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Kolejny rok jest darem Bożym.  
Powitajmy go w imię Pańskie  

i przyjmijmy wszystko,  
co on ze sobą przyniesie.  

Ojcze niebieski,  
powierzamy miniony rok  

Twojemu bezgranicznemu  
miłosierdziu,  

a nowy, który się rozpoczyna,  
oddajemy pod opiekę  
Twojej Opatrzności  

i zawierzamy potężnemu  
wstawiennictwu  

i opiece Niepokalanej.  
Prosimy pełni nadziei,  

aby nadchodzący Rok Pański 2017 
był dla nas i dla naszych bliskich  

rokiem Bożej łaski i dobroci!                                              
Ksiądz Proboszcz  

Józef Krakowski 

Niech Nowy Rok niesie blaski 
Bożej chwały, Bożej łaski,  
a blask gwiazdy betlejemskiej 
świeci wśród wędrówki ziemskiej! 

Przewielebny  
Księże Proboszczu! 
Tobie stale na dobru  
naszych dusz i parafii zależy. 
Przez co z naszej strony się  
Tobie uznanie, szacunek  
i podziękowanie należy. 
Co też czynimy  
i stale za Tobą Boga prosimy. 

Aby Ci darów  
Ducha Świętego udzielał. 
Wiele sił i dobre zdrowie  
do dalszych posług dał 
i stale Cię w opiece miał. 
W nowym roku 2017  
niech Ci Bóg błogosławi. 

Wdzięczni parafianie 



Święto Boskiego Macierzyństwa  

 Święto Boskiego Macierzyństwa wprowadził do liturgii Kościoła pa-

pież Pius XI w roku 1931 na pamiątkę 1500. rocznicy soboru, odbytego  

w Efezie w 431 r. Kościół na tym właśnie soborze jako dogmat ogłosił, że 

Maryja jest Matką Bożą. Papież Pius XI wyznaczył na coroczną pamiątkę 

tego święta dzień 11 października. Reforma liturgiczna w roku 1969 nie 

zniosła tego święta, ale je nawet podniosła do rangi uroczystości świąt na-

kazanych. Przeniosła je jednak na 1 stycznia. Wybrano bardzo stosowny, 

nieprzypadkowy dzień: koniec oktawy Bożego Narodzenia, aby po wy-

śpiewaniu hymnów dziękczynnych Wcielonemu Słowu, złożyć odpowiedni 

hołd Jego świętej Rodzicielce.  

 Przywilej Boskiego Macierzyństwa jest największym ze wszystkich 

niezliczonych przywilejów Maryi; jest on ich początkiem i źródłem. Jak do-

okoła Słońca krążą planety; jak przy swojej pani chodzą jej damy dworu  

i służki - tak od przywileju Boskiego Macierzyństwa są uzależnione 

wszystkie inne tytuły Maryi. Nie dziwi zatem to, że Kościół właściwie cały 

rok, przy różnych okazjach a nawet w dni powszednie, wysławia ten wielki 

przywilej Maryi. I tak w codziennych kapłańskich modlitwach Liturgii Go-

dzin w antyfonie końcowej spotykamy słowa: " Witaj, Matko Zbawiciela!", 

"Witaj, Królowo nieba, Pani aniołów!", " Witaj korzeniu i bramo święta,  

z której Światło zeszło na ziemię", " Królowo nieba, wesel się, alleluja,  

albowiem, którego zasłużyłaś nosić, zmartwychwstał, jak przepowiedział, 

alleluja!", "Witaj, Królowo... a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twoje-

go, po tym wygnaniu nam okaż".  

 W Adwencie Kościół stawiał nam przed oczyma świecę roratnią - 

symbol Bożej Rodzicielki, Matki obiecanego Zbawiciela. Czytania ostat-

nich dni Adwentu przypominały nam sceny ewangeliczne, bezpośrednio 

związane z tajemnicą Boskiego Macierzyństwa Maryi: jak np.: Zwiastowa-

nie, Nawiedzenie św. Elżbiety itp. W Boże Narodzenie usłyszeliśmy nato-

miast słowa: "Udał się także Józef z Galilei z miasta Nazaret, do Judei, do 

miasta Dawidowego, zwanego Betlejem... żeby zapisać się 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 go-

spodzie" (Łk 2, 4-7).  



 Dziś obchodzimy Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi 

oraz Światowy Dzień Modlitw o Pokój. W dniu dzisiejszym Nie-

szporów nie będzie. Odpust zupełny 1. stycznia można uzyskać 

za publiczne odśpiewanie lub odmówienie „Hymnu do Ducha Św.” 

w celu uproszenia łaski światła i pomocy Bożej w Nowym Roku 

oraz spełnienie zwykłych warunków odpustu. 

 W piątek Uroczystość Objawienia Pańskiego, która jest wspo-

mnieniem misterium objawienia się Słowa Wcielonego całemu 

światu. W tym dniu obchodzimy także Misyjny Dzień Dziecka.  

 W tym tygodniu przypadają 1. czwartek, piątek i sobota miesią-

ca. Zapraszam do Komunii św. wynagradzającej.  

 W przyszła niedzielę obchodzić będziemy Święto Chrztu Pań-

skiego. 

 Plan odwiedzin duszpasterskich w gablotce. 

 Kolekta w przyszłą niedzielę przeznaczona będzie na Wyższe 

Śląskie Seminarium Duchowne. Kolekta w Święto Trzech Króli 

przeznaczona będzie na Misje.  

 „Bóg zapłać” za dzisiejsze ofiary.  

 

  

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 



IIINTENCJENTENCJENTENCJE  M  M  MSZYSZYSZY   św. od 2 do 8 stycznia 2017 r. 

2 I 
Poniedziałek 
Wsp. św.św. Ba-

zylego Wielkiego  

i Grzegorza  

z Nazjanzu 

g. 1800 - Wspólna za zmarłych (intencje w gablotce) 

3 I 
Wtorek 

 

g. 1800 - Do Świętej Rodziny z podziękowaniem za odebrane ła-
ski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą i dary Ducha św. oraz 
zdrowie dla Tomasza z okazji 40. rocznicy urodzin oraz 
dla Kingi i Jakuba 

4 I 
Środa 

g. 800 Msza św. szkolna 
- Za ++ Tadeusza i Huberta Bazgier  

5 I 
Czwartek 

I czwartek 

g. 900 

 
 
g. 1800 

- Do św. Rodziny  z prośbą o opiekę Bożą i zdrowie dla 
duszpasterzy oraz członków Związku Emerytów i Renci-
stów 
- Ku czci Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana, 
o uświęcenie duchowieństwa, o nowe powołania kapłań-
skie i zakonne oraz z prośbą o opiekę Bożą i zdrowie dla 
naszych duszpasterzy od ofiarodawców 

6 I 
Piątek 

UROCZY-

STOŚĆ OBJA-

WIENIA PAŃ-

SKIEGO  
Misyjny Dzień 

Dziecka 

g. 700 

 

 
g. 1000 

 

g. 1630 

g. 1700 

- Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa jako wyna-
grodzenie za grzechy oraz w intencjach emerytów i cho-
rych naszej parafii od ofiarodawców 
- Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa za dzieci 
Pierwszokomunijne, ich rodziców i chrzestnych 
Nieszpory 
- Za parafian           

7 I 
Sobota 

I sobota 

g. 700 

 

 

g. 1800 

- Ku czci Niepokalanego Serca Maryi i Królowej Różańca 
Świętego za żyjących i ++ członków Bractwa Żywego 
Różańca 
- Za + Teresę Bytomski w 1. rocznicę śmierci 

8 I 
 

NIEDZIELA 

ŚWIĘTO  

CHRZTU 

PAŃSKIEGO 
 

 

g. 630 

g. 700 

 
g. 1000 

 

g. 1630 
g. 1700 

Godzinki ku czci Matki Bożej 
- Z prośbą o opiekę Bożą i dary Ducha św. oraz zdrowie 
dla Jana Respondek z okazji 25 rocznicy urodzin 
- Za + Księdza Proboszcza Edwarda Mendego  
w rocznicę śmierci 
 Nieszpory 
- Za + Zdzisława Pelikan od chrzestnicy Józefy z rodziną 


