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Przychodzi...

Jest, był, przychodzi…
J

edno z pozdrowień na początku mszy
świętej mówi o Jezusie, który „jest i który
był, i który przychodzi”. Jest ono zaczerpnięte z początku Apokalipsy św. Jana Apostoła,
ostatniej księgi Nowego Testamentu. Najpierw Jan tak przedstawia Jezusa, ale potem
też i On sam– w wizji Jana – tak o sobie mówi
(por. Ap 1). Po czytania z Apokalipsy sięga
Kościół szczególnie często pod koniec roku
liturgicznego i na jego początku – w Adwencie, bo w tym czasie stale aktualne wezwanie do nawrócenia nabiera szczególnego
charakteru. Liturgia przypomina nam intensywnie, prawie codziennie, że ten Chrystus,
który ogłosił światu Dobrą Nowinę, umarł,
zmartwychwstał, wstąpił do nieba, przyjdzie
powtórnie „na końcu czasów” i położy kres
ludzkiej historii. „Pan nadchodzi” – mówi
Kościół – „dlatego to jest dobry moment do
nawrócenia”!
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Kiedy sędziwy św. Jan dyktował Apokalipsę, żyło już trzecie pokolenie wierzących
w Jezusa i oczekiwanie rychłego powrotu
Pana zdążyło nieco osłabnąć. Jest więc ta
księga w pewnym sensie przypomnieniem
istoty chrześcijańskiej nadziei – Pan przyjdzie i nastanie wreszcie upragnione przez
nas Królestwo Boże, w którym nie będzie
już smutku i płaczu, a wszelkie zło zostanie
ostatecznie osądzone i wykorzenione z naszych serc. Świat, w którym żyjemy, sprawy, w które się angażujemy na co dzień, są
z jednej strony ważne, bo w nich wykuwa
się nasza miłość, z drugiej jednak strony są
jeszcze prowizorką. „Nasza bowiem ojczyzna
jest w niebie. Stamtąd też jako Zbawcy wyczekujemy Pana naszego Jezusa Chrystusa,
który przekształci nasze ciało poniżone, na
podobne do swego chwalebnego ciała, tą potęgą, jaką może On także wszystko, co jest,
grudzień/styczeń
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Jezus jest tym, który
przychodzi codziennie – nie
w spektakularny sposób, ale
w cichości potrzebujących.
W cierpieniu tych, którzy się
nawet nie skarżą – siedzą
zamknięci w domach, mocując
się w samotności z własną
słabością.
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Suchatelnice
Ks. Grzegorz Strzelczyk

Tytułowa „suchatelnica” to po śląsku konfesjonał. Ślązaków przepraszam za tłumaczenie, ale nie wszyscy w parafii posługują
się godką z jednakową wprawą.

Ale nie o nieskromne zachwyty nad konfesjonałami mi chodzi. Chciałem zwrócić uwagę na
intuicję, którą śląska godka zawarła w słowie
„suchatelnica”. W konfesjonale chodzi o słuchanie. Najmniej w sumie ważne jest to, co ksiądz
powie (oczywiście poza samą formułą rozgrzeszenia, która ważna jest), ale to, jak przyjęty
i wysłuchany jest grzesznik. I tak sobie myślę,
że dobrze by było, żebyśmy tak myśleli o Kościele i taką wspólnotę budowali. Wspólnotę,
w której każdy może liczyć na to, że drugi go
przyjmie i wysłucha. To zawsze było ważne, ale
teraz, w czasie zaburzonych kontaktów i wzmożonej niepewności rozumiejąca obecność drugiego stała się jeszcze bardziej potrzebna. Nie
wszyscy możemy rozgrzeszać. Ale wszyscy
możemy słuchać…

Zauważyliście już zapewne, że pojawiły się
w parafii nowe konfesjonały. Przyznam się, że
jedną z pierwszych rzeczy, które zauważyłem
ponad rok temu, po przyjściu do parafii, było
to, że trzeba je zmienić. Z trzech powodów: bo
otwarty konfesjonał tak blisko ławek zmusza
do szeptu tak cichego, że czyni sprawną rozmowę spowiadającego się ze spowiednikiem
prawie niemożliwą (o spowiadaniu osób niedosłyszących nie mówiąc). Po drugie – klęcznik przy konfesjonałach był źle wyprofilowany
i zmuszał penitentów do utrzymywania bardzo nienaturalnej pozycji. Po trzecie – bardzo
trudno było się spowiadać osobom z nie najzdrowszymi nogami.
Konfesjonały wykonała stolarnia „U Salezjan”
z Oświęcimia – ta sama zrobiła wcześniej np.
ławki i meble w zakrystii. Kiedy opowiedziałem Panu Markowi, jakie konfesjonały chcemy
mieć – i pod względem formy, i pod względem
funkcjonalności – to złapał się za głowę. Zwykle
bowiem konfesjonał to prosta konstrukcja: dwa
zestawione ze sobą pudła… U nas roboty było
znacznie więcej, zwłaszcza ze względu na konieczność przeniesienia stacji drogi krzyżowej
na konfesjonał i uwzględnienia okna w części
dla penitenta. Ale efekt końcowy wart jest – moim zdaniem – godzin dyskusji nad projektem.

2020/2021

KS. GRZEGORZ STRZELCZYK

wam: ‘Oto tam’ lub: ‘Oto tu’. Nie chodźcie
tam i nie biegnijcie za nimi!” (Łk 17,23). Odnośnie czasu powtórnego przyjścia Jezusa
tylko to jedno wiemy na pewno: że kompletnie nie wiemy, kiedy nastąpi… Niestety
w okresach niepewności zawsze pojawiają
się ludzie, którzy chętnie zagospodarowują
lęk innych – nie bacząc na to, że mogą robić
krzywdę rozdmuchując go jeszcze.
Moim zdaniem trudne czasy nie wymagają od nas większej uwagi skierowanej ku
ostatecznemu przyjściu Chrystusa. Raczej
coś innego powinno nas zajmować. Bo ten,
który „przyjdzie”, jest też tym, który „przychodzi”. Ten czas teraźniejszy powinien nas
mocno przejąć. Bo oznacza, że mamy być
nieustannie gotowi na spotkanie z Jezusem,
który przychodzi w mniej spektakularny
sposób. Jak? Na to wskazuje symboliczny
obraz sądu w końcówce Mateuszowej Ewangelii (por. rozdział 25). Padają tam kluczowe
słowa: „Wszystko, co uczyniliście jednemu
z tych braci moich najmniejszych, Mnieście
uczynili” (Mt 25,40). Jezus utożsamia się
z „najmniejszymi”, czyli z potrzebującymi: Ewangelia wylicza chorych, głodnych,
spragnionych, przybyszów, nagich… Jezus
jest tym, który przychodzi codziennie – nie
w spektakularny sposób, ale w cichości potrzebujących. W cierpieniu tych, którzy się nawet nie skarżą – siedzą zamknięci w domach,
mocując się w samotności z własną słabością.
„Bądźcie podobni do ludzi, oczekujących
swego pana, kiedy z uczty weselnej powróci, aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie
i zakołacze. Szczęśliwi owi słudzy, których
pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie.
Zaprawdę, powiadam wam: Przepasze się
i każe im zasiąść do stołu, a obchodząc będzie im usługiwał” (Łk 12,36-37).

ks. Grzegorz Strzelczyk

FELIETON

sobie podporządkować” – jak pisał kilkadziesiąt lat wcześniej św. Paweł (Flp 3,20-21).
Liturgia Kościoła w Adwencie przypomina nam więc istotę naszej nadziei. Nie leży
ona w tym, co jesteśmy w stanie osiągnąć
– w pomyślności, bogactwie, mądrości, ani
nawet w dobrych czynach, które rodzą się
z naszej miłości. Jej istotą jest oczekiwanie,
by Pan przyszedł i przemienił wszystko dalece
bardziej, niż mogłoby się kiedykolwiek udać
naszym wysiłkom. To cykliczne przypominanie jest konieczne, bo jak się czeka na coś
dwa tysiące lat, to napięcie opada i godzimy
się z tym, że to pewnie jeszcze nieprędko…
Ale ma też i drugi sens, który wyraźniej
zobaczyć można w obecnym kontekście. Otóż
Nowy Testament – a za nim liturgia – zachęcając do czuwania, podkreślają jednocześnie,
że ono jest konieczne cały czas, bo nie wiemy,
kiedy nastąpi powrót Chrystusa. Ewangelie
przekazują wręcz, że Jezus mówił, że nawet
On, w zakresie swojej ludzkiej wiedzy, w ciele jeszcze nieprzemienionym przez zmartwychwstanie, nie zna tej daty (por. np. Mk
13,32). To boska tajemnica, nieujawniona
żadnemu człowiekowi.
Podkreślam to, bo niestety, ilekroć czasy
robią się niepewne, pojawiają się w Kościele
ludzie przekonani, że potrafią rozpoznać godzinę powtórnego przyjścia Jezusa. I próbują
przekonać innych, że „teraz to się dzieją takie
rzeczy, że już na pewno idzie koniec świata”.
Albo „na to, co się dzieje, Bóg nie będzie
już patrzył obojętnie i nadchodzi – już na
dniach – dzień sądu”. A jako że czasy mamy
bardzo niepewne, zaroiło się, zwłaszcza w Internecie, od różnego rodzaju „proroków”
wieszczących rychły koniec. Intencje może
i mają szczytne i czyste – nie mnie sądzić.
Ale opowiadają rzeczy niezgodne z Pismem
Świętym i nauczaniem Kościoła. „Powiedzą
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A tymczasem na farze…
T

parafialne oratorium. Przeprowadzono też
remont dachu nad salkami. Pomalowanych
zostało kilka pomieszczeń w kościele: salka
ministrancka, kaplica dla dzieci, zakrystia,
przedsionek między zakrystią a kaplicą oraz
toaleta. W kilku pomieszczeniach zmieniono
oświetlenie. W kaplicy dla dzieci zawisł odnowiony obraz Jezusa Miłosiernego. W tym
miejscu warto wspomnieć o nowej figurze
Jezusa Zmartwychwstałego dłuta znanego
tyskiego rzeźbiarza Tomasza Wenklara, która
pojawiła się w naszym kościele na Paschę. Na
jesieni kolejne nowości. Dzięki anonimowemu
darczyńcy było możliwe pokrycie kosztów

W tym miejscu chciałabym serdecznie
podziękować naszym kochanym duszpasterzom: ks. proboszczowi Grzegorzowi Strzelczykowi i ks. Bogusławowi Noworycie za
dbałość o dobro materialne naszej parafii,
ale przede wszystkim za nieustanną opiekę duchową, za wsparcie, wszelką pomoc
w tych trudnych czasach pandemii oraz
farorzowe błogosławieństwo, które leci do
nas codziennie jeszcze przed świtem, zanim zdążymy otworzyć oczy. Czujemy się
zaopiekowani i kochani. Bardzo Wam za
wszystko dziękujemy.
Kochani Duszpasterze!
Niech Pan obdarza Was zdrowiem
i szczodrze błogosławi!
W imieniu parafian
Celina Antczak

KS. GRZEGORZ STRZELCZYK

en, tak doskonale znany nam zwrot
naszego proboszcza, jest zapowiedzią
zmian, jakie dokonują się w naszym parafialnym kościele, w jego obejściu i na farze. Dowiadujemy się o nich z codziennika farorza
na Facebooku. Czasami zwrot ten zwiastuje
też akcje charytatywne, do których zachęcają nas nasi duszpasterze, czasami inspiruje
kulinarnie. Jako że w końcówce roku często
dokonujemy podsumowań, chciałabym i ja,
z perspektywy minionego czasu, spojrzeć na
to, co działo się u nas w 2020 roku na farze.
W pierwszym półroczu jedno z pomieszczeń na probostwie zostało zaadoptowane na

zakupu pięknej ikony Matki Bożej Czułej,
której autorem jest Rafał Cempel. Na uwagę
zasługuje również wymiana konfesjonałów.
W listopadzie pojawiły się w naszym kościele
dwa zamykane konfesjonały, dostosowane dla
osób niedosłyszących i poruszających się na
wózku. Wykonała je Pracowania Stolarska
„U Salezjan” z Oświęcimia. Ta sama pracownia wykonała także pulpit na brakujące
w naszym kościele miejsce przewodniczenia
oraz ołtarz i ambonkę do oratorium.
Ciężki czas pandemii przeżywamy we
wspólnocie. Co prawda na odległość, ale
we wszystkim razem. Grupa parafialna na
Facebooku, zjednoczona przez naszych duszpasterzy, pomaga nie tylko sobie wzajemnie,
ale aktywnie włącza się w wiele akcji charytatywnych prowadzonych na terenie miasta.
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Oikoumene pod lasem

W

iemy już, że w tym roku nie będziemy mogli gościć w naszych domach
księży podczas tradycyjnej „kolędy”. Jednak
nie oznacza to, że kolędy całkiem nie będzie!
Dzięki pomysłowości i przedsiębiorczości
naszych duszpasterzy planowana jest, wspomniana na stronach 12–13, rewizyta kolędowa.
Będzie to wymagało od nas nieco większej
aktywności niż zazwyczaj i, bez względu na
formułę, jaką przyjmie kolędowa rewizyta,
opisanie drzwi kredą będzie naszym zadaniem. W związku z tym dobrze byłoby wiedzieć, co na tych drzwiach mamy napisać. Nie
zamierzam przedstawiać instrukcji obsługi
poświęconej kredy, ale spróbuję przybliżyć
historię i znaczenie pisanych co roku inicjałów. Jest to historia złożona, nakłada się w niej
na siebie wiele wątków i przez to rozwinięcie
liter jest niejednoznaczne. Mimo to spróbuję.
C+M+B albo K+M+B i data. W tym roku
będzie to data 2021 i od tego chyba należałoby zacząć. W naszej parafii odwiedziny
duszpasterskie trwają przez cały adwent
i potem jeszcze długo, aż do końca okresu
bożonarodzeniowego. Oznacza to, że w części
domów przyjmujemy księży jeszcze w grudniu, w części już w Nowym Roku. A jednak
zawsze pisana jest już nowa data. I nic w tym
dziwnego, bo z założenia powinny to być
odwiedziny noworoczne. Jest nas w parafii
całkiem sporo, a księży mamy dwóch, więc
trzeba było czas przeznaczony na wizyty wydłużyć. Odwiedziny te tradycyjnie nazywamy kolędą właśnie w nawiązaniu do Nowego
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Roku – w starożytnym Rzymie był zwyczaj
odwiedzania się w Kalendy styczniowe. Rzymianie mieli specyficzny system określania
dat, nie liczono dni miesiąca tak, jak my to
dzisiaj robimy, ale każdy dzień określany był
w odniesieniu do jednego z trzech momentów
w miesiącu, a były to: Kalendy, Nony i Idy.
Kalendy – Kalendae – to pierwszy dzień miesiąca, od niego też wzięła się nazwa kalendarz.
Do języka polskiego słowo „kolęda” w znaczeniu pieśni około bożonarodzeniowej przyszło najprawdopodobniej z języka czeskiego,
w którym określało ono pieśń noworoczną
(właśnie z uwagi na Kalendy styczniowe).
Przejęliśmy zatem zwyczaj odwiedzania się
w Nowy Rok i nazwę tych odwiedzin, może
nie bezpośrednio, ale jednak od starożytnych
Rzymian. Połączenie tej tradycji z odwiedzinami duszpasterskimi (które kanonicznie nie
muszą wcale odbywać się w tym czasie) ma
dodatkowy wymiar, bo koncentruje się wokół
święta Epifanii, obchodzonego 6 stycznia. Jest
to doskonały moment na wizytę księdza, bo
w tym dniu tradycyjnie powinno się błogosławić domy wiernych chrześcijan. Formuła
błogosławieństwa może brzmieć na przykład
tak: Christus mansionem benedicat – niech
Chrystus błogosławi to domostwo.
Słowo epifania brzmi może nieco tajemniczo, zwłaszcza w kontekście 6 stycznia,
kiedy zwykliśmy mówić, że obchodzimy
Święto Trzech Króli. Kościół jednak obchodzi wtedy właśnie święto Epifanii, które ustanowił jako jedno z pierwszych świąt w ogóle.
grudzień/styczeń
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Kalendy, kolęda i Epifania,
czyli C+M+B+2021

Adoracja Trzech Króli, Edward Burne-Jones, 1904 r.

Ἐπιφάνεια (epifaneia) – to po grecku dosłownie „ukazanie się”, „objawienie”. I jako
Objawienie rozumiane jest do dzisiaj przez
Kościół na całym świecie, przy czym przez
różne Kościoły obchodzone jest w różnych
momentach. A dokładniej rzecz ujmując –
w kościołach greckich cała Epifania świętowana jest jednego dnia, natomiast w kościołach łacińskich święto zostało podzielone
i obchodzi się poszczególne jego elementy
w różnych momentach roku liturgicznego.
Na te elementy składają się wydarzenia z życia Jezusa, które objawiają światu wcielenie Boga-Człowieka. Pierwszym jest Boże
Narodzenie, kolejnym pokłon Mędrców ze
Wschodu, który symbolizuje przyjęcie wiary
przez pogan, dalej cud w Kanie Galilejskiej,
który jest pierwszym „namacalnym” znakiem
boskości Jezusa i chrzest w Jordanie, podczas
którego Bóg wskazuje na Jezusa jako na Swego Syna. W kościołach wschodnich wszystkie
2020/2021

te wydarzenia świętuje się razem, 6 stycznia.
W kościele łacińskim już w IV wieku wyodrębniono Boże Narodzenie jako osobne
święto, a następnie obchody pamiątki chrztu
w Jordanie i cudu w Kanie przeniesiono na
inne dni tak, że 6 stycznia Kościół katolicki
skupia się w obchodach przede wszystkim na
Objawieniu, które przyjęliśmy my – poganie
– czyli wszystkie ludy z dalekich krajów.
Wymienione powyżej wydarzenia mają oczywiście swoje łacińskie nazwy: o rozpoznaniu
Boga w Dzieciątku Jezus przez Mędrców ze
Wschodu mówiono Cogito – poznaję; cud
w Kanie Galilejskiej miał miejsce podczas
wesela Matrimonium – małżeństwo, zaślubiny; a łacińskiego terminu Baptismus – chrzest,
już chyba nie trzeba wyjaśniać.
W tym roku może być inaczej, ale do
niedawna w dniu 6 stycznia radośnie i kolorowo uczestniczyliśmy w tzw. „Orszaku
Trzech Króli”. Wymową tego uczestnictwa
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jest przede wszystkim publiczne pokazanie,
że – tak jak oni – uznajemy Nowonarodzonego za naszego Boga. Zewnętrzną oznaką
przynależności do orszaku jest symboliczna
korona – atrybut króla. A jednak nigdzie
w Ewangelii nie znajdziemy informacji, że
przybysze z dalekiego kraju byli monarchami. Nie pojawiają się też ich imiona, które
przecież każde dziecko potrafi podać (mając
przy tym niejakie trudności z wymową…).
To skąd je znamy?
Zwyczaj oznaczania drzwi domów,
w których mieszkają wierni wyznawcy Boga
znany jest już ze Starego Testamentu. Wiemy
też, że już w średniowieczu funkcjonowała
tradycja opisywania drzwi wiernych chrześcijan inicjałami C+M+B. Czy był to akronim
wspomnianego wcześniej błogosławieństwa
Christus Mansionem Benedicat? Czy może,
jak chciał św. Augustyn, należałoby rozwinąć je w stwierdzenie Christus Multorum
Benefactor – Chrystus (jest) dobroczyńcą
wielu? Czy też miały być przypomnieniem
wydarzeń obchodzonych podczas święta
Epifanii: Cogito, Matrimonium, Baptismus?
Prawdę mówiąc tego nie wiemy, bo już wtedy
pojawiały się wątpliwości. Pojawił się też
nowy pomysł, żeby z tych trzech liter uczynić inicjały imion trzech, wspomnianych
w Ewangelii, Mędrców. Imiona te nie są przypadkowe: Kacper (Caspar) to imię perskie,
które oznacza „strażnika skarbu”, Melchior
jest imieniem semickim o znaczeniu „Mój
król jest moim światłem”, a Baltazar to imię
babilońskie, nadawane królom jako życzenie
pomyślności, bo znaczy „niech Bal chroni
króla” (Bal to imię starożytnego bóstwa).
Przybysze mieli wędrować ze Wschodu, więc
dostali wschodnie imiona. I były to imiona
królewskie, więc z czasem zwykło się przypisywać im nie tylko mądrość, o której pisze

Mateusz Ewangelista określając ich greckim
terminem μάγοι ἀπὸ ἀνατολῶν (magoi apo
anatolon) – Mędrcy ze Wschodu, ale też (być
może na podstawie słów Psalmu: Królowie
Tarszisz i wysp przyniosą dary, królowie
Szeby i Saby złożą daninę) dodano im jeszcze
godność królewską.
Czy rzeczywiście byli monarchami, tego
się dzisiaj nie dowiemy, wiemy natomiast, że
oni jako pierwsi poganie uznali w Jezusie
Boga i dlatego zostali świętymi Kościoła. Tak
ważnymi, że do niedawna (tj. do soboru watykańskiego II), błogosławieństwo kredy, którą
będziemy opisywać swoje drzwi brzmiało:
Pobłogosław, Panie Boże, tę stworzoną przez
Ciebie kredę, aby była zbawienna dla rodzaju
ludzkiego, i udziel przez wezwanie Twego
Świętego Imienia, aby ci, którzy ją zabiorą lub napiszą na drzwiach swoich domów
imiona Twoich świętych: Kacpra, Melchiora
i Baltazara, przez ich wstawiennictwo i zasługi otrzymali zdrowie ciała i opiekę dla
grudzień/styczeń

duszy. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Obecnie formuła błogosławieństwa została
zmieniona i nie nawiązuje bezpośrednio do
tradycyjnych imion biblijnych mędrców, niemniej pozostała w nim ich obecność: Boże,
jedyna i wieczna Światłości, Ty przyprowadziłeś Mędrców do swojego Syna i objawiłeś im Jego jako Króla nad królami, a oni
uwierzyli w Niego, oddali Mu pokłon i złożyli
dary. Pobłogosław ✠ tę kredę dla oznaczenia
drzwi naszych mieszkań, w których przyjęliśmy światło Twojego objawienia. Spraw,
abyśmy stawali się coraz bardziej widocznym
światłem dla ludzi, którzy Ciebie szukają.
I chyba najważniejszą częścią całej tej
historii jest to ostatnie zdanie. Kiedy na znak
przynależności do Chrystusa będziemy kreślić poświęconą kredą trzy litery i noworoczną datę na drzwiach naszych domów, możemy mieć w pamięci piękne słowa kolędowego
błogosławieństwa (niech Chrystus błogosławi
to domostwo), a jednocześnie wspomnieć na
Mędrców, którzy złożyli Mu pokłon i jak
oni starać się być „widocznym światłem dla
ludzi, którzy Ciebie, Panie szukają”.
DLA CIEKAWYCH:
Pierwsza litera kolędowego
błogosławieństwa budzi najwięcej
niepewności, pojawia się bowiem w trzech
odsłonach: C, K lub G. C wydaje się być
najbardziej uniwersalne, bo oddaje
wszystkie znaczenia omówione powyżej.
G pojawia się jako inicjał łacińskiej wersji
imienia Kacper – Gasparus (obok Caspar), K
natomiast byłoby wersją spolszczoną, czyli
właśnie Kacper (litera „k” bardzo rzadko
występuje w języku łacińskim, jednym
z niewielu słów, w których się pojawia jest
omawiany termin Kalendae).

Katarzyna Warcaba

2020/2021

Abrahamowe
winszowanie
Z okazji zbliżających się 50. urodzin
naszego kochanego Farorza
ks. Grzegorza Strzelczyka
składamy najserdeczniejsze życzenia.

Czcigodny Księże Proboszczu,
życzymy Ci zdrowia i mocy Bożej
w dalszym realizowaniu swojego
powołania.
Życzymy, aby Duch Święty
opromieniał swym światłem każdy dzień
Twojej kapłańskiej posługi.
Niech Matka Boża i święty nasz patron
Maksymilian mają Cię w swojej opiece.
Z modlitwą
wdzięczni
parafianie

CO
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REWIZYTA KOLĘDOWA (2021)
Parafia św. Maksymiliana Marii Kolbego w Tychach
Wiemy już, że w tym roku, ze względu
na pandemię, nie będzie kolędy w tradycyjnej formie. Ale to nie oznacza, że nie mamy
pomysłu na spotkanie z Wami i choć chwilę
wspólnej modlitwy. Zapraszamy zatem na

REWIZYTĘ! Tym razem Wy zawitajcie
do nas na farę – choć na pół godzinki
i choćby tylko zdalnie!

Oczywiście, wszystko będzie zależało
od rozwoju sytuacji (będziemy informować
na bieżąco). Mamy przygotowane trzy opcje:
1) optymistyczna: jest w miarę bezpiecznie,
dopuszczone są małe zgromadzenia – przychodzicie do nas małymi grupami (poniżej
porządek – „pocięliśmy” tradycyjne trasy
kolędowe na mniejsze…), siadamy na pół
godziny modlitwy i klachów przy kawie/
27 grudnia – niedziela
27.12 13.30 Plac Zbawiciela nr 2
27.12 14.00 Parkowa, Złota, Zygmunta
27.12 14.30 Targiela nr 69-79 (nieparzyste)
27.12 15.00 Targiela nr 55-67 (nieparzyste)
27.12 15.30 Targiela nr 50-72 (parzyste)
27.12 17.30 Targiela nr 41-53 (nieparzyste)
27.12 18.00 Targiela nr 3-21 (nieparzyste)
27.12 18.30 Targiela nr 26-48 (parzyste)
27.12 19.30 Targiela nr 23-39 (nieparzyste)
27.12 20.00 Targiela nr 2-24 (parzyste)
2 stycznia – sobota
2.01 13.00 Zapolskiej 15, 47 (całość) i 49 (mieszkania parzyste)
2.01 13.30 Zapolskiej nr 9 (całość) 11 (m. parzyste)
2.01 14.00 Zapolskiej nr 8
2.01 14.30 Zapolskiej nr 63, 65
2.01 15.00 Zapolskiej nr 6
2.01 15.30 Zapolskiej nr 59, 61
2.01 16.00 Zapolskiej nr 57
2.01 16.30 Zapolskiej nr 5, 7
2.01 17.00 Zapolskiej nr 49 (m. nieparzyste) i całość: 51, 53
2.01 19.00 Zapolskiej nr 4
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herbacie, zabieracie pobłogosławioną kredę
do „zrób to sam” itd.
2) w
 ariant mniej optymistyczny: zagrożenie jest jeszcze realne, więc przychodzą
tylko ci co już po COVIDzie i osoby spoza grupy ryzyka, pozostali uczestniczą
w spotkaniu zdalnie (ekran, głośniki itd.,
żeby był kontakt między tymi, co na miejscu i tymi, co zdalnie – porządek taki sam);
3) w ariant pesymistyczny: wszystko
robimy zdalnie (ale wciąż wg porządku
podanego poniżej).
Zarezerwujcie sobie, prosimy, terminy…
Zapraszamy!!!
ks. Grzegorz & ks. Bogusław
2.01 19.30 Zapolskiej nr 26, 28
2.01 20.00 Zapolskiej nr 24
3 stycznia – niedziela
3.01 13.30 Zapolskiej nr 22
3.01 14.00 Zapolskiej nr 20
3.01 14.30 Zapolskiej nr 2
3.01 15.00 Zapolskiej nr 18
3.01 15.30 Zapolskiej nr 14, 16
3.01 17.30 Zapolskiej nr 12
3.01 18.00 Zapolskiej nr 11 (m. nieparzyste) i 13 (całość)
3.01 18.30 Zapolskiej nr 10
3.01 19.30 Zapolskiej nr 1, 3
3.01 20.00 Zacisze nr 31-59
6 stycznia – środa, Trzech Króli
6.01 13.30 Zacisze nr 1-29
6.01 14.00 Sikorskiego nr 191, 193
6.01 14.30 Sikorskiego nr 187 (parzyste), 189 (całość)
6.01 15.00 Sikorskiego nr 185 (całość), 187 (nieparzyste)
6.01 15.30 Sikorskiego nr 181, 183
6.01 17.30 Sikorskiego nr 177, 179
6.01 18.00 Sikorskiego nr 173, 175
6.01 18.30 Sikorskiego nr 169, 171

grudzień/styczeń

6.01 19.30 Sikorskiego nr 165, 167
6.01 20.00 Sikorskiego nr 161, 163
9 stycznia – sobota
9.01 13.00 Sikorskiego nr 153, 155
9.01 13.30 Sikorskiego nr 147, 149
9.01 14.00 Sikorskiego nr 142, 140, Zbożowa nr 2-18
9.01 14.30 Sikorskiego nr 141, 143
9.01 15.00 Sikorskiego nr 137, 139
9.01 15.30 Sikorskiego nr 133 (m. nieparzyste) i 135 (całość)
9.01 16.00 Sikorskiego nr 131 (całość) i 133 (m. parzyste)
9.01 16.30 Sikorskiego nr 127, 129
9.01 17.00 Sikorskiego nr 121, 125
9.01 19.00 Żółkiewskiego nr 71-101
9.01 19.30 Żółkiewskiego nr 38, 40
9.01 20.00 Żółkiewskiego nr 36
10 stycznia – niedziela
10.01 13.30 Żółkiewskiego nr 35-69
10.01 14.00 Żółkiewskiego nr 34
10.01 14.30 Żółkiewskiego nr 32
10.01 15.00 Żółkiewskiego nr 30
10.01 15.30 Żółkiewskiego nr 28
10.01 17.30 Żółkiewskiego nr 26
10.01 18.00 Żółkiewskiego nr 24
10.01 18.30 Żółkiewskiego nr 2-33
10.01 19.30 Żółkiewskiego nr 22
10.01 20.00 Żółkiewskiego 42, 44
16 stycznia – sobota
16.01 13.00 Ziemiańska nr 34-64 (parzyste)
16.01 13.30 Ziemiańska nr 33-63 (nieparzyste)
16.01 14.00 Ziemiańska nr 2-32 (parzyste)
16.01 14.30 Ziemiańska nr 1-31 (nieparzyste)
16.01 15.00 Zgrzebnioka nr 8
16.01 15.30 Zgrzebnioka nr 60 (m. nieparzyste) i 62 (całość)
16.01 16.00 Zgrzebnioka nr 6
16.01 16.30 Zgrzebnioka nr 56 (całość) i 60 (m. parzyste)
16.01 17.00 Zgrzebnioka nr 52 (m. nieparzyste) i 54 (całość)
16.01 19.00 Zgrzebnioka nr 50 (całość) i 52 (m. parzyste)
16.01 19.30 Zgrzebnioka nr 46 (m. nieparzyste) i 48 (całość)
16.01 20.00 Zgrzebnioka nr 44 (całość) i 46 (m. parzyste)
17 stycznia – niedziela
17.01 13.30 Zgrzebnioka nr 40 (m. nieparzyste) i 42 (całość)
17.01 14.00 Zgrzebnioka nr 4
17.01 14.30 Zgrzebnioka nr 38 (całość) i 40 (m. parzyste)
17.01 15.00 Zgrzebnioka nr 33, 35
17.01 15.30 Zgrzebnioka nr 32, 34
17.01 17.30 Zgrzebnioka nr 29
17.01 18.00 Zgrzebnioka nr 28, 30
17.01 18.30 Zgrzebnioka nr 25, 31
17.01 19.30 Zgrzebnioka nr 22, 24

2020/2021

17.01 20.00 Zgrzebnioka nr 21, 23
23 stycznia – sobota
23.01 13.00 Zgrzebnioka nr 18, 20
23.01 13.30 Zgrzebnioka nr 1, 3
23.01 14.00 Zelwerowicza nr 28 nieparzyste, 29
23.01 14.30 Zelwerowicza nr 26, 28 parzyste
23.01 15.00 Zelwerowicza domki 14-44
23.01 15.30 Zaręby nr 8, 26
23.01 16.00 Zaręby nr 64, 66
23.01 16.30 Zaręby nr 60 nieparzyste, 62
23.01 17.00 Zaręby nr 58, 60 parzyste
23.01 19.00 Zaręby nr 54, 56
23.01 19.30 Zaręby nr 50, 52
23.01 20.00 Zaręby nr 5, 7
24 stycznia – niedziela
24.01 13.30 Zaręby nr 46 nieparzyste, 48
24.01 14.00 Zaręby nr 44, 46 parzyste
24.01 14.30 Zaręby nr 43 (m. nieparzyste) i 45 (całość)
24.01 15.00 Zaręby nr 42
24.01 15.30 Zaręby nr 41 (całość) i 43 (m. parzyste)
24.01 17.30 Zaręby nr 4, 6
24.01 18.00 Zaręby nr 39
24.01 18.30 Zaręby nr 37
24.01 19.30 Zaręby nr 36, 38
24.01 20.00 Zaręby nr 33, 35
30 stycznia – sobota
30.01 13.00 Zaręby nr 32, 34
30.01 13.30 Zaręby nr 29, 31
30.01 14.00 Zaręby nr 23, 25
30.01 14.30 Zaręby nr 20, 22
30.01 15.00 Zaręby nr 19, 21
30.01 15.30 Zaręby nr 18
30.01 16.00 Zaręby nr 16
30.01 16.30 Zaręby nr 15
30.01 17.00 Zaręby nr 14
30.01 19.00 Zaręby nr 13
30.01 19.30 Zaręby nr 12
30.01 20.00 Zaręby nr 10
31 stycznia – niedziela
31.01 13.30 Zaręby nr 1, 3
31.01 14.00 dodatkowa
31.01 14.30 dodatkowa
31.01 15.00 dodatkowa
31.01 15.30 dodatkowa
31.01 17.30 dodatkowa
31.01 18.00 dodatkowa
31.01 18.30 dodatkowa
31.01 19.30 dodatkowa
31.01 20.00 dodatkowa
CO
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Intencje mszalne
G R U D Z I E Ń

2 0 2 0

01.12.2020 Wtorek
7.30 – Za + Stanisława Sapa od Iwony i Michała Bizoń z dziećmi.
18.00 – Za ++ z rodzin: Popędów, Młodzików,
Omilianów, Kazimierskich i Mieziów.
02.12.2020 Środa
7.30 – Za + Stanisława Sapa od Bożeny
i Janusza Czaja.
18.00 – Za + kuzynkę Ewelinę, aby dobry
Bóg okazał jej miłosierdzie i przyjął
do swego królestwa.
03.12.2020 Czwartek
7.30 – Przez wst. Matki Bożej i św. Maksymiliana w intencji syna Piotra Kandzia z okazji urodzin, dziękując za
otrzymane łaski i prosząc o zdrowie
i Boże błogosławieństwo.
18.00 – Z
 a + Tomasza Lenarczyk.
04.12.2020 Piątek
7.30 – W int. Parafian. W int. Czcicieli Najświętszego Serca Maryi.
10.00 – W
 int. Górników – o błogosławieństwo Boże oraz dla zmarłych o życie
wieczne.
18.00 – Za ++ rodziców Jerzego Wójcika oraz
Danutę i Józefa Gadzickich.
05.12.2020 Sobota
7.30 – W int. Parafian. W int. Czcicieli Niepokalanego Serca Maryi.
18.00 – Za + męża Mieczysława Szymura
w 10. rocznicę śmierci, ++ rodziców
z obu stron oraz ++ braci.
06.12.2020 Niedziela
7.30 – Dziękczynno – błagalna z okazji 45.

14
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urodzin Moniki, z prośbą o łaski dla
całej rodziny.
9.30 – Z
 a + Bogusławę Grycz w 5. rocznicę śmierci, ++ rodziców Tadeusza
i Marię Wróbel, ++ teściów Stanisława i Marię Grycz, ++ Stanisława
i Kunegundę Apolinowskich oraz ++
z wymienionych rodzin.
11.30 – W int. dziecka przyjmującego Sakrament Chrztu św.
16.30 – W int. Dzieci Maryi.
07.12.2020 Poniedziałek
7.30 – W int. Członków Żywego Różańca.
18.00 – Za + Stanisława Sapa od Adama
Kaczmarczyka z córkami.
08.12.2020 Wtorek
7.30 – Do Matki Bożej Niepokalanego
Poczęcia w int. Marii Szymanowskiej, dziękując za opiekę i prosząc
o zdrowie, Boże błogosławieństwo
i potrzebne łaski.
18.00 – Za + Brunona Włodarczyka w 1.
rocznicę śmierci.
09.12.2020 Środa
7.30 – Za + Stanisława Sapa od Andrzeja
i Anny Kaczmarczyk z dziećmi.
18.00 – Z
 a + Grzegorza Słomkowskiego od
sąsiadów.
10.12.2020 Czwartek
7.30 – Za + męża Jerzego o łaskę nieba.
18.00 – Za + Michalinę Petka w rocznicę
śmierci.
11.12.2020 Piątek
7.30 – O Boże błog. i opiekę Matki Bożej
dla Wandy Hübner i jej rodziców.
18.00 – Z
 a ++ rodziców Annę i Teofila Karbowy, siostrę Małgorzatę Bojdoł,
grudzień/styczeń

teściów Elżbietę i Bernarda Czardybon, Marka Czardybon oraz ciocię
Martę Sajdok.
12.12.2020 Sobota
7.30 – Za + Zbigniewa Maleszyk w rocznicę
śmierci.
18.00 – W
 int. córki Aleksandry o zdrowie,
błog. w życiu i opiekę Matki Bożej.
13.12.2020 Niedziela
7.30 – Za + mamę Stefanię Seweryn w rocznicę śmierci oraz za + ojca Wiktora.
9.30 – Za ++ rodziców Jadwigę i Józefa
Piórkowskich oraz teściów Helenę
i Henryka Wilgusz, z prośbą o łaskę
zbawienia.
11.30 – Za + męża Krzysztofa Kozok w rocznicę urodzin, ++ teściów Krystynę
i Adolfa oraz + szwagra Ryszarda
o chwałę nieba.
16.30 – Przez wst. Matki Bożej Róży Duchownej w int. Członków Żywego
Różańca, z prośbą o Boże błog. i wytrwanie w modlitwie.
14.12.2020 Poniedziałek
7.30 – Za + Stanisława Sapa od kolegi Andrzeja Kaczmarczyk z żoną.
18.00 – O łaskę wiary i zdrowie w int. Bogu
wiadomej.
15.12.2020 Wtorek
7.30 – Za ++ rodziców Zenonę i Jana Doniec, ++ braci i ++ z rodziny.
18.00 – Z
 a ++ rodziców Jadwigę i Edwarda
Cofała.
16.12.2020 Środa
7.30 – W int. budowniczych i dobrodziejów
naszej Parafii.
18.00 – Z podz. za otrzymane łaski, z prośbą
o dalsze błog. i opiekę Matki Bożej dla
Marka Mazurczyka i syna Grzegorza
z okazji urodzin i rocznicy chrztu św.
2020/2021

17.12.2020 Czwartek
7.30 – Za + Stanisława Sapa od chrześnicy
Bogusławy z rodziną.
18.00 – Z
 a ++ Bogumiłę i Zdzisława Gajcy
od córek z rodzinami.
18.12.2020 Piątek
7.30 – Z
 a dusze zmarłych z rodzin: Andrycz,
Gazda, Werkej i Woźny.
18.00 – Za ++ rodziców Janinę i Józefa Bandyk, + córkę Joannę Ławrynowicz,
++ braci Zbigniewa i Mariana, bratanka Adasia, Irenę Ławrynowicz
i ++ z rodzin: Can, Ławrynowicz,
Duda, Matyszczyk i Stępniak.
19.12.2020 Sobota
7.30 – Za + Jerzego Orzeł od żony, córki
i syna z rodzinami.
18.00 – Za + Barbarę Ratajczak w 3. rocznicę
śmierci oraz za ++ rodziców z obu
stron.
20.12.2020 Niedziela
7.30 – Za ++ z rodziny Klemens i Pyrtek.
9.30 – Za ++ rodziców Jana i Krystynę Muranowicz, brata Tadeusza, siostrę Danutę, za + teściową Agnieszkę Urbaniak,
++ z rodzin: Urbaniak, Muranowicz,
za dusze w czyśćcu cierpiące.
11.30 – Za + męża Romana Mazur w 2. rocznicę śmierci.
16.30 – Za + Rafała Łabęda w rocznicę urodzin oraz 1. rocznicę śmierci.
21.12.2020 Poniedziałek
7.30 – Za + Stanisława Sapa od Kręcichwastów.
18.00 – Za + Karola Knopika w 20. rocznicę
śmierci oraz + Genowefę Szczepańską w 11. rocznicę śmierci.
22.12.2020 Wtorek
7.30 – zajęta.
18.00 – Z
 a + Kazimierza Szyrszeń.
CO
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23.12.2020 Środa
7.30 – W int. Bogdana Przydatek z okazji
urodzin, z podz. za wszelkie otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog.
i światło Ducha św.
18.00 – Przez wst. Matki Bożej Nieustającej
Pomocy i św. Maksymiliana w int.
rodziny, dziękując za otrzymane łaski i prosząc o Boże błog. i światło
Ducha św.
24.12.2020 Czwartek
7.30 – W int. ++ Marii, Ewy i Antoniego
Szczerba.
24.00 – PASTERKA
– W int. Parafian.
25.12.2020 Piątek
7.30 – Za + mamę Helenę Kubasiak z prośbą
o życie wieczne.
9.30 – O zdrowie dla mamy Urszuli, rodziców Joanny i Kazimierza oraz
za ++ z rodziny, ++ sąsiadów z ul.
Sikorskiego 137.
11.30 – Za + Ryszarda Chmiel w rocznicę
śmierci oraz za + Krystynę Chmiel.
16.30 – W int. Eugenii i Bogumiła Wojewodów z okazji 50. rocz. ślubu, z podz.
za otrzymane łaski, z prośbą o Boże
błog. na kolejne lata wspólnego życia.
26.12.2020 Sobota
7.30 – Do Dzieciątka Jezus w int. Anieli
i Floriana Pustelnik z okazji 55. rocznicy ślubu z podz. za wszelkie łaski,
z prośbą o Boże błog. i za synów
z rodzinami.
9.30 – z ajęta.
11.30 – W
 int. Dzieci przyjmujących Sakrament Chrztu św., w int. Rocznych
Dzieci, ich rodziców i rodziców
chrzestnych.
16.30 – W int. Tobiasza Pilnickiego w dniu
urodzin, dziękując Bogu za wszelkie
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otrzymane łaski i prosząc o zdrowie
i błogosławieństwo na dalsze lata
życia.
27.12.2020 Niedziela
7.30 – Za ++ Wandę Waszkowską i Ryszarda
Czarneckiego.
9.30 – Z
 a rodziców: ++ Teresę i Czesława
Gołąbków, Helenę i Adama Kozłowskich oraz ++ dziadków z obu stron,
o chwałę nieba.
11.30 – Msza św. od rodziców i babci w intencji zbawienia duszy córki Agnieszki
Winter, w drugą rocznicę odejścia ze
świata do Pana Boga.
16.30 – Za + męża Kazimierza Szewieczek,
o łaskę nieba.
28.12.2020 Poniedziałek
7.30 – Za ++ rodziców Teresę i Stefana Piszczek, ++ rodzeństwo i ++ z rodziny.
9:00 – W int. dzieci naszej Parafii.
18.00 – Z
 a + Janinę Ferenc.
29.12.2020 Wtorek
7.30 – Za ++ rodziców Juliannę i Roberta
Seweryn, braci: Henryka i Benedykta, bratową Gertrudę i synową Beatę
i męża Pawła.
18.00 – Za ++ rodziców Gertrudę i Franciszka Kroker oraz za ++ z rodzin: Kroker, Kuchta, Ochot i Kukawieckich
z prośbą o łaskę zbawienia.
30.12.2020 Środa
7.30 – Za + Stanisława Sapa od chrześniaka
Marka z rodziną.
18.00 – Do Świętej Rodziny w intencji małżonków Renaty i Dariusza Kandzia
z okazji 30. rocznicy ślubu, dziękując za otrzymane łaski, prosząc
o błog. i Bożą opiekę na dalsze
lata życia oraz Dary Ducha św. dla
dzieci.
grudzień/styczeń

31.12.2020 Czwartek
7.30 – D
 ziękczynno – błagalna dla rodzin Andryczów, Remiszewskich
i Gazdów.
17.00 – Z
 akończenie Starego Roku..
W int. Parafian.
S T Y C Z E Ń

2 0 2 1

01.01.2021 Piątek
7.30 – W int. Czcicieli Najświętszego Serca
Pana Jezusa.
9.30 – Za + Małgorzatę Biszczanik w 2.
rocznicę śmierci, ++ rodziców, teściów i ++ z rodziny.
11.30 – w
 olna.
16.30 – Za + Jerzego Orzeł, ++ rodziców
i teściów, + brata z żoną, ++ brata
Michała, Leszka, Wiktorię i Urszulę.
02.01.2021 Sobota
7.30 – Za ++ rodziców Julię i Augustyna
Broncel.
18.00 – Z
 a + Monikę Bujnowicz od rodziny
Ziernickich.
03.01.2021 Niedziela
7.30 – Za + syna Andrzeja Bula w rocznicę
śmierci, za + męża Jana i ++ rodziców z obu stron.
9.30 – Z
 a + Emila Sosnę (od sąsiadów z ul.
Zgrzebnioka 38).
11.30 – W
 int. Jakuba Stachonia z okazji 10.
rocznicy urodzin, z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o błog. i opiekę
Anioła Stróża.
16.30 – zajęta.
04.01.2021 Poniedziałek
7.30 – Za + Edmunda Stęchły (od Róż Różańcowych i Legionu Maryi).
18.00 – Za ++ rodziców Jadwigę i Antoniego
Kaczmarczyk.
2020/2021

05.01.2021 Wtorek
7.30 – Z a + Jana Podrazę od rodziny
Winiarz.
18.00 – Za + Adelajdę Opieła od przyjaciółek.
06.01.2021 Środa
7.30 – Za + Zenona Wilczkowskiego o łaskę
zbawienia, w rocznicę urodzin.
9.30 – Za ++ Mariusza i Władysława Boreckich, z prośbą o łaskę nieba.
11.30 – W int. Bogdana Duda w rocznicę urodzin, do Bożej Opatrzności z podz.
za dar życia i włączenia do wspólnoty Kościoła przez chrzest. Z prośbą
o dary Ducha Świętego i zdrowie na
dalsze lata życia.
16.30 – Za + Emila Sosnę, w miesiąc po
śmierci.
07.01.2021 Czwartek
7.30 – O powołania kapłańskie i zakonne.
18.00 – Z
 a + Romana Sadowskiego w rocznicę urodzin, z prośbą o dar nieba,
od żony i córki z rodziną.
08.01.2021 Piątek
7.30 – W int. Członków Żywego Różańca.
18.00 – W int. wnuczek Elizy i Weroniki
z okazji urodzin, z podz. za otrzymane łaski i z prośbą o dary Ducha
św. i potrzebne łaski dla rodziców.
09.01.2021 Sobota
7.30 – Za + Monikę Bujnowicz od rodzin
Karaśkiewicz i Frączek.
18.00 – Z
 a + Stanisława Kubiczaka w rocznicę śmierci, o łaskę nieba.
10.01.2021 Niedziela
7.30 – wolna.
9.30 – w
 olna.
11.30 – W
 int. Parafian.
16.30 – Za + mamę Leokadię w 25. rocznicę
śmierci i ++ z rodzin: Arciszewskich,
Pęgowskich, Starzaków i Bukałów.
CO
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11.01.2021 Poniedziałek
7.30 – Za + córkę Joannę Ławrynowicz
w rocznicę urodzin, z prośbą o łaskę
nieba.
18.00 – z ajęta.
12.01.2021 Wtorek
7.30 – zajęta
18.00 – Przez wst. Matki Bożej Nieustającej
Pomocy i św. Maksymiliana w int.
Agaty i Janusza Szojda z okazji 30.
rocznicy ślubu, dziękując za otrzymane łaski, prosząc o zdrowie i Boże
błog. na dalsze lata.
13.01.2021 Środa
7.30 – W 4. rocznicę śmierci za kochanego
synka Ludwiczka Meljon oraz o łaski
dla całej rodziny.
18.00 – W
 int. Róż Różańcowych.
14.01.2021 Czwartek
7.30 – D
 ziękczynno – błagalna, o dary Ducha św. dla Pauliny z okazji urodzin.
18.00 – Za + męża Kazimierza w 15. rocznicę
śmierci oraz córkę Annę Szypcio.
15.01.2021 Piątek
7.30 – Za + męża Alojzego Szafron w 4.
rocznicę śmierci, za ++ rodziców
z obu stron oraz Annę Szafron.
18.00 – Za ++ rodziców Reginę i Franciszka
Fułat, siostrę Arletę i brata Romana.
16.01.2021 Sobota
7.30 – W int. budowniczych i dobrodziejów
naszej Parafii.
18.00 – z ajęta.
17.01.2021 Niedziela
7.30 – wolna.
9.30 – Za + męża Franciszka Suslik w 1.
rocznicę śmierci od żony, córki i synów, za + brata oraz pokrewieństwo
z obu stron.
11.30 – W int. Parafian.
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16.30 – Za + żonę Danutę Opitek, ++ rodziców
Agnieszkę i Stanisława Opitek oraz za
++ teściów Janinę i Jerzego Celińskich.
18.01.2021 Poniedziałek
7.30 – Za + Edmunda Stęchły od Legionu
Maryi.
18.00 – Za + ojca Szczepana Baron, z prośbą
o życie wieczne.
19.01.2021 Wtorek
7.30 – Za + Zbigniewa Pawlika, z prośbą
o łaskę zbawienia (Msza św. ofiarowana od sąsiadów z klatki 38).
18.00 – O wiarę, nadzieję, miłość oraz potrzebne łaski w czasie żałoby dla rodziny Mróz (Msza św. ofiarowana od
przyjaciół).
20.01.2021 Środa
7.30 – O
 łaskę wiary i błogosławieństwa
w int. Bogu wiadomej.
18.00 – W
 int. uczniów klasy 8B.
21.01.2021 Czwartek
7.30 – W int. Małgosi w dniu urodzin,
z prośbą o zdrowie i dary Ducha
Świętego oraz o zdanie egzaminu.
18.00 – Z
 a ++ babcie i dziadków z rodzin:
Wiklak, Wilczkowski, Strauchman
i Śpiewak.
22.01.2021 Piątek
7.30 – wolna.
18.00 – Za + Albina Biełka, żonę Łucję oraz
za ++ z rodzin Biełka, Fijoł i Anderko.
23.01.2021 Sobota
7.30 – wolna.
18.00 – Z
 a + męża Bronisława Rębisza, ++
rodziców Marię i Kazimierza Rębisz
oraz Zofię i Władysława Maślanka.
24.01.2021 Niedziela
7.30 – W int. Księdza Proboszcza, od Legionu Maryi.
9.30 – w
 olna.
grudzień/styczeń

11.30 – W
 int. Dzieci przyjmujących Sakrament Chrztu św., w int. Rocznych
Dzieci, ich rodziców i rodziców
chrzestnych.
16.30 – zajęta.
25.01.2021 Poniedziałek
7.30 – Do Matki Bożej Królowej Kapłanów
o zdrowie, Boże błogosławieństwo
i potrzebne łaski na kolejne lata życia dla Księdza Proboszcza z okazji
50. rocznicy urodzin od członków
Żywego Różańca.
18.00 – Z
 a ++ rodziców Pawła i Bertę Mazurczyk i ++ z rodziny.
26.01.2021 Wtorek
7.30 – wolna.
18.00 – Za + Monikę Bujnowicz (Msza św. od
współpracowników i podopiecznych
poradni EDUKO).
27.01.2021 Środa
7.30 – wolna.
18.00 – Za + ojca chrzestnego Sławomira Gwardę, aby dobry Bóg okazał
mu miłosierdzie i przyjął do swego
Królestwa.
28.01.2021 Czwartek
7.30 – W int. Urszuli Kowal od Legionu
Maryi.
18.00 – z ajęta.
29.01.2021 Piątek
7.30 – wolna.

18.00 – Za + Zbigniewa Pawlika, z prośbą
o łaskę zbawienia (Msza św. ofiarowana od sąsiadów z klatki 38).
30.01.2021 Sobota
7.30 – wolna.
18.00 – Z
 a + Monikę Bujnowicz (Msza św.
od sąsiadów).
31.01.2021 Niedziela
7.30 – Za + Zenona Wiczkowskiego w 5.
rocznicę śmierci, o łaskę zbawienia.
9.30 – w
 olna.
11.30 – W
 int. Parafian.
16.30 – W int. Alicji z okazji urodzin, z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństo.

�

Ogłoszenia
Chrzty:
22.11.2020 – Hanna Tuszycka
Pogrzeby:

26.10.2020 – Monika Bujnowicz
31.10.2020 – Jan Podraza
06.11.2020 – Regina Fułat
19.11.2020 – Jerzy Orzeł
20.11.2020 – Emil Sosna
21.11.2020 – Edmund Stęchły
26.11.2020 – Zbigniew Pawlik

•
Papieskie Intencje Misyjne:
Grudzień 2020, ewangelizacyjna:
Módlmy się, aby nasza osobista relacja z Jezusem Chrystusem żywiła się
Słowem Bożym i życiem modlitwy.
Styczeń 2021, ewangelizacyjna:
Aby Pan dał nam łaskę życia w głębokim braterstwie z braćmi i siostrami innych religii,
w postawie modlitwy za siebie nawzajem i otwartości na wszystkich.

2020/2021

CO

POD LASEM PISZCZY

19

Nic nie wskazuje na to, by Bóg wybrał jakieś szczególne
miejsce lub czas na to, by stać się człowiekiem.
Przyszedł w nieszczególnym czasie
i nieszczególnym miejscu.
I niech to będzie dla nas źródłem pociechy
i nadziei w te Święta:
Bóg przychodzi nawet w marny czas…
Życzymy Wam, żebyście tego doświadczyli
na przekór wszystkiemu:
Bóg w nas też się rodzi!
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