NIEDZIELA 24.12
• O północy odprawiliśmy uroczystą Pasterkę w intencji
Parafian. Wcześniej o 23.30 mogliśmy obejrzeć montaż
słowno – muzyczny przygotowany przez naszą młodzież.
PONIEDZIAŁEK 25.12
• W Uroczystość Narodzenia Pańskiego o godz. 16.00
odprawiliśmy Nieszpory kolędowe.
WTOREK 26.12
• Również w drugi dzień Świąt czyli w Święto św.
Szczepana o godz. 16.00 wspólnie śpiewaliśmy kolędy
podczas Nieszporów kolędowych.
ŚRODA 27.12
• W Święto św. Jana Apostoła i Ewangelisty na każdej
Mszy św. błogosławiliśmy wino ku czci św. Jana
CZWARTEK 28.12
• W Święto Świętych Młodzianków sprawowana była
dodatkowa Msza św. o godz. 9.00 po której dzieci
otrzymały specjalne błogosławieństwo.
PIĄTEK 29.12
• Odbyło się spotkanie Grupy Żywego Różańca

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
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ŚWIĘTO ŚW. RODZINY JEZUSA, MARYI I JÓZEFA

Na Nowy Rok 2018 składamy wszystkim serdeczne życzenia.
Czynimy to pięknymi słowami błogosławieństwa
z Księgi Liczb:
“Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni
oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci
ku tobie oblicze swoje i niech cię obdarzy pokojem”. Lb 6,24-26
DUSZPASTERZE

INTENCJE MSZALNE
PONIEDZIAŁEK 1.01.2018
Uroczystość św. Bożej Rodzicielki Maryi
8:00
W int. Parafian
9:30
W int. Anny Job – of. koleżanek
11:00
+ żonę Teodozję Szewczyk
12:30
W int. chorych i starszych Parafian - of. Nadzw. Szafarzy Komunii Św.
17:00
++ Agnieszkę Ściguła w 6 rocznicę śmierci, ojca Waldemara i brata Michała
21:00
++ z rodzin: Kaptur, Oleś, Cichy, Bryła i Kozłowsk
WTOREK
2.01.2018
Wsp. św. Bazylego Wlk. i Grzegorza z Nazjanzu, bpów i dK
7:00
1. ++ męża Józefa, rodziców i teściów
2. + Jerzego Skrzypczyk
8:00
++ rodziców Józefa i Jadwigę Widera, dziadków i pokrewieństwo z obu stron
18:00
+ męża i ojca Adama Adamaszek w 15 rocznicę śmierci
ŚRODA
3.01.2018
7:00
1. Do Ducha Św. o wzrost wiary, nadziei i miłości w int. Parafian
2.
8:00
++ rodziców Agnieszkę i Wiktora Olszówka, wnuczkę Martynkę
18:00
Przez wstaw. MBNP w int. czcicieli
I CZWARTEK MIESIĄCA 4.01.2018
7:00
1. + Łucję Gacka w 3 rocznicę śmierci
2.
8:00
WOTYWNA: O uświęcenie naszych kapłanów i o nowe powołania
18:00
++ Jerzego Wilde i Bertę Dziuba
I PIĄTEK MIESIĄCA
5.01.2018
7:00
O Boże błogosławieństwo i światło Ducha Św. w int. Ks. Ireneusza Pelki SDS z ok. urodzin
8:00
WOTYWNA: O przebłaganie NSPJ za grzechy nasze i całego świata
18:00
SZKOLNA: + Krystynę Karwata w 1 rocznicę śmierci
19:30
MŁODZIEŻOWA: w członków Ruchu Światło – Życie oraz młodzieży i rodzin naszej Parafii
I SOBOTA MIESIĄCA UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO 6.01.2018
6:15
W int. Parafian
8:00
WOTYWNA: O zadośćuczynienie Niepokalanemu Sercu NMP za zniewagi i bluźnierstwa
9:30
+ żonę Danutę Gruca w 10 rocznicę śmierci
11:00
W int. dziecięcych grup parafialnych
12:30
Do Bożej Opatrzności z prośbą o błogosławieństwo i opiekę Anioła Stróża w int. Zofii
Gawenda z ok. 1 rocznicy przyjęcia sakramentu chrztu oraz Boże błog. na Nowy Rok dla
całej rodziny
17:00
++ w m-cu grudniu
NIEDZIELA ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO
7.01.2018
6:15
W int. Parafian
8:00
+ Krystynę Szaflik w 1 rocznicę śmierci – of. lokatorów z ul. Dworcowej 16
9:30
W int. Parafialnej Rady Duszpasterskiej o potrzebne łaski na Nowy Rok 2018
11:00
+ męża Józefa Traczykiewicza w 1 rocznicę śmierci
12:30
Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę Bożą
i światło Ducha Św. w int. Ks. Krzysztofa Jurczyńskiego z ok. urodzin
17:00
+ męża Romana Niechciał w 6 rocznicę śmierci, ++ rodziców Bronisławę i Stanisława Sowa
21:00

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

Kolekta jest przeznaczona na potrzeby Parafii.
Za złożone ofiary składamy serdeczne <Bóg zapłać>.
NIEDZIELA - ŚWIĘTO ŚW. RODZINY 31.12.2017
û Ostatni dzień Starego Roku.
û Nabożeństwo dziękczynno - ekspiacyjne wraz ze sprawozdaniem rocznym o godz. 16.30.
û Można uzyskać odpust zupełny, odmawiając hymn: „Ciebie Boże wielbimy...”
PONIEDZIAŁEK - UROCZYSTOŚĆ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI 01.01.2018
û Światowy Dzień Modlitw o Pokój.
û Możemy zyskać odpust zupełny śpiewając hymn do Ducha Świętego.
û Msze św. w porządku niedzielnym, bez Mszy św. o godz. 6.15.
û Nieszpory kolędowe o godz. 16.00. Serdecznie zapraszamy.
û Kolekta będzie przeznaczona na Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne w Katowicach.
WTOREK 02.01
û Grupę Margaretka zapraszamy na spotkanie po Mszy św. wieczornej.
ŚRODA 03.01
û Czcicieli MBN Pomocy zapraszamy na nowennę o godz. 17.30 i Mszę wieczorną.
CZWARTEK 04.01
û I czwartek miesiąca. Modlimy się o nowe powołania kapłańskie i zakonne.
û Chór Parafialny ”Gaudete” zaprasza na próbę po Mszy św. wieczornej.
PIĄTEK 05.01
û I piątek miesiąca. Oddajemy cześć najświętszemu Sercu Pana Jezusa.
û Straż Honorową Najświętszego Sakramentu zapraszamy na spotkanie po Mszy porannej.
û Uczniów szkół podstawowych zapraszamy do Spowiedzi o godz. 17.00.
û Msza św. szkolna o godz. 18.00 a młodzieżowa o godz. 19.30.
SOBOTA - UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO 06.01
û Msze św. w porządku niedzielnym, za wyjątkiem Mszy św. o godz. 21.00.
û Kadzidło i kredę poświęcimy na każdej Eucharystii.
û Kolekta będzie przeznaczona na Misje.
û I sobota miesiąca. Zapraszamy czcicieli Matki Bożej na Eucharystię o godz. 8.00.
û Korowód 3 Króli o godz. 10.00 wyruszy sprzed Muzeum Powstań Śląskich i dotrze do naszego
kościoła na godz. 11.00. Wszystkich chętnych do świętowania i zabawy serdecznie zapraszamy. Dzieci,
prosimy o przebranie się za pasterzy, aniołki, postacie różnych świętych. Całe rodziny zapraszamy do
wspólnej zabawy, która będzie kontynuowana na placu kościelnym po Mszy św.
û Konkurs ZŁOTEGO DZIECIĄTKA, o godz. 15.00. Po konkursie Koncert naszej Scholki.
û Msza św. wieczorna o godz. 17.00 za zmarłych w miesiącu grudniu.
NIEDZIELA - ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO 07.01
û Kolekta będzie przeznaczona na potrzeby Archidiecezji..
û Zachęcamy do czytania Gościa Niedzielnego i tygodnika „U Piotra i Pawła”.

STATYSTYKA ROCZNA 2017

Księże Krzysztofie

Ø Chrzty:

119

61 – chłopcy
58 – dziewczynki

Ø 1 Komunia Św.:
Z okazji Twoich urodzin w imieniu całej parafii życzymy zdrowia, wiele

47

5 – Wczesna Komunia Św.

Ø Śluby:

radości, siły.
Niech Najświętsza Maryja Panna otacza Księdza matczyną miłością, opieką i
wyprasza u swego Syna potrzebne łaski.

17
Ø Bierzmowanie:

Życzymy, by wszystko co Ksiądz robi – robił z pasją.
Życzymy, by na Księdza twarzy jak najczęściej gościł uśmiech.
I życzymy aby Ksiądz starał się słuchać bardziej Boga niż ludzi, a

88
Ø Sakrament Chorych:

On wskaże Księdzu prawdę i obdarzy swoim błogosławieństwem.
Szczęść Boże!

251

Parafianie

Ø Pogrzeby:

Urodziny przypadają 4 stycznia, tradycyjnie zapraszamy
na Mszę św. w intencji Ks. Krzysztofa w niedzielę po
urodzinach tj. 7.01.2018 godz. 12.30

174

133 – z naszej Parafii

ŚWIĘTO ŚW. RODZINY JEZUSA,
MARYI I JÓZEFA

Rozważania U Piotra i Pawła
Boże narodzenie po cichu.
Data w sumie trudna do ostatecznego uzgodnienia. Gwiazda - niektórzy
mówią, że to koniunkcja planet, inni, że kometa. Pasterze, aniołowie, żłóbek, tyle tych
elementów Bożego Narodzenia, że trochę kręci się w głowie. Anioły śpiewają,
pasterze cześć oddają, bydło klęka… w sumie nie należy się dziwić, że do czasów
współczesnych w okresie Bożego Narodzenia wszyscy biegają, załatwiają, kupują,
sprzątają, i tak dalej… Któż z nas tego nie zna?
W całej tej historii jest jednak pewien element odmienny. To zachowanie
głównych bohaterów. Maryi, Józefa i Jezusa. Spokój, milczenie, cisza. Cały świat
naokoło ich krąży i wiruje, a oni jakby tego nie zauważali. Ubóstwo stajni zamiast
ciepła gospody. Żadnej skargi i żadnej wymówki.
Poeta Adam Asnyk w swoim wierszu o przyjściu Mesjasza napisał tak:

Kult Najświętszej Rodziny szerzył się w XVII wieku jako spontaniczna
reakcja na demoralizujące skutki wojny trzydziestoletniej (1618 - 1648),
które w szczególny sposób dotknęły rodzin. Kult Najświętszej Rodziny
zwracał wtedy uwagę na wzór życia rodzinnego.
Święto św. Rodziny po raz pierwszy ustanowił 4 listopada 1684 r. w
Kanadzie, za aprobatą papieża Aleksandra VII, biskup Francois
Montmorency-Laval. Na stałe do liturgii wprowadzono je za pontyfikatu
papieża Leona XIII, który na prośbę kard. Bausa, arcybiskupa Florencji, 20
listopada 1890 r. wydał dekret aprobujący "kult czci zwrócony ku Rodzinie
Świętej".
Teksty liturgiczne na święto Najświętszej Rodziny ułożył papież Leon XIII.
Jego dziełem również są przepiękne hymny kościelne, przeznaczone na ten
dzień. Czytania tak są dobrane, by wyakcentować biblijne sceny, w których
występuje rodzina. Teksty Pisma świętego podkreślają równocześnie
obowiązki członków rodziny. W Niedzielę św. Rodziny polski Episkopat
ogłasza tradycyjnie list pasterski skoncentrowany wokół problematyki
rodzinnej.W pierwszą niedzielę po Bożym Narodzeniu obchodzimy
niedzielę Świętej Rodziny. Święto to zaczęto obchodzić w różnych krajach
począwszy od XVIII wieku, a zatwierdził je papież Leon XIII. Natomiast
decyzją papieża Benedykta XV zaczęto je obchodzić w całym Kościele

Lud czekający na swego Mesjasza
Nie zwróci oczu na dziecinę małą
I do biednego nie zajrzy poddasza;
Mniema, że zbawcę, którego czekało
Tyle pokoleń, ujrzy ziemia nasza
Od razu ziemską okrytego chwałą…
No właśnie. Ziemska chwała to nie było to, o co chodziło Jezusowi.
Przyjście Boga na świat nie tej chwale miało służyć. To właśnie dlatego, kiedy
przyszedł do swoich, to swoi Go nie przyjęli. Wiersz Asnyka kończy się śmiechem
ludzi, którzy słysząc, że Mesjasz przyszedł ze śmiechem pytają: Jak to? ten syn
cieśli/Ma rządy świata ująć w swoje ręce?
I to jest właściwie problem każdego z nas. Wierząc, że Bóg się rodzi, śpiewając
kolędy, zachwycając się oświetlonymi oknami i wzruszając przy łamaniu opłatkiem,
zapominamy, że te święta Bożej chwały są tak naprawdę świętami Bożej pokory. Bez
hałasu, bez rozgłosu, bez zastępów anielskich i wojska. Po cichu. Tak - bardzo po
cichu. Może gdybyśmy spróbowali czasem przestać gadać, przestać się wydzierać, po
prostu gdybyśmy tak kiedyś spróbowali umilknąć… jak zmieniłby się ten świat?
Gdybyśmy przestali biegać w poszukiwaniu miejsc pierwszych i godniejszych - na ile
ten świat byłby sprawiedliwszy? Gdybyśmy umilkli w chwilach kiedy zamilknąć
trzeba i posłuchali innych… ile dobra mogłoby z tego powstać?
Boże Narodzenie. Po cichu. Takie prawdziwe…
Jarosław Fiedler

