NIEDZIELA 7.01
•

Obchodziliśmy Święto Chrztu Pańskiego. Wspominaliśmy
fundament naszego życia CHRZEST. Dziękowaliśmy Jezusowi za
ten wielki dar sakramentu, za naszych rodziców i chrzestnych oraz
za kapłana, który nam tego sakramentu udzielił.
• o godz. 15.00 swoje modlitewne spotkanie mieli Czciciele NSPJ
PONIEDZIAŁEK 8.01
•
•

PISMO PARAFII ŚW. APOSTOŁÓW
PIOTRA I PAWŁA W ŚWIĘTOCHŁOWICACH
Centrum
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II NIEDZELA ZWYKŁA

Rozpoczęliśmy okres zwykły roku liturgicznego
Zespół Misyjny uczestniczył we Mszy św., po której odbyło się
spotkanie formacyjne.

CZWARTEK 11.01
•

Chór Parafialny „Gaudete” miał swoją próbę po Mszy św.
wieczornej

PIĄTEK 12.01
• Swoją spowiedź miała młodzież szkół gimnazjalnych.
SOBOTA 13.01
• Zakończyliśmy okres odwiedzin kolędowych, odwiedzając tych
którzy nie mogli przyjąć kapłana w wyznaczonym terminie.

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 J 1,41.17b
Znaleźliśmy Mesjasza, to znaczy Chrystusa, łaska
i prawda przyszły przez Niego.

INTENCJE MSZALNE
PONIEDZIAŁEK 15.01.2018
7:00
++ chrzestnych Jana i Joannę
8:00
Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski i prośbą o dalszą opiekę Bożą
i zdrowie w int. Bogusławy Martin z ok. 70 rocznicy urodzin (Te Deum) – of. Legionu Maryi
18:00
1. + syna Doriana Krawczyk, ++ z rodzin Czapla, Krawczyk, Krotla i Szałowski
2. + Henryka Szmandra oraz lokatorów z ul. Polnej 56 – of. lokatorów
WTOREK
16.01.2018
7:00
+ Zofię Kuzera w 20 rocznicę śmierci o radość życia wiecznego
8:00
+ Zygmunta Wojtala w 30 dzień po śmierci
18:00
1. Przez wstaw. św. Antoniego w int. czcicieli
2. + Irenę Grotkiewicz – of. lokatorów z ul. Polnej 60
ŚRODA
17.01.2018
Wsp. św. Antoniego, opata
7:00
O Boże błogosławieństwo i dary Ducha Św. dla O. Leopolda Marek OFM z ok 33 rocznicy
urodzin
8:00
+ Ks. Eligiusza Woszka – of. kuzynki
18:00
1. Przez wstaw. MBNP w int. czcicieli
2. + Waleriana Reptak w 3 rocznicę śmierci
CZWARTEK 18.01.2018
7:00
++ Tadeusza i Rozalię
8:00
+ żonę Zofię Hanas
18:00
1. W int. Ojczyzny, Radia Maryja, TV Trwam i ofiarodawców
2. ++ rodziców Jadwigę i Henryka Liszka
PIĄTEK
19.01.2018
Wsp. św. Józefa Sebastiana Pelczara, bpa
7:00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski i prośbą o dalszą opiekę Bożą
i zdrowie w int. Mieczysława Dołęga z ok. 80 rocznicy urodzin (Te Deum)
8:00
+ matkę Karolinę Wikira i Ojca Eugeniusza Żurek
18:00
+ Piotra Nowocień w 1 rocznicę śmierci
SOBOTA 20.01.2018
7:00
Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski i prośbą o dalszą opiekę Bożą
i zdrowie w int. Ks. Dawida Kovera CRL z ok. urodzin
8:00
+ syna Damiana Wilk w 8 rocznicę śmierci
18:00
++ Klarę Mazur w 1 rocznicę śmierci, Różę i Wiktora Wojtyczka
III NIEDZIELA ZWYKŁA
21.01.2018
6:15
W int. Parafian
8:00 O Boże błogosławieństwo dla babć i dziadków z ok. ich święta
9:30
+ Anielę Kubecką w 7 rocznicę śmierci – of. syna Eugeniusza
11:00
+ Waldemara Biedak w 1 rocznicę śmierci
12:30
Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski i prośbą o dalszą opiekę Bożą
i zdrowie w int. małżonków obchodzących swoje jubileusze: Krystyny i Krzysztofa Fischer 40lecie małżeństwa i Anna i Adam Krzon 25-lecie małżeństwa
17:00
++ Agnieszkę Knapczyk, rodzeństwo Winkler, dziadków Karla i Klarę Winkler oraz Leona
Roether
21:00
O radość życia wiecznego dla ++ rodziców Weroniki i Czesława Wolskich oraz siostry
Bogumiły

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Kolekta specjalna jest przeznaczona na zamknięcie ostatnich prac przy niskich dachach kościoła.
Za złożone ofiary składamy serdeczne <Bóg zapłać>.
2 NIEDZIELA ZWYKŁA 14.01
û Nieszpory niedzielne o godz. 16.30.
PONIEDZIAŁEK 15.01
û Parafialny Zespół Caritas zapraszamy na spotkanie po Mszy porannej.
û Modlitwy w intencji naszej Parafii będą po Mszy św. wieczornej. Zapraszamy.
WTOREK 16.01
û Straż Honorową Najświętszego Sakramentu zapraszamy na spotkanie po Mszy porannej.
û Czcicieli św. Antoniego zapraszamy na wieczorną Eucharystię.
û Krąg Biblijny zapraszamy na spotkanie o godz. 19.00 na Farze.
ŚRODA 17.01
û Czcicieli MBN Pomocy zapraszamy na nowennę o godz. 17.30 i Mszę wieczorną.
û Kandydatów do Bierzmowania zapraszamy do kaplicy św. Maksymiliana na godz. 19.00.
CZWARTEK 18.01
û Od 18 – 25 stycznia będziemy przeżywać Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. W czasie Mszy
św. będziemy się modlili o jedność dla całego podzielonego Kościoła.
û Przyjaciół Radia Maryja i Telewizji Trwam, zapraszamy na wieczorną Eucharystię.
û Chór Parafialny ”Gaudete” zaprasza na próbę po Mszy św. wieczornej.
PIĄTEK 19.01
û Wspomnienie św. Józefa Sebastiana Pelczara, Biskupa.
SOBOTA 20.01
û Spowiedź św. od godz. 17.00.
3
û
û
û

NIEDZIELA ZWYKŁA 21.01
Kolekta będzie przeznaczona na zakup opału do kościoła.
Wspomnienie św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy.
Dzień Babci – w czasie Mszy św. o godz. 8.00 będziemy prosili dobrego Boga o zdrowie i o obfite
błogosławieństwo dla naszych Babć i Dziadków.
û Zachęcamy do czytania Gościa Niedzielnego i tygodnika „U Piotra i Pawła”.

Informacje dodatkowe:
•
W programie przewidziana jest codzienna Msza święta.
•
W zależności od miejscowych uwarunkowań lub godziny
przylotu samolotu kolejność odwiedzanych miejsc może być
inna niż opisana w ramowym programie pielgrzymki.

18 – 25.01.2018

Hasło tygodnia:
Prawica Twoja wsławiła się
mocą (Wj 15,6)
Mający już ponad stuletnią tradycję Tydzień Modlitw
o Jedność Chrześcijan stał się cyklicznym świętem
ekumenizmu. Co roku między 18 a 25 stycznia, czyli między
dawnym świętem katedry św. Piotra a świętem nawrócenia św.
Pawła, chrześcijanie różnych wyznań spotykają się na całym
świecie na ekumenicznych nabożeństwach, modlitwach,
konferencjach, koncertach i innych spotkaniach.
NABOŻEŃSTWO EKUMENICZNE
W ŚWIĘTOCHŁOWICACH
W KOŚCIELE EWANGELICKIM
26.01.2018, godz. 17.00

•
Cena pielgrzymki obejmuje:
–
Transfer klimatyzowanym autokarem na lotnisko i z
lotniska,
–
Przelot samolotem w obie strony,
–
8 noclegów w pokojach dwu- i trzyosobowych w
hotelach***,
–
Wyżywienie w postaci śniadań (8) i obiadokolacji (8),
–
Napoje do kolacji (woda i wino),
–
Przejazdy klimatyzowanym autokarem,
–
Opieka pilota oraz opieka duszpasterska,
–
Ubezpieczenie KL, NNW, CP, BP,
•
Cena pielgrzymki nie obejmuje:
–
Dodatkowych napojów do kolacji,
–
Biletów wstępu, przewodników lokalnych, systemu
Audio guide (ok. 90EUR),
–
Zwyczajowych napiwków.
•
Dopłata za pokój jednoosobowy: 170 EUR.
ZALICZKA 300 zł. do 28.01.2018
do 28 lutego 470 EURO
do 25 marca 1820 zł.
zapisy i wpłaty w kancelarii parafialnej
lub bezpośrednio u ks. Krzysztofa tel. 576729918
program pielgrzymki również na stronie www.wyprawy.info

W majowy weekend jako Parafia pragniemy udać się na pielgrzymkę do
Już teraz przypominamy
Co roku 21 stycznia wnuki z całej Polski poświęcają swoim babciom
wyjątkową uwagę i okazują im miłość oraz wdzięczność za opiekę,
pomoc i wsparcie. Wiek wnucząt nie ma tu żadnego znaczenia.
O dziwo, tradycja tego święta wcale nie jest taka długa...
W Polsce to święto pojawiło się w roku 1965, choć już rok
wcześniej jedno z czasopism kobiecych proponowało ustanowienie
takiego dnia. Jednak właśnie w roku 1965, 21 stycznia, swój
występ w Poznaniu miała dać legenda kina i teatru, Mieczysława
Ćwiklińska. Bodźcem do ustanowienia święta stał się dla
poznaniaków wiek aktorki oraz jedna z jej kultowych ról. W
znanej sztuce „Drzewa umierają stojąc” wcielała się ona w postać
Babci. Dziękując jej za wspaniały występ i wręczając kwiaty,
organizatorzy poinformowali ją, że to prezent z okazji
dzisiejszego Dnia Babci. Nowa tradycja spodobała się Polakom i
dziś już wielu nie wyobraża sobie kalendarza bez tego święta

FATIMY i Santiago de Compostela – 9 dni samolotem
Termin: 28/29.04 – 07.05.2018
Cena: 470EUR+2120PLN
PROGRAM RAMOWY PIELGRZYMKI
1. dzień: O 23:00 wyjazd z parafii na lotnisko do Pragi, następnie przelot do Lizbony.
2. dzień: Przejazd do Lizbony. Zwiedzanie: Belem, pomnik odkrywców, klasztor św.
Hieronima, katedra, dzielnica Alfama, kościół św. Antoniego. Przejazd do hotelu
zakwaterowanie, kolacja i nocleg.
3. dzień: Po śniadaniu wyjazd do Batalhi - zwiedzanie monastyru de Santa da Victoria,
Alcobaci – opactwo Cystersów założone dla upamiętnienia wyzwolenia Santarem z rąk
mauretańskich oraz Nazare – małej wioski rybackiej z kościołem Nossa Senora da
Nazare. Powrót do Fatimy, kolacja i nocleg.
4. dzień: Po śniadaniu wyjazd do Ajustrel – zwiedzanie domów pastuszków: Łucji,
Franciszka i Hiacynty. Następnie zwiedzanie sanktuarium w Fatimie. Kolacja i nocleg.
5. dzień: Po śniadaniu Droga Krzyżowa, wyjazd do Tomar – zwiedzanie zespołu
klasztornego Convento de Cristo, portugalskiej siedziby Templariuszy i Zakonu
Chrystusowego. Kolacja i nocleg.
6. dzień: Po śniadaniu wyjazd do Santiago de Compostela. Po drodze zwiedzanie
Coimbry – dawnej stolicy Portugalii oraz sanktuarium Dobrego Jezusa k. Bragi.
Zakwaterowanie, kolacja i nocleg.
7. dzień: Po śniadaniu zwiedzanie Santiago de Compostela - jednego z trzech głównych
celów średniowiecznego pątnictwa, wyruszali ludzie wszystkich stanów płci obojga.
Zwiedzanie katedry św. Jakuba. Kolacja i nocleg.
8. dzień: Po śniadaniu wyjazd autokarem do Fatimy, po drodze zwiedzanie Porto: Torre
dos Clérigos, katedra. Zakwaterowanie, kolacja i nocleg w Fatimie.
9. dzień: Po śniadaniu wyjazd do Obidos – zwiedzanie średniowiecznego miasteczka z
charakterystycznym zamkiem otoczonym murami obronnymi Przejazd do Sintry – pałac
Królewski, kościół św. Marcina. Następnie przejazd do Cabo da Roca – miejsce gdzie
kończy się ziemia, Powrót do Fatimy, kolacja i nocleg.
10.dzień: Po śniadaniu przejazd na lotnisko. Przelot. Transfer autokarem do parafii

