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Gazetka Rzymskokatolickiej Parafii Podwy¿szenia Krzy¿a Œw.
i Matki Bo¿ej Uzdrowienia Chorych w Katowicach

9 stycznia 2022

W pierwsz¹ niedzielê po uroczystoœci
Objawienia Pañskiego (Trzech Króli)
wspominamy chrzest Chrystusa w Jorda-
nie. W czasie swojego chrztu objawi³ siê
On Izraelitom jako prawdziwy Mesjasz
namaszczony Duchem Œwiêtym.

Ten epizod z ¿ycia Jezusa musi byæ
wielkiej wagi skoro Koœció³ wyró¿ni³ go
osobnym œwiêtem. Dlaczego? Poniewa¿
od tego uroczystego aktu Zbawiciel roz-
pocz¹³ swoj¹ misjê nauczycielsk¹. Mia³
wtedy oko³o trzydziestu lat, gdy¿ dopie-
ro od tego wieku zwyczaj ¿ydowski po-
zwala³ wystêpowaæ publicznie przed lu-
dem i nauczaæ. Misja Chrystusa zosta³a
potwierdzona z nieba. Bóg Ojciec, da³
Mu œwiadectwo, ¿e jest On Synem Bo-
¿ym i ma prawo przemawiaæ w imieniu
Boga.

Uwydatnia siê te¿ objawienie siê Trój-
cy Œwiêtej: Bóg Ojciec przemawia. Syn
Bo¿y jest w postaci ludzkiej, a Duch
Œwiêty pojawia siê nad Nim w postaci
go³êbicy. Sk¹d jednak wiadomo, i¿ to go-
³êbica symbolizowa³a Ducha Œwiêtego?
Fakt ten wyjaœnia nam œw. Jan Aposto³
w swojej Ewangelii: „Jan da³ takie œwia-
dectwo: Ujrza³em Ducha, który jak go-
³êbica zstêpowa³ z nieba i spocz¹³ na
Nim. Ja Go przedtem nie zna³em, ale Ten,
który mnie pos³a³, abym chrzci³ wod¹, po-
wiedzia³ do mnie: Ten, nad którym uj-
rzysz Ducha zstêpuj¹cego i spoczywaj¹-
cego nad Nim, jest Tym, który chrzci
Duchem Œwiêtym. Ja to ujrza³em i dajê
œwiadectwo, ¿e On jest Synem Bo¿ym”
(J 1, 32-34).

Treœæ tajemnicy tego œwiêta dobitnie
wyjaœnia œw. Grzegorz z Nazjanzu

(†390), który
g³osi³: „Chry-
stus daje siê
o œ w i e c i æ
(ochrzc iæ ) .
[...] I my zst¹-
pimy z Nim
razem, by-
œmy z Nim
r ó w n i e ¿
mogli wznieœæ siê w górê. Jan chrzci, a
oto Jezus przychodzi, aby uœwiêciæ sa-
mego Chrzciciela i bardziej jednak jesz-
cze, aby starego Adama pogrzebaæ w fa-
lach wody, aby uœwiêciæ wody Jordanu.
On sam by³ duchem i cia³em. Dlatego
wszyscy, którzy w przysz³oœci mieli byæ
ochrzczeni, z ducha i wody, mieli otrzy-
maæ œwiêtoœæ”.

Œwiêto zosta³o wprowadzone przez pa-
pie¿a Piusa XII w 1955 r. pod nazw¹
wspomnienie Chrztu Pana Jezusa, na 13
stycznia (ostatni dzieñ oktawy). Refor-
ma Soboru Watykañskiego II (1969) -
przenios³a je na niedzielê po Objawie-
niu Pañskim.

Jednak¿e nigdy chyba w pe³ni nie bê-
dziemy mogli poj¹æ znaczenia i sensu sa-
kramentu chrztu œw. Przez jego przyjê-
cie staliœmy siê dzieæmi Bo¿ymi. Tak jak
w czasie Chrztu Jezusa w Jordanie Bóg
Ojciec niejako „zadeklarowa³”: „Ty je-
steœ moim dzieckiem umi³owanym, w
tobie mam upodobanie” i od tego mo-
mentu zmieni³a siê diametralnie optyka
naszego ¿ycia. Jako dzieci Bo¿e nie je-
steœmy ju¿ w niewoli z³a i grzechu pier-
worodnego. Zostaliœmy w³¹czeni w ro-
dzinê Koœcio³a.

Œwiêto Chrztu Pañskiego

KONTA BANKOWE:
Na remont i utrzymanie koœcio³a:  Bank Œl¹ski - 42 1050 1214 1000 0023 1548 9068

z tytu³em wp³aty - „na cele kultu religijnego”

Na budowê cmentarza: PKO - 74 1020 2313 0000 3102 0189 6703
z tytu³em wp³aty - „budowa cmentarza”

Parafia p.w. Podwy¿szenia Krzy¿a œw. i Matki Bo¿ej Uzdrowienia Chorych,
40-877 Katowice, ul. Mieszka I 6, tel. (32) 254 74 00

Strona www i      facebook:   tysiacleciedolne.pl
Wyszukiwanie zmar³ych na cmentarzu: katowice-tysiaclecia.artlookgallery.com

¿ow¹ w pi¹tek (14.01) o 18.00,  zaœ w czwartek (13.12) o godz. 17.00 odbêdzie siê
rachunek sumienia i spowiedŸ dla kandydatów do bierzmowania.

  6.Kancelaria Parafialna przyjmuje intencje mszalne na ca³y 2022 r. Zadbajmy o to, by
w niedziele rezerwowaæ intencje mszalne za ¿ywych, a wiêc urodziny, jubileusze itp.
Intencje mszalne przyjmujemy indywidualnie w Kancelarii a nie przez telefon.

  7.Z powodu pandemii nie odbêd¹ siê tradycyjne odwiedziny „Kolêdowe”. Dlatego
pragniemy serdecznie zaprosiæ wszystkich parafian, na uroczyste Msze œwiête „Kolêdo-
we” i nabo¿eñstwa, sprawowane w intencji mieszkañców poszczególnych bloków. Po
uroczystej Eucharystii, powierzymy siê opiece œw. Józefa  jak równie¿ otrzymamy po-
œwiêcone pami¹tki: obrazek œw. Józefa z modlitw¹ za swoj¹ rodzinê oraz kredê i wodê
œwiêcon¹. Zwieñczeniem nabo¿eñstwa, bêdzie przyjêcie rodzinnego i indywidualnego
kap³añskiego b³ogos³awieñstwa na nowy rok. Lista bloków oraz wybranych dni znaj-
duje siê na stronie internetowej, facebooku, w gablotach oraz w gazetce parafialnej.
Zapraszamy na Eucharystiê „Kolêdow¹”:
9.01.2022 (niedziela), godz. 17.00 Tysi¹clecia 23, 25, 29, 33, 35, 37, 39
14.01.2022 (pi¹tek), godz. 18.00 Mieszka I 1, 5, 7, 9, 11, 15
15.01.2022 (sobota), godz. 18.00 Boles³awa Krzywoustego 2, 4, 6, 11A

Chorzowska 210, 212, 214, 216
16.01.2022 (niedziela), godz. 17.00 Tysi¹clecia 1, 4, 6, 7, 9, 11, 13
Zebrana w czasie Mszy œw. kolekta bêdzie ofiar¹ kolêdow¹ przeznaczon¹ na
utrzymanie naszego koœcio³a. Bóg zap³aæ za ka¿dy dar serca.

  8.Informujemy, ¿e w naszym koœciele mo¿na zape³niæ 30% miejsc. Limity nie obowi¹-
zuj¹ dla osób zaszczepionych. Pamiêtajmy jednak o dystansie spo³ecznym, masecz-
kach i dezynfekcji r¹k. Prosimy parafian o zrozumienie, odpowiedzialnoœæ za siebie
i pomoc w zachowaniu wszystkich obostrzeñ. Wyznaczyliœmy  w naszym koœciele
dolnym oznaczone miejsce, przy ekranie z pieœniami w którym mo¿na przyj¹æ
Komuniê do ust. W pozosta³ych miejscach ksiê¿a udzielaj¹ Komunii Œw. na rêkê.

  9.Apel Parafialnej Rady Ekonomicznej do Parafian. W czasach pandemii apeluje-
my o przekazywanie finansowego wsparcia poprzez wp³aty bezpoœrednio na  konto
parafii.  Nr konta Parafii Podwy¿szenia Krzy¿a Œw. i MB Uzdrowienia Chorych:  42
1050 1214 1000 0023 1548 9068, tytu³ wp³aty: „darowizna na cele kultu religijne-
go”. Ka¿dy mo¿e wspomóc parafiê przez z³o¿enie dobrowolnej ofiary za po-
œrednictwem systemu wp³at internetowych znajduj¹cej siê na stronie interne-
towej. Bóg zap³aæ za przekazanie darowizn!

10.Dziêkujemy wszystkim osobom za s³u¿bê w naszej wspólnocie. Szczególne
podziêkowania dla Diakonii Porz¹dkowej oraz wszystkich osób, które sprz¹ta³y
koœció³. W sobotê o godz.7.30



PORZ¥DEK NABO¯EÑSTW  (10 - 16 STYCZEÑ 2022)

PONIEDZIA£EK (10.01.2022 r.) - Dzieñ powszedni
  7.00 1/ za dusze w czyœæcu cierpi¹ce, które z nik¹d ratunku nie maj¹

2/intencja wolna
  7.30 - Ró¿aniec
18.00 1/za ++ rodziców: Agnieszkê i Stefana, bratow¹ Kazimierê, ++ braci: Tade-

usza i Kazimierza, z proœb¹ o radoœæ ¿ycia wiecznego
2/za + Paw³a Milejskiego w kol. r. œm. i ++ z rodziny
3/w intencji Dawida z ok. ur., z podziêkowaniem za dotychczasowe ³aski,

z proœb¹ przez wstawiennictwo Matki Bo¿ej o szczery powrót do wiary
4/intencja wolna

WTOREK (11.01.2022 r.) - Dzieñ powszedni
  7.00 1/za + ¿onê Mariê w 10 r. œm., ++ rodziców z obu stron i + szwagra Tadeusza

2/intencja wolna
 7.30 - Ró¿aniec
18.00 1/w intencji Wioletty z ok. 50 r. ur., z podziêkowaniem za dotychczasowe

³aski, z proœb¹ o dalsz¹ Bo¿¹ opiekê i b³og. dla niej i rodziny
2/w intencji Bogu wiadomej
3/za + Adelajdê Suchanek (od Dyrekcji i Pracowników Zespo³u Szkolno-Przed-

szkolnego nr 1 w Katowicach)
4/intencja wolna

18.45 - Modlitwa Uwielbienia
ŒRODA (12.01.2022 r.) - Dzieñ powszedni
  7.00 1/intencja wolna

2/intencja wolna
  7.30 - Ró¿aniec
17.30 - Nabo¿eñstwo do MB Uzdrowienia Chorych
18.00 1/za + mê¿a i ojca W³odzimierza w kol. r. œm. oraz ++ rodziców z obu stron,

z proœb¹ o ³askê zbawienia
2/za + Wies³awa Zientek w 1 r. œm., oraz ++ Zofiê i Boles³awa Adwent
3/za + Bernarda Kalinowskiego w 30 dni po œm. (od Eryki i Bronis³awa Bia³ucha)
4/za + mê¿a Henryka Olejnik, + siostrê Irenê oraz ++ Józefa i Romana

CZWARTEK (13.01.2022 r.) - Dzieñ powszedni
  7.00 1/w intencji Kazimierza i prawnuczki Lilianny dziêkuj¹c za dar ¿ycia i pro-

sz¹c o Bo¿¹ opiekê i b³og.
2/intencja wolna
3/intencja wolna

 7.30 - Ró¿aniec
17.00 - Wystawienie Najœwiêtszego Sakramentu
18.00 1/za + mê¿a Waldemara Sobotê oraz ++ rodziców: Mariê i Józefa Marców

2/za + mamê Annê K³yk
3/w intencji Szymona z proœb¹ przez wstawiennictwo Matki Bo¿ej o Bo¿e

b³og., dary Ducha œw. na ca³y rok
PI¥TEK (14.01.2022 r.) - Dzieñ powszedni     
  7.00 1/za + ¿onê Danutê Stój we wspomnienie urodzin i ++ rodziców z obu stron

2/intencja wolna
  7.30 - Ró¿aniec

18.00 1/w intencji m³odzie¿y
2/Msza œw. „Kolêdowa” w intencji mieszkañców bloków przy ul. Mieszka

I 1, 5, 7, 9, 11, 15
3/do Mi³osierdzia Bo¿ego w intencji Wojciecha, z proœb¹ o zdrowie duszy

i cia³a i opiekê Matki Bo¿ej
4/intencja wolna

SOBOTA (15.01.2022 r.) - Dzieñ powszedni

  6.40 - Godzinki o Niepokalanym Poczêciu NMP
  7.00 1/ za ++ rodziców: Aleksandra i Ameliê oraz ++ z rodziny, z proœb¹ o radoœæ nieba

2/intencja wolna
3/intencja wolna

17.00 - Wystawienie Najœwiêtszego Sakramentu
18.00 1/Msza œw. „Kolêdowa” w intencji mieszkañców bloków przy ul. B.Krzy-

woustego 2, 4, 6, 11A, Chorzowskiej 210, 212, 214, 216
2/w intencji matki Marii z ok. ur., z proœb¹ o Bo¿e b³og., zdrowie, opiekê

Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy oraz wszelkie potrzebne ³aski
3/za + Alicjê Wieszczek (od s¹siadów)

NIEDZIELA (16.01.2022 r.) - II NIEDZIELA ZWYK£A

  7.30 - intencja wolna
  9.30 - za + Jacka Czernika w 1 r. œm.
11.00 - w intencji Krystyny w 89 r. ur., dziêkuj¹c za dotychczasowe ³aski, z proœb¹

o dalsze oraz o zdrowie przez wstaw. MB Uzdrowienia Chorych
12.30 - do Opatrz.B. przez wstaw. MB i œw. Ojca Pio w intencji Adama z ok. ur., dziêkuj¹c

za dotychczasowe ³aski z proœb¹ o dalsze dla solenizanta, jego syna Szymonka
i ca³ej rodziny

17.00 - Msza œw. „Kolêdowa” w intencji mieszkañców bloków przy ul. Tysi¹c-
lecia 1, 4, 6, 7, 9, 11, 13,

20.00 - dziêkczynna w intencji Hildegardy z ok. 95 r. ur., z proœb¹ o dalsz¹ Bo¿¹ opiekê
Codziennie Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego o godz. 15.00

OG£OSZENIA DUSZPASTERSKIE  (9 stycznia 2022)

  1.Dziœ obchodzimy œwiêto Chrztu Pañskiego. Od poniedzia³ku rozpoczyna siê
Okres Zwyk³y roku liturgicznego. W tym czasie wspominamy misterium Chry-
stusa w ca³ej jego pe³ni.

  2.Msze œw. - online z naszego koœcio³a: w niedzielê o godz. 9.30 a w tygodniu
o godz. 18.00. Znajdziemy na stronie internetowej i facebooku: https://
www.youtube.com/c/ParafiaTD.

  3.Bóg zap³aæ za wszystkie ofiary materialne i kopertowe sk³adane dzisiaj na potrzeby
naszego koœcio³a - na prace remontowe - kolejne stacje Drogi Krzy¿owej w ko-
œciele górnym, remont schodów wyjœciowych oraz remont konch dachowych.
W przysz³¹ niedzielê (16.01) kolekta na potrzeby archidiecezji.

  4.Prawnik dy¿uruje we wtorek od godz. 17.00-18.00 w pokoju obok kancelarii parafialnej.
  5.Zapraszamy bierzmowañców oraz ca³¹ m³odzie¿ naszej parafii na Mszê œw. m³odzie-
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„IdŸcie i nauczajcie wszystkie narody,
udzielaj¹c im chrztu w imiê Ojca i Syna,
i Ducha Œwiêtego” (Mt 28,19)

NASZ CHRZEST

Ka¿dy na ogó³
ma w pamiêci
wa¿ne daty-uro-
dziny, imieniny,
rocznice. Stano-
wi¹ one dla nas
pami¹tkê istot-
nych wydarzeñ.
Jedn¹ z takich, ale
jednak  czêsto za-
pominanych jest data naszego chrztu
œwiêtego. Byæ mo¿e jest zapisana na pa-
mi¹tkowych obrazkach, pewnie mo¿na j¹
znaleŸæ w starych dokumentach….A
przecie¿ dotyczy prze³omowego momen-
tu naszego ¿ycia- w³¹czenia we wspól-
notê chrzeœcijañsk¹. Zapewne zwi¹zane
jest to z tym, ¿e na ogó³ decyzjê w tej
kwestii podejmowali za nas nasi rodzi-
ce, ale je¿eli nadal jesteœmy z ni¹ zgodni
i jesteœmy chrzeœcijanami mo¿e warto
czasem w tym dniu zastanowiæ siê nad
znaczeniem chrztu.

Jednym z jego elementów jest nadanie
imienia. Dla niektórych rodziców moty-
wacjê stanowi¹ kwestie „estetyczne”,
czyli które imiê nam siê szczególnie po-
doba. Dla innych rodzinna tradycja-dzie-
dziczenie imienia po przodkach. Jeszcze
inni nadaj¹ imiê zgodnie z kalendarzem.
Wreszcie ostatnia grupa wybiera imiê
œwiêtego, którego ¿ycie szczególnie ich
inspiruje. Niezale¿nie od sposobu wybo-
ru imienia zapoznajmy siê z ¿yciorysem
patrona, który przecie¿ zgodnie z nasz¹
wiar¹ bêdzie w szczególny sposób opie-
kowa³ siê naszym maleñstwem.

O wa¿noœci tego dnia mówi³ w 2014
roku papie¿ Franciszek rozpoczynaj¹c
cykl katechez o sakramentach œwiêtych.
Jest on zgodnie z jego s³owami najwa¿-
niejszym momentem w ¿yciu ka¿dego
chrzeœcijanina. Jest otwarciem na inne

sakramenty, zg³adzeniem grzechu pier-
worodnego, Ÿród³em mocy i si³y do ¿ycia
zgodnie z Bo¿ymi zasadami:

„Wielu z nas wcale nie pamiêta cele-
bracji tego sakramentu, a jest to oczy-
wiste, jeœli zostaliœmy ochrzczeni wkrót-
ce po urodzeniu. Dwa lub trzy razy po-
stawi³em tu na placu pytanie: kto z was
zna datê swego chrztu? Podnieœcie rêce!
Niewielu! Wa¿na jest jednak znajomoœæ
dnia, kiedy zosta³em zanurzony w tym
Jezusowym nurcie zbawienia. Pozwa-
lam sobie daæ wam radê, wiêcej - zada-
nie na dziœ: po powrocie do waszych
domów poszukajcie daty waszego
chrztu. Dziêki temu bêdziecie dobrze
wiedzieli, kiedy by³ ten piêkny dzieñ
waszego chrztu. Czy to zrobicie? - Tak!
Bo chodzi o poznanie szczêœliwej daty
naszego chrztu! Jeœli nie bêdziemy jej
znali, grozi nam zatracenie pamiêci
tego, co Pan w nas uczyni³, pamiêci o
otrzymanym przez nas darze. Wtedy
ostatecznie uwa¿amy go jedynie za pew-
ne wydarzenie, które mia³o miejsce w
przesz³oœci – i nie z powodu naszej woli,
ale woli naszych rodziców. Dlatego te¿
nie ma on ¿adnego wp³ywu na teraŸniej-
szoœæ. Musimy rozbudziæ pamiêæ nasze-
go chrztu. Jesteœmy wezwani, by ¿yæ
naszym chrztem ka¿dego dnia, jako rze-
czywistoœci¹ aktualn¹ w naszym ¿yciu.
Jeœli udaje siê nam iœæ za Jezusem i
trwaæ w Koœciele, pomimo naszych ogra-
niczeñ, s³aboœci i grzechów, to dzieje siê
to jedynie ze wzglêdu na sakrament, w
którym staliœmy siê nowymi stworzenia-
mi i zostaliœmy przyobleczeni w Chry-
stusa. To w³aœnie na mocy chrztu uwol-
nieni od grzechu pierworodnego zosta-
liœmy wszczepieni w relacjê Jezusa z
Bogiem Ojcem; niesiemy now¹ nadzie-
jê, bo chrzest daje nam ow¹ now¹ na-
dziejê, nadziejê pod¹¿ania drog¹ zbawie-
nia przez ca³e ¿ycie, a tej nadziei nic i
nikt nie mo¿e zgasiæ, bo nadzieja nie
zawodzi. Zapamiêtajcie to dobrze: na-
dzieja w Panu nigdy nie zawodzi! Dziê-
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Kolorowy ró¿aniec
Ró¿aniec ten ma nam przypominaæ o

koniecznoœci modlitwy za misje. Za lu-
dzi, którzy nie znaj¹ Chrystusa, za mi-
sjonarzy i misjonarki. Piêæ kolorów sym-
bolizuje piêæ kontynentów. Czerwony to
kolor Ameryki, zielony symbolizuje
Afrykê, bia³y - Europê i Ojca Œwiêtego,
niebieski - Australiê i Oceaniê, a ¿ó³ty to
kolor Azji.

Pomys³ modlitwy ró¿añcowej w inten-
cji misji pochodzi od s³ugi Bo¿ej Pauli-
ny Jaricot, która od 1826 r. organizowa-
³a grupy 15 osób, z których ka¿da zobo-
wi¹za³a siê do rozwa¿ania i odmawiania
jednej tajemnicy dziennie. W ten sposób
idea ¯ywego Ró¿añca rozprzestrzeni³a
siê na ca³ym œwiecie.

Oficjalnej aprobaty dla ̄ ywego Ró¿añ-
ca udzieli³ papie¿ Grzegorz XVI.

W XX wieku dyrektor Papieskiego
Dzie³a Rozkrzewiania Wiary w USA, abp
Fulton J. Sheen zaleca³, by ka¿dy chrze-
œcijanin modli³ siê w intencjach ca³ego
Koœcio³a. Zaproponowa³, aby ka¿dy dzie-
si¹tek ró¿añca by³ w innym kolorze i sym-
bolizowa³ jeden z kontynentów.

Modlitwy w intencji mieszkañców po-
szczególnych kontynentów:

Afryka
Bo¿e, spojrzyj z mi³oœci¹ na m³ode

Koœcio³y Afryki i spraw, aby coraz jaœniej
widzia³y, ¿e jesteœ jedyn¹ Drog¹ i
Prawd¹. Niech dziel¹ siê tym przekona-
niem ze swoimi braæmi i siostrami, któ-
rzy Ciê jeszcze nie spotkali.

Ameryka
Dziewico z Guadalupe, Matko obu

Ameryk, wstaw siê u Pana, by nape³ni³
g³odem œwiêtoœci ca³y Lud Bo¿y i wzbu-
dzi³ liczne powo³ania. Matko Piêknej
Mi³oœci, strze¿ rodziny, by ¿y³y w zgo-
dzie, i b³ogos³aw wychowaniu dzieci i
m³odzie¿y.

Europa
Królowo Aposto³ów, Matko Jezusa

Chrystusa, by³aœ z Nim u pocz¹tków Jego
¿ycia i Jego misji. Przygarnij do siebie
narody Europy. Ojcze, spraw, by rodzi-
ny i spo³eczeñstwa powróci³y do swych
chrzeœcijañskich korzeni. Niech Koœció³
stanie siê na nowo Ÿród³em licznych po-
wo³añ misyjnych.

Oceania
Maryjo, dziêkujemy Ci za mi³oœæ, któr¹

obdarzasz swych synów i córki w Papui-
Nowej Gwinei, dziêkujemy za macie-
rzyñsk¹ troskê o g³osicieli Ewangelii
Twego Syna w tym kraju. Zanosimy do
Ciebie b³agania o nowe powo³ania do
kap³añstwa i ¿ycia zakonnego. Proœ Pana
¿niwa, by pos³a³ robotników do winnicy
swojej.

Azja
Panie, wybra³eœ sobie spoœród narodów

Azji wielu ludzi gotowych dla Ciebie na
wszystko. Spraw, aby œwiadectwo ich
¿ycia wskazywa³o drogê ku Tobie. Niech
Azja szuka Ciê ¿arliwie i pod¹¿a za Two-
im g³osem. Niech ewangeliczne ziarno
zapadnie g³êboko w œwiadomoœæ tych
ludów i niech przyniesie obfity plon. (Ÿró-
d³o: www.kosciol.wiara.pl)    D.M.
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ki sakramentowi chrztu œw. jesteœmy w
stanie przebaczaæ i kochaæ nawet tych,
którzy nas obra¿aj¹ i czyni¹ nam z³o;
udaje siê nam rozpoznaæ w ostatnich i
ubogich oblicze Pana, który nas nawie-
dza i staje siê bliskim. Chrzest pomaga
nam rozpoznaæ w obliczu osób potrze-
buj¹cych, cierpi¹cych, tak¿e w naszym
bliŸnim oblicze Jezusa, dziêki tej mocy
chrztu”.       AP

WoŸniok Wiktor, Piastów 26
Leszczyñski Zbigniew, Tysi¹clecia 6
Ko¿uchowski Janusz, Piastów 10
Maroñ Waldemar, Tysi¹clecia 47
Korc Klaudiusz, Tysi¹clecia 21
Suchanek Adelajda, Piastów 5
Jastrzêbski Kazimierz, Z.Czarnego 6
Mocna Zuzanna, Piastów 24
Stanis³owska Pelagia, Piastów 22
Kuœ Weronika, B.Chrobrego 38
Kalinowski Bernard, Tysi¹clecia 21
Kapias Pawe³, Mieszka I 5
Tkaczewska Stanis³awa, B.Chrobrego 2
Piosik Stefan, Zawiszy Czarnego 10
Zdechlikiewicz Jolanta, Z.Czarnego 6
Wilk Henryk, Mieszka I 5

W grudniu odeszli do Pana:

Wieczny odpoczynek
racz im daæ Panie. A
œwiat³oœæ wiekuista
niechaj im œwieci..
Niech odpoczywaj¹ w
pokoju wiecznym.
Amen.

Wieszczek Alicja, B.Chrobrego 43
Bryœ Maria, Tysi¹clecia 15
Schmidt Teresa, Piastów 10
Kaczmarek Henryk, B.Chrobrego 9
Szczodrak Henryka, Piastów 5
Bro¿ek Krystyna, Piastów 22
Kurpierz Helena, Piastów 3
Skoczyñska Krystyna, Tysi¹clecia 7

Migawki z ¿ycia naszej parafii

27.12. - Po Mszy œw. O godz. 18.00
pob³ogos³awione zosta³y wina.

28.12. - O godz. 9.00 zosta³a odprawio-
na Msza œw. w intencji wszystkich dzie-
ci. Po Eucharystii rozdano nagrody za
uczestnictwo w Roratach.

Równie¿ w tym dniu, o godz. 18.45 roz-
poczê³a siê modlitwa uwielbienia, któr¹
poprowadzi³ ks. Piotr z rekolekcyjn¹
grup¹ ministrantów. Uwielbialiœmy Jezu-
sa ukrytego w Najœwiêtszym Sakramen-
cie w cichej adoracji, s³owem, pieœniami
oraz litani¹ do Dzieci¹tka Jezus. Spotka-
nie zakoñczy³o siê apelem Maryjnym.

31.12. - O godz. 16.00 zosta³a odpra-

wiona Msza œw. na zakoñczenie starego
roku.

Ks. Proboszcz przedstawi³ krótkie ca-
³oroczne sprawozdanie, które zamiesz-
czone jest w gazetce. Po Eucharystii roz-
poczê³o siê nabo¿eñstwo przeb³agalno -
dziêkczynne.

01.01. - O godz. 12.30 zosta³a odpra-
wiona Msza œw. w intencji ma³¿onków
obchodz¹cych rocznice œlubu. Podczas
Eucharystii zosta³y odnowione przyrze-
czenia ma³¿eñskie.

Niech nasze ma³¿eñstwa i rodziny bêd¹
silne Bogiem oraz przepe³nione Jego mi-
³oœci¹. Czerpi¹c ze Ÿród³a - Eucharystii
jesteœmy w stanie przezwyciê¿yæ wszyst-
kie trudy i zmagania, a nasze ¿ycie bê-
dzie pe³ne pokoju i radoœci.

Kochani Ma³¿onkowie wracajcie my-
œlami czêsto i œwiadomie do s³ów przy-
siêgi ma³¿eñskie i kroczcie razem do
œwiêtoœci.         Bo¿ena S.
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