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Wszyscy jesteśmy gospodarzami  
Światowych Dni Młodzieży 

DNI W DIECEZJI 
 
 Najbliższe Światowe Dni Młodzieży, które odbędą się 25 - 31 lipca 
2016 roku w Krakowie, zgromadzą młodzież z całego świata na modlitwie 
z papieżem Franciszkiem. To ważne wydarzenie duchowe poprzedzać bę-
dą Dni w Diecezji. Czas od 20 do 25 lipca 2016, czyli tydzień poprzedza-
jący główne celebracje ŚDM, młodzi spędzą w diecezjach całej Polski, w 
tym również na terenie naszej archidiecezji, która będzie gościć 20 tys. 
pielgrzymów.  
 Wyjątkowym przeżyciem dla uczestników Światowych Dni Młodzieży 
jest możliwość zakwaterowania u rodzin. Dzięki temu mamy możliwość 
nawiązania bliższych relacji, wzajemnego poznania się i dzielenia swoją 
wiarą. Przygotowując to wydarzenie, zwracamy się więc z prośbą do ro-
dzin naszej archidiecezji, by okazały śląską gościnność i na czas Dni  
w Diecezji otworzyły swoje domy i zechciały przyjąć młodzież.  
 Rodzina przyjmująca młodych (co najmniej 2 osoby, ponieważ piel-
grzymi nigdy nie nocują pojedynczo) zapewnia nieodpłatnie miejsce do 
spania (łóżko, tapczan lub materac) bez pościeli (uczestnicy posiadają 
śpiwory), dostęp do łazienki oraz śniadanie. Niektóre punkty programu 
(modlitwy, adoracje) będą kończyć się w późnych godzinach wieczornych, 
dlatego miejsce noclegu musi być wtedy dostępne. Młodzież sama organi-
zuje przyjazd do miejsca zakwaterowania oraz dojazd na centralne wyda-
rzenia do Krakowa. Zdecydowana większość pielgrzymów będzie w na-
szej archidiecezji po raz pierwszy, dlatego ważne jest, abyśmy pomogli  
w dotarciu na miejsca zbiórek w parafii.  

 



Kilkanaście Rodzin naszej parafii wyraziło chęć przyjęcia do siebie 
młodzieży podczas tegorocznych odwiedzin kolędowych. Rodziny, 
które chciałyby otworzyć drzwi swoich gościnnych domów dla mło-
dzieży uczestniczącej w Światowych Dniach Młodzieży prosimy  
o zgłoszenie się w zakrystii do końca stycznia. Zachęcamy do włą-
czenia się w dzieło jakie powierzył nam papież Franciszek. 

 

Kraków  - premiera hymnu ŚDM 

 

W święto Objawienia Pańskiego, 6 stycznia o godzinie 12.00 w Krako-

wie, na zakończenie Orszaku Trzech Króli, odbyła się premiera oficjal-

nego hymnu ŚDM Kraków 2016. W premierze hymnu wzięło udział 

trzech wokalistów: Katarzyna Bogusz, Aleksandra Maciejewska i Prze-

mek Kleczkowski, około 50-osobowy chór mieszany i orkiestra pod ba-

tutą dyrygenta Huberta Kowalskiego. Wśród licznie zgromadzonych kra-

kowian, hymnu w jego premierowym wydaniu wysłuchał Ks. Kard. Sta-

nisław Dziwisz oraz Autor pieśni, Jakub Blycharz. 

Jakub Blycharz, kompozytor i autor hymnu Światowych Dni Młodzieży Kraków 
6, tuż po ogłoszeniu zwycięskiego utworu wspominał w wywiadzie dla nas, że zanim 
zasiadł do napisania hymnu, szukał inspirującego Słowa w Piśmie Świętym. Otrzy-
mał wtedy obietnicę zawartą w 31. rozdziale Księgi Powtórzonego Prawa o tytule 
Hymn jako świadek: „Zapiszcie teraz sobie ten oto hymn. Naucz go Izraelitów, włóż 
im go w usta, aby pieśń ta była dla Mnie świadkiem przeciwko synom Izraela”.   



OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 

● Zapraszam w niedzielę na Jasełka w wykonaniu dzieci szkolnych oraz 

na wspólne kolędowanie o godz. 1600.  

● W najbliższym tygodniu Msze św. odprawiane będą o godz. 1800. W śro-

dę o godz. 800 Msza św. szkolna. 

●W poniedziałek po Mszy św. wieczornej Adoracja przy Żłóbku i zebranie 

Zespołu Charytatywnego. 

● W środę 21 stycznia obchodzić będziemy Dzień Babci, w czwartek 22 

stycznia Dzień Dziadka. Pamiętajmy o nich w naszych modlitwach. 

● W czwartek Adoracja Przenajświętszego Sakramentu o godz. 1730. 

● W tym tygodniu w dalszym ciągu modlimy się o Jedność Chrześcijan. 

Włączmy tę intencję do naszych modlitw. 

● Okazja do Spowiedzi Świętej przed każdą Mszą św.  

● W przyszłą niedzielę odbędzie się doroczna adoracja Apostolstwa Cho-

rych przy żłóbku w Panewnikach o godz. 1400.  

● Dodatkowa kolęda rozpocznie się w niedzielę 25 stycznia o godz. 1300. 

Zgłoszenia przyjmowane są w zakrystii. 

● W dzisiejszym „Gościu Niedzielnym”:  

Pasjonujący film o świętej Teresie z Ávila, nie do zobaczenia w telewizji 

lub kinie. Dzisiaj płyta z pierwszymi czterema odcinkami serialu, za dwa 

tygodnie cztery kolejne odcinki. Film w zgodnej opinii znawców życia 

świętej Teresy Wielkiej jest bardzo udaną próbą pokazania jej życia na tle 

epoki, ówczesnego społeczeństwa i Kościoła. 

Ponadto w Gościu 

- jakim krajem są Filipiny, które w tych dniach odwiedza papież Franci-

szek; 

- już niedługo lekarze będą potrafili wydrukować żywą tkankę, która na-

stępnie zostanie wszczepiona do organizmu. 

● Kolekta w przyszłą niedzielę przeznaczona będzie na zakup węgla. Bóg 

zapłać za dzisiejsze ofiary. 

 



IIINTENCJENTENCJENTENCJE  M  M  MSZYSZYSZY   św. od 19 do 25 stycznia 2015 r. 

19 I 

Poniedziałek 
Wsp. św. Józefa Seba-

stiana Pelczara, bpa 

g. 1800 - Za ++ rodziców Elżbietę i Kazimierza Klosa oraz An-

toniego Wita w dniu urodzin 

20 I 

Wtorek 
Wsp. św. Fabiana 

papieża i męcz. 

g. 1800 
-  Za + Gintera Schlesinger w 25. rocznicę śmierci 

21 I 

Środa 
Wsp. św. Agnieszki, 

dz. i męcz. 

g. 800 Msza św. szkolna 

- Za + Krzysztofa Tomczyk oraz Elżbietę Rolnik  

22 I 

Czwartek 
Wsp. św. Wincentego, 

diakona i  męcz.  

i św. Wincentego  

Pallottiego, prezb 

g. 1730 

g. 1800 

Adoracja Najświętszego Sakramentu 

- Za + Brunona Burda w 10. rocznicę śmierci 

23 I 

Piątek 
 

g. 1800 - Za + Różę Wystrach w rocznicę śmierci oraz męża 

Józefa 

 

24 I 

Sobota 
Wspomnienie 

św. Franciszka 

Salezego 

g. 1800 - Za + Wincentego Cygan w dniu urodzin 

 

25 I 
 

3. NIEDZIELA 

ZWYKŁA 

 
 

g. 630 

g. 700 

 

g. 1000 

 

 

 

g. 1630 

g. 1700 

Godzinki ku czci Matki Bożej 

- Z prośba o opiekę Bożą i dary Ducha św. dla córki Żane-

ty z okazji 15. rocznicy urodzin  

- Do Świętej Rodziny, za pośrednictwem św. Josemaríi 
Escrivy de Balaguera z podziękowaniem za odebrane 
łaski i z prośbą o opiekę Bożą i zdrowie dla Przemy-
sława Binkiewicz 
Nieszpory 

- Za ++ Zofię i Józefa Toczyńskich, ++ z rodziny Pielak i 

Toczyński 


