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Radość noworoczna ma swój głęboki sens. 

Po prostu cieszymy się Darem Czasu, Łaską Czasu. 
Ile możemy zrobić w ciągu 365 dni? 

Bo tak długo obraca się ziemia dookoła Słońca w ciągu roku. 
Byle tylko nie obracać się wyłącznie wokół samego siebie. 

Czas jest wielkim naszym skarbem. 
Mówią nawet, że czas to miłość. 

Możliwość służenia innym.  
ks. Jan Twardowski 

 
 
 
 
Głębokiej radości z przebywania z Bogiem,  
Prawdziwego zaufania płynącego z łaski wiary, 
Nadziei, która zawieść nie może, 
Przemieniającej rzeczywistość miłości 
na nadchodzący rok 2018 
życzy  
Ksiądz Proboszcz  
Józef Krakowski 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Przewielebny Księże Proboszczu! 
Parafią kierować to trudne zadanie, 
to nieustanne posługiwanie. 
Ciągle masz pracy wiele, 
tak w sprawach gospodarczych, jak i w kościele. 

Ty nasze dusze z win obmywasz, 
korzenie złości z nas wyrywasz. 

Uczysz nas kochać Boga, 
ukazujesz którędy do nieba droga. 

Jak Ci się za Twą pracę, trud i posługi odwdzięczyć mamy? 
To nie takie proste. 

Przeto Boga i Matkę Najświętszą o opiekę, 
o dobre zdrowie dla Ciebie błagamy. 

Św. Józef, Patron Twój, który dobrze zna trudy i znoje, 
niech Ci towarzyszy i Cię wspiera, 

Przez całe życie Twoje! 
 

Małgorzata Niemiec 

 
Najlepsza modlitwa na początek Nowego Roku.  

 
Panie,  
uczyń z nas narzędzia  
Twego pokoju, 
abyśmy siali miłość tam, 
gdzie panuje nienawiść; 
wybaczenie, tam  
gdzie panuje krzywda; 
jedność, tam  
gdzie panuje zwątpienie; 
nadzieję, tam  
gdzie panuje rozpacz; 
światło, tam  
gdzie panuje mrok; 
radość, tam gdzie panuje smutek. 

Spraw abyśmy mogli 
nie tyle szukać pociechy, co pociechę dawać; 

nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć; 
nie tyle szukać miłości, co kochać; 

albowiem dając otrzymujemy; 
wybaczając zyskujemy przebaczenie; 

a umierając, rodzimy się do wiecznego życia, 
przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. 



Dziś obchodzimy Święto św. Rodziny - Jezusa, Maryi i Józefa. 

Jest to święto rodzin chrześcijańskich, a jednocześnie ostatni 

dzień roku kalendarzowego. Każdy, kto w tym dniu odmówi uro-

czyście hymn: „Ciebie Boże wysławiamy” i spełni zwykłe warunki, 

uzyskuje odpust zupełny. 

 Zapraszam na uroczyste Nabożeństwo dziękczynno - ekspia-

cyjne na zakończenie roku po Mszy św. o godz. 17.00.  

 Jutro - 1 stycznia - Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki  

Maryi. Kończy się oktawa Narodzenia Pańskiego. Jest to także 

Światowy Dzień Modlitw o Pokój. W tym dniu Nieszporów nie bę-

dzie.  

 1. stycznia można uzyskać odpust zupełny za publiczne od-

śpiewanie lub odmówienie „Hymnu do Ducha Św.” w celu upro-

szenia łaski świętości i pomocy Bożej w Nowym Roku oraz speł-

nienie zwykłych warunków odpustu. 

 W sobotę 6 stycznia Uroczystość Objawienia Pańskiego, która 

jest wspomnieniem misterium objawienia się Słowa Wcielonego 

całemu światu. Jest to także Misyjny Dzień Dziecka.  

 6 stycznia - Dies episcopi - przypada 20. rocznica święceń bi-

skupich Księdza Arcybiskupa Wiktora Skworca i 3. rocznica świę-

ceń biskupich ks. Marka i ks. Adama. Pamiętajmy o nich w modli-

twie.  

 W tym tygodniu przypadają 1. czwartek, piątek i sobota miesią-

ca. Zapraszam do Komunii św. wynagradzającej.  

 Plan odwiedzin duszpasterskich w gablotce. 

 Kolekta 1 stycznia przeznaczona jest na Wyższe Śląskie Semi-

narium Duchowne. W przyszłą niedzielę członkowie Rady Dusz-

pasterskiej zbiorą kolektę na potrzeby naszej parafii. ,„Bóg za-

płać” za dzisiejsze ofiary.  

 

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 



IIINTENCJENTENCJENTENCJE  M  M  MSZYSZYSZY   św. od 1 do 7 stycznia 2018 r. 

1 I 
Poniedziałek 

Uroczystość Św. Bożej  

Rodzicielki Maryi  

Świat. Dzień Modl. o Pokój 

g. 700 

g. 1000 

 
g. 1700 

- Za parafian 
- Do Świętej Rodziny  z prośbą zdrowie dla Magdaleny Maj-
cher oraz o błogosławieństwo dla całej rodziny 
- Za + Małgorzatę Kłyk 

2 I 
Wtorek 

Wsp. św.św. Bazylego Wiel-

kiego i Grzegorza z Nazjanzu, 

bpów i drów. 

g. 700 

g. 1800 

- Za ++ Wandę i Adama Kłosowskich  
- Za ++ Huberta i Tadeusza Bazgier oraz rodziców Szafranek  

3 I 
Środa 

Wsp. Najświętszego 

Imienia Jezus 

g. 800 Msza św. szkolna 
- Za + Stefana Kuziorowicz w dniu urodzin 
 

4 I 
Czwartek 

I czwartek 

g. 900 

 
g. 1800 

- Do Świętej Rodziny  z prośbą o opiekę Bożą i zdrowie dla 
duszpasterzy oraz członków Związku Emerytów i Rencistów 
- Ku czci Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana  
o uświęcenie duchowieństwa, o opiekę Bożą i zdrowie dla 
duszpasterzy oraz o nowe powołania kapłańskie i zakonne od 
ofiarodawców 

5 I 
Piątek 
I piątek 

g. 700 

 

 
g. 1800 

- Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa jako wynagrodze-
nie za grzechy oraz w intencjach emerytów i chorych naszej 
parafii od ofiarodawców 
- Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa za dzieci Pierw-
szokomunijne, ich rodziców i chrzestnych 

6 I 
Sobota 
I sobota 

UROCZYSTOŚĆ OBJA-

WIENIA PAŃSKIEGO  
Misyjny Dzień Dziecka 

g. 700 

 

g. 1000 

 

g. 1800 

- Ku czci Niepokalanego Serca Maryi i Królowej Różańca 
Świętego za żyjących i ++ członków Bractwa Żywego Różańca 
- Z prośbą o opiekę Bożą, zdrowie i dary Ducha św. dla Żanety 
Garus z okazji 18 rocznicy urodzin 
- Za + Elżbietę Ciecior w 1. rocznicę śmierci 

7 I 
 

NIEDZIELA 

ŚWIĘTO  

CHRZTU 

PAŃSKIEGO 
 
 

g. 630 

g. 700 

 

 

g. 1000 

 

g. 1630 
g. 1700 

Godzinki ku czci Matki Bożej 
- Do Świętej Rodziny  z prośbą zdrowie dla Magdaleny Maj-
cher oraz o błogosławieństwo Boże dla osób, które wspierają 
rodzinę modlitwą  
- Msza św. chrzcielna - za Kacpra Dragonia, rodziców oraz 
chrzestnych 
 Nieszpory 
- Do Miłosierdzia Bożego i Matki Boskiej Nieustającej Pomocy 
z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą  
o dalszą opiekę Bożą i zdrowie dla Łucji Stasiczek  z okazji 85. 
rocznicy urodzin oraz o błogosławieństwo dla rodziny                                                                            
                                                                             Te Deum 


