostatni

tydzień karnawału pomiędzy Tłustym
Czwartkiem a wtorkowymi ostatkami
pozwalał na najedzenie się niejako „na
zapas”. Z drugiej strony świadomość
ograniczenia posiłków w czasie postnym
prowokował do opróżnienia spiżarni z
zapasów cukru, tłuszczu itp. po prostu po
to, by się nie zmarnowały! Pierwotnie
pączki nie należały do słodkości. Były
przygotowane z ciasta chlebowego i fa-
szerowane skwarkami, a ich słodka wer-
sja znana jest dopiero od XVI  wieku.
Smacznego! AP

Nie ma alternatywy
dla Chrystusa
Magisterium Kościoła Katolickiego

naucza, że „każda celebracja liturgiczna
jako działanie Chrystusa-Kapłana i Jego
Ciała czyli Kościoła jest czynnością w
najwyższym stopniu świętą, której sku-
teczności z tego samego tytułu i w tym
samym stopniu nie posiada żadna inna
czynność Kościoła”.

 Nasza religia jest religią duchową, w
której kult Boga faktycznie dokonuje się
w SŁOWIE !

I dopiero w oparciu o te fundamentalne
dla wyznawcy Chrystusa wyjaśnienia
mogę cokolwiek uzewnętrznić ze stanu
ducha  lektora mającego zaszczyt pełnie-
nia posługi liturgicznej podczas Mszy
Świętej.

Stając przy Stole Słowa mam świado-
mość, że nihil maius cogitari possit( nic
większego nie może być pomyślane), nic
ambitniejszego i bardziej uszczęśliwia-
jącego. Kim bowiem jest to Słowo, które
pozwala mi na odczytanie Siebie? Jest
osobową Prawdą, Droga i Życiem, czyli
wszechogarniającym, absolutnym ekwi-
punkiem człowieka zmierzającego drogą
czasu do Domu Ojca.

Mając przed oczami Księgę Liturgiczną
widzę, słyszę i czuję Boga Samego. Sło-
wo Boże ma słyszalny dla mojego serca
dźwięk-przyciąga do siebie melodyjną
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Rekolekcje-Odnowienie Misji
WIELKA TAJEMNICA WIARY

22 - 26.02.2020

Sobota (22.02)
18.00 – Msza święta z nauką misyjną
19.00 – Nabożeństwo do św. Rity z różami

Niedziela (23.02)
Osobiste spotkanie z Jezusem Chrystusem

7.30; 9.30; 11.00; 12.30; 17.00; 20.00
- Msza święta z nauką misyjną

Codzienie: 8.30 – Różaniec misyjny;
17.30 – Koronka do Miłosierdzia Bożego

Poniedziałek (24.02)
Owocem spotkania jest łaska mojego
nawrócenia

  7.00 – Msza święta
  9.00 – Msza święta z nauką misyjną
18.00 – Msza święta z nauką misyjną
19.00 – Nauka dla wszystkich
20.00 – Apel Jasnogórski i modlitwa  komplety
Wtorek (25.02)

Troska o nawrócenie moich bliźnich

  7.00 – Msza święta
  9.00 – Msza święta z nauką misyjną
18.00 – Msza święta z nauką misyjną
19.00 – Nauka dla wszystkich
20.00 –  Apel Jasnogórski i modlitwa  komplety

Środa (26.02) Środa Popielcowa
Nawracanie trwa do końca mojego
życia na ziemi

  7.00 – Msza święta z nauką misyjną
  9.00 – Msza święta z nauką misyjną
16.30 – Msza święta z nauką misyjną
18.00 – Msza święta z nauką misyjną

Zakończenie Rekolekcji przy Krzyżu
Misyjnym i Apel Jasnogórski

płani udzielali specjalnego błogosła-
wieństwa. To właśnie przez wstawiennic-
two tego Świętego prosimy Boga, który
jest źródłem życia, o zdrowie gardła i o
właściwe korzystanie z daru mowy, aby-
śmy go umieli używać na chwałę Bożą i
pożytek ludzi. Czy przypadkiem nie sku-
piamy się tylko na pierwszej części proś-
by?

04.02. – O godz.18.45 rozpoczęła się
modlitwa wieczorna, której tematem był:
„Grzech odczłowiecza” Ks. Dawid we
wprowadzeniu do modlitwy zwrócił uwa-
gę na bardzo istotną rzecz, że przez
grzech wyzbywamy się Bożego człowie-
czeństwa, a nasza dusza staje się pusty-
nią śmierci. Pod rozwagę otrzymaliśmy
fragment Ewangelii (Łk 8, 26-30). Czym
dla mnie jest grzech? Czy mam świado-
mość, że przez grzech wyniszczam sie-
bie i tych, z którymi przyszło mi żyć?
Jakie jest moje sumienie? Czy przypad-
kiem nie usprawiedliwiam swoich grze-
chów?

05.02. – O godz.18.45 rozpoczęło się
nabożeństwo do Matki Bożej Uzdrowie-
nia Chorych z błogosławieństwem lo-
urdzkim.

06.02. – O godz.18.45 w salce nr 1 od-
było się spotkanie Bractwa Adoracji Naj-
świętszego Sakramentu. Ks. Artur zwró-
cił uwagę na świadome przeżywanie Eu-
charystii, która wraz z Sakramentem
Chrztu i Sakramentem Bierzmowania
wzajemnie się przenikają i są inicjacją
chrześcijańską. Podkreślił również, że
przez chrzest jesteśmy obdarowani misją
mesjańską, kapłańską i prorocką. Dlate-
go przyjmując Pana Jezusa do swojego
serca winniśmy zanosić Go innym gło-
sząc Dobrą Nowinę.

Również w tym dniu swoje comiesięcz-
ne spotkanie z ks. Proboszczem mieli
Nadzwyczajni Szafarze Komunii Św.

Bożena S.
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symfonią Prawdy i pozwala spocząć na
dnie Serca Jezusowego. Słowo  Boże
wyposażone jest w blask Prawdy. Ten
blask nie oślepia, lecz oświeca człowie-
kowi drogę do lokum ostatecznego w  Oj-
czyźnie Niebieskiej. Rozlewa też woń
miłości Stwórcy do swojego stworzenia.

Czytanie Słowa Bożego to kosztowa-
nie Boga (fruitio Dei).A jeśli już rozsma-
kuje się człowiek w tym świętym pokar-
mie, to z niesmakiem a nawet z odrazą
podchodzi do słów zaprawionych fał-
szem. Z daleka mu cuchnie grzeszny
wytwór ludzkiego ducha.

Na kartach Pisma Świętego znajduje-
my zapewnienie, że tylko poznanie Praw-
dy wyzwala człowieka z marnowania
czasu na testowanie wytworów z prywat-
nej wytwórni sensu, z przemierzania dróg
prowadzących w najlepszym razie doni-
kąd, itd., itp….Bo prawdziwa wolność to
aktualizowanie tego, co wieczne, co prze-
testowane przez geniusz Logosu – nasze-
go Jedynego Pana i Zbawiciela – Jezusa
Chrystusa. On jest jednocześnie w dro-
dze( Bóg z nami) i u Celu.  Pojmiemy to
jedynie wtedy, gdy prawdy umysłu spłyną
do serca. Wówczas serce stanie się orga-
nem poznawania spraw nadprzyrodzo-
nych.

Dziś istnieje paląca potrzeba przypomi-
nania  na każdym kroku nawet katolikom
naszego Credo - „Wierzę w jednego
Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzy-
ciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy
widzialnych i niewidzialnych…”, bo
materializm, horyzontalizm i dyktatu-
ra relatywizmu z wmontowanym weń
wirusem Antychrysta rozwielmożniły
się w naszej duchowej rzeczywistości.

Jeżeli człowiek przestaje wierzyć w
Boga, zaczyna wierzyć w cokolwiek,
przestrzegał Chesterton.

Tymczasem owo ”cokolwiek” nie ocali
człowieka.  Karmienie się Słowem Bo-
żym jest odkrywaniem mocy i mądrości
Bożej, jest drążeniem niewyczerpywal-
nych pokładów precjozów boskich. Kon-

templując Słowo Boże zdumiewam się i
zachwycam pięknem Prawdy, która zba-
wia. Powtarzam sobie  zauroczona, że
mam w Nim wszystko, czego serce chcia-
ło, absolutnie wszystko. I gdyby mi po-
wiedziano, że wolno mi zachować tylko
jedną książkę, to bez chwili zawahania,
wskazałabym Pismo Święte….bo Chry-
stus Pan to „novitas florida mundi” (
kwitnąca nowość świata). Nie ma dla
Niego alternatywy. Nie było i nie będzie.

NIEZAPOMNIANA WYPRAWA
DO EGIPTU
SZLAKIEM ŒW. RODZINY
I NIE TYLKO !

Drodzy czytelnicy naszej gazetki!
Człowiek będąc wciąż i nieustannie w

drodze potrzebuje wytchnienia, odpo-

czynku, regeneracji sił… Dobrze się skła-
da, iż w życiu naszym są takie chwile,
momenty na które człowiek czeka z utę-
sknieniem przez cały rok. Jednymi z nich
są dwa letnie miesiące lipiec i sierpień,
podczas których wyjeżdżamy na waka-
cje, urlopy. Porzucamy wówczas pracę
zawodową, swoje miejsce zamieszkania
i wyruszamy do miejsc, które chcemy
poznać lub  które kochamy! Takim okre-
sem kiedy mamy więcej też na czasu na
poznawanie czegoś jest emerytura.

Miejscem niezwykłej starożytnej hi-
storii, obecności św. Rodziny a także
wypoczynku jest EGIPT.

Chcemy zaproponować Rejs po Nilu z
wypoczynkiem w Hurghadzie od 05 do
20 sierpnia br. Program wyjazdu jest bar-
dzo urozmaicony i bogaty – wiele rze-
czy które u innych są dodatkowo płatne
na miejscu – mamy je w programie.

W trakcie tej wyprawy popłyniemy luk-
susowym statkiem od Luksoru /starożyt-
ne Teby/ zwiedzając Kom Ombo, Edfu,
Wyspę File, poznając niezwykłe zabytki
starożytnego Państwa Faraonów do Asu-
anu.

Stamtąd udamy się podróżą pociągiem
/wagony sypialne/ do stolicy Państwa
Kairu – gdzie będziemy trzy dni. To tutaj
wg tradycji zatrzymała się Święta Rodzi-
na uciekając przed Herodem /zobaczy-
my to miejsce a także zwiedzimy m.in.
Memfis, Gizę z Piramidami i Sfinksem,
Muzeum Kairskie/.

Program obfituje również w liczne
atrakcje m.in. przejazd dorożkami po
Luksorze, pobyt w wytwórni alabastru i
Instytucie Papirusu, gdzie można nabyć
oryginalne Papirusy z certyfikatem a tak-
że pobyt w Ogrodach Kitchener’a i w
wiosce nubijskiej – gdzie przez chwilkę
zasiądziemy w ławach szkolnych mimo
wakacji/.

Po bogatej dawce historycznych prze-
żyć z ogromną starożytną wiedzą udamy
się na wypoczynek do słonecznej Hur-
ghady, trochę poleniuchować i odpocząć.

Migawki z ¿ycia naszej parafii

 02.02. – W tym dniu obchodziliśmy
święto Ofiarowania Pańskiego. Podczas
każdej Mszy św. zostały poświęcone
świece, które są znakiem obecności mocy
Chrystusa – symbolem Światłości. W bla-
sku płonącej świecy widzi się wszystko
oczami wiary. Dlatego też gromnice za-
pala się wówczas, gdy nadchodzą jakieś
nieszczęścia, kataklizmy oraz w chwili
odchodzenia bliskich do wieczności. Ten
dzień obchodziliśmy również jako Dzień
Życia Konsekrowanego. Pamiętajmy w
naszych modlitwach o wszystkich oso-
bach, które ofiarowały swoje życie na
wyłączną służbę Bogu.

03.02. – We wspomnienie Św. Błażeja,
po Mszy św. porannej i wieczornej ka

Zwiedzanie zabytków jest  z polskoję-
zycznym pilotem, a także mamy zapew-
nioną  opiekę rezydenta na pobycie w
Hurghadzie.

Program prawie w całości jest z opcją
all incusive, hotele 4 i 5 gwiazdek. Bę-
dzie przez cały czas możliwość skorzy-
stania z mszy świętej.

Szczegółowe informacje w gablocie a
także do pobrania w kancelarii – w na-
szej parafii

W kancelarii można się również zapi-
sać na tą niezwykłą niezapomnianą wy-
prawę do końca lutego /potwierdzenie w
liniach lotniczych/ – ilość miejsc jest
ograniczona.

Organizatorem jest Biuro Santiago To-
urs w Tychach.

P.S. Niektórzy obawiają się egipskich
temperatur w tym miesiącu – pamiętaj-
my, iż tam jest inna wilgotność niż u nas
w Polsce i z pewnością nie są one tak
dokuczliwe jak upały afrykańskie u nas
latem!

Serdecznie zapraszamy! Przeżyj nie-
zwykłą przygodę w grupie fajnych ludzi,
bo warto!
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