NIEDZIELA 17.12
• Gościliśmy wolontariuszy z Chorzowskiego Hospicjum. Przed
kościołem zebrali ofiary na funkcjonowanie tej placówki w
której leczą się również Świętochłowiczanie.
• o 15.00 swoje spotkanie mieli członkowie FZŚ i Rycerze św.
Franciszka
PONIEDZIAŁEK 18.12
• Wieczorem była modlitwa w intencji naszej Parafii.
ŚRODA 20.12
• Modliliśmy się Nowennę do MB Nieustającej Pomocy
CZWARTEK 21.12
• Próba chóru Parafialnego „Gaudete”
PIĄTEK 22.12
• Przed Świętami Bożego Narodzenia była możliwość
skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania w godz. 16.00
– 18.00
SOBOTA 23.12
• Odwiedziliśmy chorych i starszych naszej Parafii z posługą
sakramentalną. Młodzież pomogła roznieść Im świąteczne
prezenty.
• Spowiedź była od 15.00 do 18.00

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

PISMO PARAFII ŚW. APOSTOŁÓW
PIOTRA I PAWŁA W ŚWIĘTOCHŁOWICACH
Centrum

Nr 52 (639)

Rok XIII

IV NIEDZIELA ADWENTU

EWANGELIA Łk 1, 26-38
«Oto ja służebnica Pańska,
niech mi się stanie według słowa twego».

24.12.2017

INTENCJE MSZALNE
PONIEDZIAŁEK 25.12.2017
Uroczystość Narodzenia Pańskiego
8:00
++ rodziców Zofię i Aleksandra i pokrewieństwo z obu stron
9:30
11:00
+ s. Magdalenę Gongor
12:30
Dziękczynna z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę Bożą
i zdrowie w int. Urszuli i Krzysztofa Janasik z ok. kolejnej rocznicy ślubu oraz o Boże
błogosławieństwo dla całej rodziny
17:00
+ Henryka Szmandra – of. Krystyny Pasyk z Tymbarku, Michała Pasyka z rodziną, Lidii
Guguły z rodziną z Rabki
WTOREK
26.12.2017
Święto św. Szczepana, pierwszego męczennika
8:00
+ Czesława Doktór w kolejną rocznicę śmierci
9:30
Do Bożej Opatrzności w int. rodzin: Gebauer, Szatka i Drzymała
11:00
W int. Leona Ludwig z okazji przyjęcia sakramentu chrztu oraz o Boże błogosławieństwo dla
rodziców i całej rodziny
12:30
Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę Bożą
i zdrowie w int. Doroty Woźniak z ok. 80 rocznicy urodzin (Te Deum) oraz o Boże
błogosławieństwo dla całej rodziny
17:00
++ męża Stanisława, rodziców, teściów, bliskich i znajomych
ŚRODA
27.12.2017
Święto św. Jana Apostoła i Ewangelisty
7:00
1. O szczęśliwy przebieg operacji
2. + Roberta Kubin – of. Małgorzaty i Lucyny Krzepina z Milówki
8:00
+ matkę Walentynę Szyło w 3 rocznicę śmierci oraz ++ z rodziny
18:00
Przez wstaw. MBNP w int. czcicieli
CZWARTEK
28.12.2017
Święto św. Młodzianków, męcz.
7:00
1.
2.
8:00
9:00
W int. dzieci naszej Parafii z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Aniołów Stróżów
18:00
+ męża Franciszka Ignasiak w rocznicę śmierci
PIĄTEK
29.12.2017
7:00
1.
2.
8:00
18:00
Przez wstaw. św. Ap. Piotra i Pawła w int. Parafii
SOBOTA
30.12.2017
7:00
1. + Marię Knopek i jej męża Ludwika oraz córkę Zofię
2.
8:00
+ męża Antoniego Habior w 7 rocznicę śmierci
18:00
+ Jadwigę Małyszek w 1 rocznicę śmierci oraz + męża Mieczysława
NIEDZIELA
31.12.2017
Święto Św. Rodziny Jezusa, Maryi, Józefa
6:15
W int. Parafian
8:00
++ teściów Mariannę i Stanisława Korzeniewskich
9:30
11:00
12:30
+ Jadwigę Małyszek i jej męża Mieczysława – of. pracowników Przychodni z ul. Dworcowej
i Chopina
17:00
+ Izydora Pająk w rocznicę śmierci oraz Elżbietę Kokot

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

Kolekta jest przeznaczona na cele charytatywne naszej parafii.
Za złożone ofiary składamy serdeczne <Bóg zapłać>.
4
{
{
{

NIEDZIELA ADWENTU - Wigilia Bożego Narodzenia 24.12
Zaleca się wstrzemięźliwość od potraw mięsnych. Wypada Msza św. o godz. 17.00.
Spowiedź św. podczas Mszy św. aż do godz. 13.00.
Ojców rodzin prosimy o poprowadzenie ceremonii domowych: odczytanie fragmentu Pisma św. o
Bożym Narodzeniu, modlitwy za rodzinę, podzielenie się opłatkiem i wspólne kolędowanie. Niech
dzięki naszym staraniom, świąteczne tradycje będą przekazywane młodemu pokoleniu.
{ Montaż słowno – muzyczny przygotowany przez naszą młodzież o godz. 23.30.
{ O północy uroczysta Pasterka sprawowana za Parafian.
{ Kolekta z Pasterki będzie przeznaczona na Fundusz Obrony Życia.
PONIEDZIAŁEK - UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO 25.12
{ W pierwsze i drugie Święto Msze św. w porządku niedzielnym, bez Mszy św. o godz. 6.15 i 21.00.
{ Nieszpory kolędowe o godz. 16.00. Serdecznie zapraszamy.
WTOREK - ŚWIĘTO ŚW. SZCZEPANA 26.12
{ Kolekta będzie przeznaczona na Wydział Teologiczny U.Śl.
{ Nieszpory kolędowe o godz. 16.00. Serdecznie zapraszamy.
ŚRODA 27.12
{ ŚWIĘTO ŚW. JANA APOSTOŁA I EWANGELISTY.
{ Na każdej Mszy św. będziemy błogosławić wino ku czci św. Jana.
{ Czcicieli MBN Pomocy zapraszamy na nowennę o godz. 17.30 i Mszę wieczorną.
CZWARTEK 28.12
{ ŚWIĘTO ŚWIĘTYCH MŁODZIANKÓW.
{ Msza św. w intencji dzieci naszej Parafii o godz. 9.00.
{ Chór Parafialny ”Gaudete” zaprasza na próbę po Mszy św. wieczornej.
PIĄTEK 29.12
{ Grupę Żywego Różańca zapraszamy na spotkanie po Mszy św. wieczornej.
SOBOTA 30.12
{ Spowiedź św. od godz. 17.00.
NIEDZIELA - ŚWIĘTO ŚW. RODZINY 31.12
{ Kolekta będzie przeznaczona na
{ W czasie Eucharystii będzie można odnowić przyrzeczenia małżeńskie.
{ Ostatni dzień Starego Roku.
{ Nabożeństwo dziękczynno - ekspiacyjne wraz ze sprawozdaniem rocznym o godz. 16.30.
{ Msza św. w intencji Parafian o godz. 17.00.
{ Można uzyskać odpust zupełny, odmawiając hymn: „Ciebie Boże wielbimy...”
{ Zachęcamy do czytania Gościa Niedzielnego i tygodnika „U Piotra i Pawła”.
{ Konkurs ZŁOTEGO DZIECIĄTKA, odbędzie się w Uroczystość Objawienia Pańskiego 6 stycznia
o godz. 15.00. Zapraszamy do udziału w tym konkursie dzieci szkół podstawowych i młodsze. Każde
dziecko w ramach konkursu zaśpiewa jedną kolędę lub pastorałkę. Prosimy o zgłaszanie dzieci do
konkursu w zakrystii do niedzieli 31 grudnia. Po konkursie Koncert naszej Scholki.

TRADYCJE ŚWIĄTECZNE
Łamanie się opłatkiem
– łac. oblatum: dar ofiarny; symbol duchowej więzi z Jezusem

NASZE ŚWIĄTECZNE
DZIEŁA CHARYTATYWNE:

Puste miejsce przy stole
– miejsce dla gościa; pamięć o nieobecnych zmarłych

Dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 4
- życzenia świąteczne dla chorych i starszych Parafian

Pierwsza gwiazdka
– pamiątka gwiazdy betlejemskiej

Młodzież
- pomoc przy roznoszeniu paczek przed Świętami

Szopka
– przeniesienie Bożego Narodzenia do naszych domów (pierwsza
wystawiona przez św. Franciszka w Greccio we Włoszech)

Dorośli
- czekolady
- paczki dla potrzebujących
- różne słodycze
- przetwory mięsne
- dodatkowe ofiary pieniężne na ten cel

Wigilia
– łac. vigilia: czuwanie, straż nocna
Pasterka
– Msza św. o północy, przypomina pierwszych gości – pasterzy
Kolędy
– pieśni bożonarodzeniowe i pastorałki
Sianko na stole
– prostota stajenki
12 potraw
– 12 pokoleń Izraela, 12 Apostołów, 12 miesięcy
Choinka
– drzewo, symbol życia
Prezenty
– początkowo na św. Mikołaja; od XVI w. też na Dzieciątko

Niech dobry Bóg stokrotnie wynagrodzi,
za wszelkie dobro

MODLITWA PRZY WIGILIJNYM STOLE
Przebieg modlitwy w rodzinnie:
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
Dziecko zapala świecę na stole i mówi: Światło Chrystusa.
Wszyscy odpowiadają: Bogu niech będą dzięki.
Teraz zapalamy światełka na choince.
Młodzież lub mama:
(Następuje czytanie Ewangelii o narodzeniu Pana Jezusa Łk 2,1–14)

W małym Świętym Dziecku
Bóg daje nam Zbawienie.
Niech Gwiazda Betlejemska zwiastuje
nam w sercu na nowo tę Dobrą Nowinę,
niech się rozraduje serce i uwierzy Jezusowi,
niech się umocni nadzieja na cały
Nowy Rok 2018.
Błogosławionych świąt,
przepełnionych Miłością
życzą
Duszpasterze

Z Ewangelii według św. Łukasza
W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis
ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był
Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby dać się zapisać, każdy do swego miasta. Udał się
także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem,
ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją,
która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła
swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich
miejsca w gospodzie. W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad
swoją trzodą. Naraz stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że
bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich: „Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość
wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam
Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan. A to będzie znakiem dla was: znajdziecie Niemowlę
owinięte w pieluszki i leżące w żłobie”. I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów
niebieskich, które wielbiły Boga słowami: „Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój
ludziom Jego upodobania”.
Oto słowo Boże.
Wszyscy odpowiadają: Bogu niech będą dzięki.
Modlitwa przed łamaniem się opłatkiem
Panie Boże, Ty sprawiłeś, że ta święta noc, kiedy wspominamy pamiątkę Wcielenia Twojego
Syna dla naszego zbawienia, zajaśniała blaskiem Twej światłości. Spraw, abyśmy, opromienieni
tym blaskiem, z otwartym sercem przyjęli Jezusa jako naszego Odkupiciela. Pobłogosław nas i te
opłatki, którymi się podzielimy na znak miłości i przebaczenia. Naucz nas, Panie Boże, dzielić
się chlebem, miłością i życzliwością ze wszystkimi ludźmi, a zwłaszcza z tymi, wśród których
żyjemy. Obdarz miłością, zgodą i jednością naszą rodzinę. Wlej nadzieję w serca ubogich,
samotnych, osieroconych i przeżywających jakiekolwiek cierpienia. W dzisiejszą noc Bożego
Narodzenia naszą modlitwą ogarniamy też chrześcijan mieszkających w Betlejem i innych
zakątkach Ziemi Świętej. Ty, Panie, znasz ich troski i niepokoje. Widzisz ich osamotnienie i lęk
o przyszłość. Słyszysz wołanie o pokój i pojednanie między narodami i wyznawcami różnych
religii. Ześlij, Panie, swój pokój na udręczoną wojnami i przemocą Ziemię Świętą. Ulecz z
nienawiści serca żydów, muzułmanów i chrześcijan. Pomóż im przebaczyć wzajemne urazy i
krzywdy.
Wszyscy odmawiają: Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu… i Wieczne
odpoczywanie…
Następuje łamanie się opłatkiem.
Po spożyciu wieczerzy wspólnie kolędujemy, na zakończenie kolędowania modlitwa
Modlitwa po wieczerzy wigilijnej

