NIEDZIELA 31.12
• Odprawiliśmy nabożeństwo dziękczynno – ekspiacyjne wraz ze
sprawozdaniem rocznym.
PONIEDZIAŁEK 1.01
• Przeżywaliśmy Światowy Dzień Modlitw o Pokój
• Odśpiewaliśmy Nieszpory Kolędowe
WTOREK 02.01
• Grupa Margaretka spotkała się po Mszy św. wieczornej

PISMO PARAFII ŚW. APOSTOŁÓW
PIOTRA I PAWŁA W ŚWIĘTOCHŁOWICACH
Centrum

Nr 1 (641)

Rok XIV

7.01.2018

ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO

CZWARTEK 4.01
• W pierwszy czwartek miesiąca modliliśmy się o nowe powołania
kapłańskie i zakonne
PIĄTEK 5.01
• Straż Honorowa Najświętszego Sakramentu miała swoje spotkanie
po Mszy św. porannej
• O godz. 17.00 do spowiedzi zaprosiliśmy uczniów szkół
podstawowych
• O godz. 19.30 Mszę św. przeżywała młodzież naszej parafii
SOBOTA 6.01
• W Uroczystość Objawienia Pańskiego podczas każdej Mszy św.
poświęciliśmy kadzidło i kredę
• Od Muzeum Powstań Śląskich do naszego kościoła przeszedł
Korowód 3 Króli
• O godz. 15.00 odbył się Konkurs Złotego Dzieciątka, a po nim
koncert naszej Scholki

Pismo Parafii Św. Apostołów Piotra i Pawła w Świętochłowicach
ul. Ks. Bpa Teodora Kubiny 10, 41 – 600 Świętochłowice
Tel. (32) 245 – 47 – 52
kancelaria@parafia-swietochlowice.pl
www.parafia-swietochlowice.pl
Nr konta bankowego: PKO BP 48 1020 2368 0000 2102 0137 8793

EWANGELIA Mk 1, 7-11

A z nieba odezwał się głos: «Ty jesteś moim Synem
umiłowanym, w Tobie mam upodobanie».

PONIEDZIAŁEK
8.01.2018 Uroczystość św. Bożej Rodzicielki Maryi
7:00
1. O światło i dary Ducha Św. w int. Ks. Krzysztofa Jurczyńskiego z okazji urodzin – of. FZŚ i
Rycerzy św. Franciszka
2. + Zen – Sun – Ok – of. koleżanki
8:00
1. O Boże błogosławieństwo i opiekę Anioła Stróża w int. Niny Cholewa z ok. 5 rocznicy urodzin –
of. dziadków
2. Dziękczynna za przeżyty 2017 r. z prośbą o Boże błogosławieństwo na 2018 r. w int. rodziny
Kazior
18:00
W int. misji
WTOREK
9.01.2018
7:00
1. Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę Bożą w
int. Bożeny Dzichel z ok. urodzin – of. współpracowników probostwa
2.
8:00
Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę Bożą i
zdrowie w int. Henryki Chrzanowskiej z ok. 70 rocznicy urodzin (Te Deum) – of. Legionu Maryi
18:00
+ Huberta Furgoł w 1 rocznicę śmierci
ŚRODA
10.01.2018
7:00
1. Przez wstaw. MBNP o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Doroty i jej prawnuka z ok. 1
rocznicy urodzin
2. ++ rodziców Annę i Stanisława oraz ++ z rodziny
8:00
1. + syna Sebastiana Świżek
2. O Boże błogosławieństwo i światło Ducha Św. int. S. Zuzanny – Felicjanki z ok. urodzin
18:00
Przez wstaw. MBNP w int. czcicieli
CZWARTEK 11.2018
7:00
1. ++ Jana i Marię oraz ich dzieci – of. wnuczki
2.
8:00
++ Łukasza i Marię Więckowskich oraz Bolesława i Zofię Owczarek
18:00
Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę Bożą i
zdrowie w int. Seweryny Cieślik oraz Boże błogosławieństwo dla córki i syna z rodziną
PIĄTEK
12.01.2018
7:00
1. + Andrzeja Jarosik w 1 rocznicę śmierci
2.
8:00
++ rodziców Kaspra i Weronikę Klara oraz ++ rodzeństwo Elżbietę i Zdzisława
18:00
+ męża Alfreda Tomys
SOBOTA 13.01.2018
7:00
O radość życia wiecznego dla + Tadeusza Kuzera
8:00
Przez wstaw. MB Fatimskiej w int. członków Żywego Różańca
18:00
+ męża Eugeniusza Denysiewicza w 9 rocznicę śmierci, ++ rodziców, braci i bratową
II NIEDZIELA ZWYKŁA
14.01.2018
6:15
W int. Parafian
8:00
Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę Bożą i
zdrowie w int. Henryka Domin z ok. 75 urodzin (Te Deum) oraz Boże błogosławieństwo dla całej rodziny
9:30
Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę Bożą i
zdrowie w int. syna Sebastiana z ok. 40 urodzin i wnuczki Mai z ok. 9 urodzin oraz Boże błogosławieństwo
dla całej rodziny
11:00
+ męża Józefa Ryszarda Hałupkę w 2 rocznicę śmierci
12:30
+ Roberta Kubin – of. kuzynki Małgorzaty z rodziną
17:00
++ rodziców Rozalię i Henryka Kazidroga, Rutę i Władysława Bienias
21:00

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

Kolekta jest przeznaczona na potrzeby Archidiecezji.
Za złożone ofiary składamy serdeczne <Bóg zapłać>.
NIEDZIELA - ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO 07.01

û
û
û
û

Chrzest Pana Jezusa w Jordanie, był zapowiedzią i fundamentem naszego życia chrześcijańskiego.
Podziękujmy dzisiaj Jezusowi za ten wielki dar sakramentu, za naszych rodziców i chrzestnych oraz za kapłana,
który udzielił nam tego sakramentu.
Czcicieli N.S.P. Jezusa zapraszamy na modlitwy do kościoła na godz. 15.00.
Nieszpory kolędowe o godz. 16.00. Serdecznie zapraszamy.
Dzisiejsza niedziela kończy okres Bożego Narodzenia.

PONIEDZIAŁEK 08.01

û
û
û

W roku liturgicznym rozpoczyna się okres zwykły, co podkreśla zielony kolor szat liturgicznych.
Zespół Misyjny zapraszamy na wieczorną Eucharystię i na spotkanie w salce.
Modlitwy w intencji naszej Parafii będą po Mszy św. wieczornej. Zapraszamy.

ŚRODA 10.01

û

Czcicieli MBN Pomocy zapraszamy na nowennę o godz. 17.30 i Mszę wieczorną.

CZWARTEK 11.01

û

Chór Parafialny ”Gaudete” zaprasza na próbę po Mszy św. wieczornej.

PIĄTEK 12.01

û

Uczniów szkół gimnazjalnych zapraszamy do Spowiedzi o godz. 17.30.

SOBOTA 13.01

û
û

Dodatkowa kolęda od godz. 14.00. Zapisy w kancelarii parafialnej.
Spowiedź św. od godz. 17.00.

2 NIEDZIELA ZWYKŁA 14.01

û
û

Kolekta specjalna będzie przeznaczona na zamknięcie ostatnich prac przy niskich dachach kościoła.
Zachęcamy do czytania Gościa Niedzielnego i tygodnika „U Piotra i Pawła”.

Chrzest Jezusa w Jordanie
„Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest. A gdy się
modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił na Niego, w postaci cielesnej niby gołębica,
a z nieba odezwał się głos: «Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie»” (Łk 3,
21 nn).
Nie jest to chrzest sakramentalny, który gładzi grzech pierworodny i grzechy
uczynkowe. Jezus nie potrzebował takiego chrztu, ponieważ poczęty z Ducha Świętego (Łk
1,31 ns) był od momentu poczęcia Święty i Niewinny (Łk 1, 38). Chrzest sakramentalny Jezus
ustanowił dopiero po swoim zmartwychwstaniu (Mk 16, 16; Mt 28, 19).
Chrzest św. Jana Chrzciciela należał do obmyć rytualnych rozpowszechnionych
wśród Żydów, miał jednak swoją specyfikę: był dostępny dla wszystkich, którzy gromadzili
się wokół św. Jana; łączył się z wezwaniem do pokuty i nawrócenia; był zapowiedzią i figurą
chrztu mesjańskiego, który dokonuje się w Duchu i ogniu (Mt 3, 6-12; 21, 25; Łk 7, 29; J 1,
25-33).
Dlaczego Jezus przyjął chrzest św. Jana? Jezus Chrystus przyszedł na świat, żeby
zbawić grzeszników. Przyjmując chrzest od św. Jana, Jezus solidaryzuje się z grzesznikami,
których przyszedł zbawić; choć jest Święty, nie gardzi ich towarzystwem. W czasie
działalności mesjańskiej zostanie nazwany przyjacielem grzeszników i celników. Jezus, biorąc
na siebie winy nas wszystkich, upodabnia się do grzeszników. Ten gest Jezusa jest nadzieją i
otuchą dla nas wszystkich, uwikłanych w słabości, nałogi, uzależnienia. Choćby się wszyscy
od nas odwrócili, na Jezusa zawsze możemy liczyć. On każdemu daje szansę. Ten gest
solidarności z grzesznikami zapowiada najgłębszy sens Jego misji.
Chrzest Jezusa w Jordanie oznacza rozpoczęcie działalności mesjańskiej i uroczystą
inaugurację misji. W czasie tej inauguracji Jezus się modli. Odpowiedzią na modlitwę jest dar
Ducha Świętego w postaci gołębicy. Duch Pana, który unosił się nad wodami chaosu (Rdz 1,
2) w teologii żydowskiej przedstawiany był jako gołębica. Duch ten wprowadzał harmonię i
piękno. Duch, który zstąpił na Jezusa oznaczał nowe stworzenie i odrodzenie dla ludzi
tkwiących w grzechu. Głos Ojca potwierdzał godność Syna. W umiłowanym Synu Bóg stał się
nam bliski. Umiłowany Syn Ojca bierze na siebie nasze winy. Przyszedł dla nas dla naszego
zbawienia.
Chrzest Jezusa w Jordanie był zapowiedzią i figurą naszego chrztu. Ogłoszenie
Jezusa umiłowanym Synem Bożym zapowiadało synostwo Boże ochrzczonych. Wszczepiając
się przez chrzest w Jezusa, nabywamy prawo mówienia do Boga - „Abba”, tj. mój drogi Ojcze!
Zstąpienie Ducha na Jezusa zapowiadało dar Ducha Świętego, którego otrzymują neofici w
momencie chrztu. Chrzest Jezusa nad Jordanem był początkiem Jego misji mesjańskiej, nasz
chrzest jest początkiem nowego stworzenia, życia w Chrystusie i początkiem dawania
świadectwa Jezusowi.
Chrzest przyjęliśmy jako niemowlęta w wierze Kościoła i naszych rodziców.
Kościół się spodziewał, że gdy dorośniemy, sami osobiście i świadomie przyjmiemy
zobowiązania tego sakramentu. Niestety. Nie wszyscy to czynią. Mamy teraz wspaniałą
szansę. Odmawiając pierwszą tajemnicę światła, możemy świadomie przeżyć nasz chrzest.
Powiedzmy więc Jezusowi: „Panie Jezu Chryste, Przyjacielu grzeszników i celników,
przyjmuję Cię jako jedynego mego Pana i Zbawcę! Otwieram się na wielki dar chrztu, na
Ducha Świętego! Zobowiązuję się żyć zgodnie z tym sakramentem: wyrzekać się zawsze złego
ducha, miłować Boga i braci we wspólnocie Kościoła”.

Powyżej zdjęcie Naszej tegorocznej Stajenki.

Wszystkim, którzy budowali Stajenkę,
przyozdobili pięknie nasz kościół na
Święta serdecznie DZIĘKUJEMY

Za wszelkie wyrazy życzliwości i życzenia
z okazji moich urodzin serdecznie
Wszystkim DZIĘKUJE
Ks. Krzysztof

Ks. Proboszcz
wprowadza
Trzech Króli do
kościoła

Uczestnicy
konkursu Złote
Dzieciątko

Scholka
Parafialna po
konkursie
wyśpiewała
piękny
koncert

Dzieci
przygotowały
Jasełka

Zwycięzca
konkursu Złote
Dzieciątko
Mateusz Palka
lat 4.

