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Podziękowanie 
Księdzu Proboszczowi Kazimierzowi Szalaście za odprawienie Msz św.  
z okazji mojego Jubileuszu, członkom Klubu Seniora, Bractwa Żywego 
Różańca, rodzinie, sąsiadom i znajomym za modlitwy, życzenia i kwiaty 

oraz uczestniczenie w Mszy św.  
serdeczne podziękowania  

składa Krystyna Zima 
 

Z historii Kościoła 
 Rozpoczęliśmy kolejny ŚWIĘTY ROK.  Tym razem jest to „(…) czas Miło-
sierdzia. Ważnym jest, aby wierni świeccy żyli nim i zanieśli je do różnych sfer 
społecznych. Naprzód.” To słowa Ojca Świętego zachęcające nas do czynne-
go przeżywania kolejnego Roku Świętego w naszej codzienności.  
 W czasach starożytnych Hebrajczycy obchodzili święty czas co pięćdzie-
siąt lat. W Kościele katolickim po raz pierwszy Rok Święty został ogłoszony 
przez papieża Bonifacego VIII. Początkowo ogłaszano go co sto lat, ale już  
w XV w. zdecydowano się na obchodzenie tego wyjątkowego czasu w Kościele 
co dwadzieścia pięć lat. Do 2015 roku Rok Święty był ogłaszany dwadzieścia 
sześć razy. 
 Rok Święty to szczególny rok łaski - daje wiernym możliwość pogłębienia 
wiary oraz zaangażowania się na nowo w życie poprzez osobiste świadectwo 
chrześcijańskie.  
 W Roku Świętym możemy odwiedzać kościoły stacyjne i korzystać ze 
specjalnych odpustów. Na ten czas przygotowano okolicznościowe celebracje 
liturgiczne, Bramy Miłosierdzia i modlitwy. 
Bramy Miłosierdzia w naszej archidiecezji znajdują się w następujących ko-
ściołach Jubileuszowych:  
katedra Chrystusa Króla w Katowicach; 
- sanktuaria i bazyliki:  
bazylika i sanktuarium Matki Bożej Bogucickiej w Katowicach,  
bazylika św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP w Katowicach-Panewnikach,  
bazylika i sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach 
Śląskich,  
bazylika i sanktuarium Matki Bożej Uśmiechniętej w Pszowie,  
bazylika św. Wojciecha w Mikołowie,  
bazylika św. Antoniego z Padwy w Rybniku,  
sanktuarium św. Walentego w Bieruniu Starym,  



sanktuarium św. Floriana w Chorzowie,  
sanktuarium Najświętszego Sakramentu w Jankowicach Rybnickich,  
sanktuarium Opatrzności Bożej w Jastrzębiu-Zdroju, sanktuarium Matki Bożej 
Opiekunki Środowiska Naturalnego w Mikołowie-Bujakowie,  
sanktuarium św. Józefa w Rudzie Śląskiej,  
sanktuarium Matki Bożej z Lourdes w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach,  
sanktuarium św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Rybniku-Chwałowicach,  
sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Turzy Śląskiej; 
- kościoły pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego w miejscowościach:  
Jastrzębie-Zdrój,Orzesze-Zazdrość,Pszczyna, Rybnik-Niewiadom, Tychy, Żory; 
- inne kościoły ze stałą posługą sakramentu pokuty i pojednania:  
Świętej Jadwigi Śląskiej w Chorzowie, Najświętszego Serca Pana Jezusa w 
Katowicach-Koszutce, Królowej Apostołów w Rybniku. 
 

Modlitwa Roku Miłosierdzia 
Panie Jezu Chryste, 

Ty nauczyłeś nas, abyśmy byli miłosierni, jak Ojciec nasz niebieski 
i powiedziałeś nam, że kto widzi Ciebie, widzi także i Jego. 

Ukaż nam Twoje oblicze, a będziemy zbawieni. 
Twój wzrok pełen miłości uwolnił Zacheusza oraz Mateusza  

od niewoli pieniądza, 
a nierządnicę i Magdalenę  

od szukania szczęścia wyłącznie w rzeczach stworzonych. 
Wzrok ten sprawił, że Piotr zapłakał po zdradzie, 

a żałujący Dobry Łotr usłyszał zapewnienie o Raju. 
Pozwól nam tak wysłuchać słów, które wypowiedziałeś do Samarytanki,  

jakbyś je wypowiedział do każdego nas: 
O, gdybyś znała dar Boży! 

Ty, który jesteś Obliczem widzialnym Ojca niewidzialnego, 
Boga, który objawia swoją wszechmoc  

przede wszystkim przez przebaczenie i miłosierdzie: 
spraw, aby Kościół na świecie stał się widzialnym obliczem Ciebie, swojego 

Pana zmartwychwstałego i uwielbionego. 
Ty zechciałeś również, aby Twoi słudzy przybrani byli w słabość po to, 

aby mogli okazywać słuszne współczucie tym, którzy trwają w niewiedzy 
i błędzie: niech każda osoba, która się do nich zwraca, czuje się oczekiwa-

na, kochana oraz doświadcza przebaczenia od Boga. 
Poślij Twojego Ducha i uświęć wszystkich nas Jego namaszczeniem, 

aby Jubileusz Miłosierdzia był rokiem łaski od Pana, 
a Twój Kościół z odnowionym entuzjazmem mógł nieść  

dobrą nowinę ubogim, głosić wolność więźniom i uciśnionym  
oraz przywracać wzrok niewidomym. 

Prosimy o to za wstawiennictwem Maryi, Matki Miłosierdzia, Ciebie, który 
z Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki wieków. 

Amen  



OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 

● W dzisiejszą niedzielę obchodzimy Święto Chrztu Pańskiego, które jest 
wspomnieniem Chrztu Jezusa w Jordanie i zapowiedzią Chrztu chrześci-
jańskiego. 
● Nieszpory niedzielne o 1630. 
● Od poniedziałku rozpoczyna się Okres Zwykły roku liturgicznego.  
● We wtorek po wieczornej Mszy św. Adoracja przy żłóbku, a następnie 
spotkanie Zespołu Charytatywnego. 
● Dzieci szkolne zapraszam na Mszę św. w środę o godz. 800.  
● W tym tygodniu przypada III piątek miesiąca poświęcony Miłosierdziu 
Bożemu. Msza św. w intencji czcicieli odprawiona zostanie w piątek  
o godz. 1800.  
● W sobotę 23. stycznia odbędzie się kolęda dodatkowa. Zgłoszenia są 
przyjmowane w Zakrystii oraz w Kancelarii Parafialnej. W tym dniu Odwie-
dziny Duszpasterskie rozpoczną się o godz. 1300. 
● W niedzielę - 17 stycznia o godz. 1600 - Nieszpory kolędowe z udziałem 
chóru „Lutnia”. W trakcie nabożeństwa dzieci naszej szkoły wystawią Ja-
sełka.  Przedstawienie to zajęło I miejsce w IX przeglądzie Jasełek, który 
odbył się w parafii św. Józefa w Zabrzu. Zapraszam serdecznie na wspól-
ne kolędowanie. 
● Okazja do Spowiedzi Świętej przed każdą Mszą św.  
● W dzisiejszym „Gościu Niedzielnym”:  
- Film na DVD „Faustyna”, oparty na „Dzienniczku” świętej siostry Fausty-
ny Kowalskiej, kanonizowanej 30 kwietnia 2000 r. przez Jana Pawła II, ze 
wspaniałą kreacją Doroty Segdy i muzyką Wojciecha Kilara. 
Ponadto w Gościu 
- o tym, jak dwunastu najbogatszych mieszkańców Bielska-Białej odwie-
dziło dwanaście najbiedniejszych rodzin. 
- dlaczego mała rzeka, jaką jest Jordan, miała i nadal ma ogromne zna-
czenie? 
● Kolekta w przyszłą niedzielę przeznaczona będzie na potrzeby naszej 
parafii. „Bóg zapłać” za dzisiejsze ofiary. 
 

Nowość na stronie internetowej naszej parafii 
 

  Istnieje możliwość śledzenia na żywo tras "Odwiedzin Duszpa-
sterskich". Aplikacja umieszczona jest na głównej stronie pod 
"Planem kolędy". 
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11 I 

Poniedziałek  
g. 1000 

g. 1800 

Pogrzeb śp. Wandy Dudziński (w kaplicy na cmentarzu) 

- Wspólna za żyjących:  

Do Miłosierdzia Bożego i Matki Boskiej Częstochowskiej 

w pewnej intencji 

Z prośbą o opiekę Bożą i zdrowie dla naszych duszpa-

sterzy, dla chorych naszej parafii, dla dobrodziejów na-

szej parafii 

12 I 

Wtorek 

g. 1800 - Za parafian 

13 I 

Środa 
Wsp. św. Hilarego 

bpa i dra 

g. 800 Msza św. szkolna 

- Za + Jerzego Filipczyk w rocznicę śmierci 

14 I 

Czwartek 
 

g. 900 

 

 

 

g. 1800 

- Do Miłosierdzia Bożego i Matki Boskiej Częstochow-

skiej z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o 

opiekę Bożą i zdrowie dla członków Związku Emerytów i 

Rencistów oraz dla naszych duszpasterzy  

- Za ++ Jerzego, Łucję i Romualda Szymura oraz ++ do-

mowników ul. Sikorskiego 70 

15 I 

Piątek 
 

g. 1800 - Ku czci Miłosierdzia Bożego w intencji czcicieli 

16 I 

Sobota 
 

g. 1800 - Za + Józefa Stasiczek w rocznicę śmierci, rodziców, te-

ściów, rodzeństwo z obu stron, Helenę i Józefa Napieraj 

oraz dusze w czyśćcu cierpiące  

17 I 
 

2. NIEDZIELA 

ZWYKŁA 
TYDZIEŃ  

MODLITW O 

JEDNOŚĆ 

CHRZEŚCIJAN 

 
 

g. 630 

g. 700 

 

g. 1000 

 

g. 1600 

 

g. 1700 

Godzinki ku czci Matki Bożej 

- W intencji Księdza Antoniego Dreji z prośbą o błogosła-

wieństwo Boże i zdrowie w dniu urodzin  

- Msza św. chrzcielna w intencji Szymona Stania, rodzi-

ców oraz chrzestnych 

Nieszpory kolędowe z udziałem chóru „Lutnia” oraz Jasełka 

przygotowane przez dzieci naszej szkoły 

- Za + Bibiannę Kurpanik od sąsiadki 


