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KALENDARIUM GRUDNIA
Odeszli do wiecz ości:
Irmina Musialska, l. 79
Gabriela Klimek, l. 59
Zdzisława żołąbek, l. 67
Stefan Michnik, l. 79
Edward Piwowarski, l. 67
Maria Slepian, l. 76
Karol Kamiński, l. 70
Piotr Jankowski, l. 32
Sakra e t

ałżeństwa zawarli:

Wiecz y
odpoczy ek racz
i dać, Pa ie,
a światłość
wiekuista
iechaj i świeci.
Sakra e t chrztu
przyjęli:
Jakub Chojnacki
Antony Garcia Paredes
Kamila Bielat

Mateusz Michta i Klaudia Kwiatkowska

Sakrament chrztu i błogosławie stwo rocznych dzieci:

I-sza niedziela miesiąca na Mszy w. o godz. 16.00 (nauka przedchrzcielna dla rodziców
i chrzestnychŚ w sobotę poprzedzającą o godz. 19.00 w salce).
Katolicka Poradnia Rodzinna: I i III wtorek miesiąca od 18.30 do 19.00
- 3 spotkania dla narzeczonych (po uzgodnieniu mo na ustalić inny terminŚ tel. 605 085 822)
KANCELARIA CZYNNA:
patrz z ia y a str.
po iedziałek: . - . ,
wtorek i środa: . - .
zwartek: . - . ,
so ota: . - .

,
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Jak wygląda wigilijny opłatek? Cieniutki,
cichy, biały jak nieg. Czasem pachnie
choinką, ale nie zawsze. Kiedy się go połamie,
zapach zostaje jeszcze na talerzyku, jak
zapach suszonych kwiatów na bibule. (...)
Nieraz na opłatku wytłoczone są więte
obrazki, nieraz jest goły, ale przepasany
wstą ką z gwiazdą. W czasie Wigilii opłatek
jest najwa niejszy i zawsze pierwszy. Dopóki
się nie podzielimy opłatkiem, nie mo na
skosztować czerwonego barszczu z
uszkami, czarnego maku,
brązowych orzechów i
srebrnych ryb. Nie
wypada piewać nawet
kolęd.
Jak wygląda
chwila dzielenia się
opłatkiem? Trudno to wszystko
opowiedzieć. Nikt nie siedzi, nawet
dziadek staje na baczno ć jak przed
generałem. Mamusia bierze z talerzyka
opłatek, łamie i rozdaje. Bo e kochany, co się
dzieje. Co się zaczyna wyprawiać! Tak, jakby
gwiazda najdalsza przyleciała i stanęła w oknie
jak oswojony ptak. Ciocia, która stale gniewała
się na wujka i trzaskała przed nim drzwiami jak

/

rebak kopytami, bierze go w ramiona i całuje
w policzek.
Kto się u miecha, kto zaczyna beczeć
jak osioł w stajni. Trochę się wstydzi, więc
chowa twarz do kamizelki, płacze wprost na
szelki.
Narzeczony miał powiedzieć: „kocham”,
ale zaczai się jąkać ze wzruszenia i krzyczeć: ko, ko, ko, ko - jakby chciał jajko znieść. (...)
Kto popatrzył komu w niebieskie
oczy, kto szepcze do uchaŚ Ju
nie będę gubił
rękawiczek.
Mamusia ju
nic nie mówi,
tylko
my liŚ
„Ten
będzie
in ynierem, tamta
lekarką, a ja niech tylko
dobrą zostanę”.
Wszyscy płaczą i są szczę liwi. Bo jest
zawsze taka mądra łza, która umie się
pomie cić w szczę ciu, nawet gorzka i zielona.
I wszyscy, którzy szukali bardzo wysokiej
gwiazdy na najwy szym niebie, nawet nie
spostrzegli, e w więtym wzruszeniu spotkali
się z łaską Pana Jezusa przy zwykłym stole, na

) okazji świąt Bożego Narodze ia ży zy y wszystki Paraia o ,
a y w pokoju tej świętej o y odeszły wszelkie troski i iepokoje,
a y ikt ie zuł się sa ot y, y każdy z każdy dzielił się ser e
jak wigilij y opłatkie i do ry i łza i sz zęś ia.
Duszpasterze paraii św. A

y
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I oto przed a i Nowy Rok. Ta te
stary wysku aliś y kartka po kart e. Nie
wie jaki to ył rok dla ie ie: s utku zy
radoś i, zas suk esów a oże pas o
porażek, gory zy z powodu utra o ej
pra y al o pla ów; które się ie powiodły;
radoś i z powodu arodzi dzie ka,
pokoju ser a, jaki zapa ował po
od alezie ia drogi do Boga i do ser a
liski h...
Eko o iś i zakoń zyli już statystyki
gospodar ze, pla iś i wyty zyli kieru ki
działa ia a owy rok, księgowi u zy ili
ila s, a w każdy
z as pozostało
prag ie ie, a y yło hoć tro hę lepiej, y
ludzie stali się hoć odro i ę ży zliwsi, y
stary świat stał się owy świate ...
Przed a i Nowy Rok - świeży jak
dopiero o wy iąg ięty z pie a hle ,
owy jak zeszyt w kratkę - iezapisa y i
zysty, w który
ie a jesz ze a i jed ej
krzywej litery, a i jed ego kleksa, a i
jed ego oślego rogu. To ży ie każdego
d ia ędzie zapisywało kolej e jego kartki.
Człowiek a przeło ie starego i
owego roku podo y jest do Nikode a,
o jak o pod hodzi do Jezusa pod osło ą
o y i pyta: o a u zy ić, a y yło
lepiej i pięk iej. A Chrystus odpowiada
a tak jak Nikode owi: usisz się a
owo arodzić! „Na owo? Jak to, ie
wie o zy
ówisz, Pa ie! Spró uj to
wytłu a zyć.”
Na owo się arodzić, to z a zy a
owo uwierzyć Bogu, że ię ko ha
ezwaru kowo - takiego, jaki jesteś: z
twoi i zdol oś ia i i tale ta i i z ty
zego ro ić ie potraisz, hoć ardzo tego
prag iesz; z twoi i zaleta i i urokie
oso isty , ale też z wada i i
iedosko ałoś ia i,
awet z ty i
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świństwa i, do który h wstyd się
przyz ać... Bóg, który ię tak ko ha,
prag ie jed o ześ ie a yś za zął żyć po
owe u, jak dzie ko Boże.
Na owo się arodzić, to odkryć o
odlitwy, która zy i uda, o wiary,
która góry prze osi i o Słowa Bożego,
które - jak góra Syjo - iewzrusze ie trwa
od wieków, które daje pokrzepie ie w
trud y h
hwila h, odpowiedź
a
wątpliwoś i jak żyć i siłę do trwa ia przy
Jezusie.

W Wąchocku przed ko ciołem ju od tygodnia le y pies zabity przez
samochód. Wobec braku zainteresowania ze strony słu b miejskich proboszcz
udał się na komisariat policji.
- Panie sier ancie, przed ko ciołem ju tydzień le y zdechły pies i okropnie
mierdzi, zróbcie co z tym!
- Ale specjalistą od pogrzebów to jest ksiądz - odpowiada zło liwie policjant.
Ksiądz nie chcąc być dłu nym odpowiadaŚ
Żarty poświęco e - Tak, to prawda, ale przyszedłem powiadomić najbli szą rodzinę...

1. Która z czterech źwangelii najbardziej szczegółowo
opisuje dziecięce lata Jezusa?
2. Opłatek, który będzie konsekrowany (przemieniony)
w czasie Mszy w., to...
3. Symbolicznie Syn Bo y nazywany jest źmmanuel to
znaczy... (odp. w Mt 1)
PRAWIDŁOWE ODPOWIEDZI
Z POPRZEDNIEŻO MIESI CA:

Na owo się arodzić, to swe ie ze
przekuć a le iesze, a włó z ie a sierpy,
to za ząć prawdziwie ko hać i prze awiać
językie
ser a - ty
językie , który
zrozu ie każdy złowiek, skoro rozu ieją
go awet zwierzęta.
Moi drodzy! Wkrót e i ą święta i
Nowy Rok i przyjdą zwykłe d i: przyjdą
stare s utki i owe z artwie ia, kolej e
łędy w owy zeszy ie; s ut e wtorki i
piątki i d i ez słoń a. Ty jed ak spró uj
a wszystko spojrzeć po owe u, zyli po
Boże u; za z ij jesz ze raz! Od owa
podej ij trud prze ia y sie ie i świata.
)e h iej yć dla swy h liski h, sąsiadów i
z ajo y h świeży i do ry jak hle i żyj
adzieją, o hrześ ija i , to iepopraw y
opty ista. A ade wszystko pa iętaj o
słowa h o iet i y Boga: Choć y oj ie

y

1. Ostatni prorok przygotowujący ludzi na
przyj cie Mesjasza to w. Jan Chrzciciel.
2. żłównym patronem ministrantów jest
w. Tarsycjusz.
3. W tym roku Statuetką św. Anny została
wyró niona p. Stanisława Romaniszyn
Nagrodę (odebrać u ks. Proboszcza)
otrzymuje Jakub Stochła
- gratulujemy!
PARAFIALNA INTENCJA
YWEŻO RÓ A CA:
Aby trwaj cy „Rok rodziny”
zaowocował umocnieniem więzi
i miło ci w rodzinach naszej parafii

Odpowiedzi na pytania konkursowe
nale y oddać w zakrystii lub
w kancelarii, albo przesłać poczt
(mo na e-mailem) z dopiskiem:
Konkurs Religijny - do dnia
15.01.2014
SPO RÓD DOBRYCż ODPOWIEDZI

Nagrodę w Ko kursie Religij y

ufu dował:

Byto , ul. Piekarska
TELEFON CZYNNY CAŁĄ DOBĘ: /
)ałatwia y wszelkie for al oś i
związa e z pogrze e
oraz wypła a y zasiłki pogrze owe
 Posiada y włas e kre atoriu
 Gwara tuje y solid e usługi potwierdzo e
ie ie ki ertyikate jakoś i
 Wyko uje y ekspresowe przewozy zwłok
w kraju i zagra i ą
BIURO CZYNNE:

KANCELARIA PARAFIALNA W OKRESIE NOWOROCZNY M
grud ia ka elaria zy a od . do .
grud ia ka elaria ie zy a
W d ia h odwiedzi kolędowy h tj. - . .
zy a:
od po iedziałku do zwartku od . do . oraz w so otę od . do
Sprawy pogrze owe oż a załatwiać poza w/w godzi a i,
W d ia h

-

.
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W ka d I niedzielę miesi ca mo na je spotkać przed ko ciołem z
puszkami w dłoniach. Stoj w parze, by potem komisyjnie przeliczyć
Kiedy po niedzielnej zbiórce kasa Grupy
Charytatywnej powiększała się o ok. 1000 zł,
teraz jest o 200 mniej. Te 800 złotych jest
rozdysponowane zanim pieniądze wpłyną,
dlatego rodzą się nowe pomysły na zasilanie
funduszu np. sianko na Bo e Narodzenie –
niby prosta sprawa, ale trawę trzeba najpierw
skosić i wysuszyć, a to zajęcie dla pana
Manfreda Wocki, mę a pani Ró y. Potem
sianko trzeba wło yć w torebki – parę dni
mudnej pracy, no i rozdać darczyńcom, przez
co hojno ć parafian nieco wzrasta. Kolejny
pomysł to ciasto pieczone przez wiernych, a
sprzedawane przez panie z parafialnego
Caritasu (choć formalnie nie tkwi w strukturach
Caritas Polska). Ciasto trzeba najpierw zebrać,
a więc konieczne są dodatkowe dy ury, potem
porcjować, pakować i stać kilka godzin przed
ko ciołem bez względu na pogodę. Wreszcie
wiąteczna sprzeda Ś wiec, kalendarzy,
pamiątek... Dochody z tej działalno ci ks.
Proboszcz przeznacza na rzecz ubogich. Dla
członków żrupy Charytatywnej najwa niejsze
są głodne dzieci. Jeden obiad to ponad 50 zł
miesięcznie. Pieniądze z puszek z trudem
pozwalają na do ywienie szóstki dzieci. Po
opłaceniu posiłków następuje dyskusja, na co
przeznaczyć pozostałą kwotę, bo pieniędzy jest
coraz mniej a oczekujących na pomoc nie
ubywa. Trzeba im kupić najbardziej potrzebne
artykuły. Personel sklepów Lewiatan i ODIDO
dobrze znają procedurę zakupówŚ najtańszy
proszek do prania, najtańsze margaryny...
Wła ciciele sklepów widząc pusty portfel
caritasowy - najczę ciej przed więtami - z
własnej woli co dorzucają do wózka z
zakupami, ale i tak trzeba jechać do marketów,
by kupić tam 50 kg cukru, tyle samo kaszy,
ry u, mąki. W innym hipermarkecie mają
tańsze konserwy, pasztety i d emy. Potem
jeszcze mydełka po 80 gr. i pótoralitrowe
szampony po 1,80 zł. Teraz te osiemset

kilogramów towaru trzeba
przewie ć za własną
benzynę, własnym
samochodem i znie ć do magazynu
w
ko ciele. eby było taniej ry , kasza, czasem
groch kupowane są w du ych opakowaniach, a
to kolejne zajęcieŚ trzeba ten towar rozwa yć
do mniejszych torebek. Wydawanie paczek
ywno ciowych następuje raz w miesiącu. Z
terenu naszej parafii zarejestrowano ok. 200
potrzebujących rodzin. Co miesiąc po paczki
przychodzi ok. 75 rodzin, a przed więtami
ponad 100. Aby wpisać kogo na listę
potrzebujących trzeba ze strony żrupy
Charytatywnej du o roztropno ciŚ sprawdzenia
dowodu osobistego, za wiadczenia o braku
zatrudnienia, dokumentów potwierdzających
ilo ć osób w rodzinie, wysoko ć zasiłku,
emerytury lub renty. Po rozdzieleniu produktów
czę ć pań opuszcza ko cielne
pomieszczenia... z wypchanymi siatkami. Wielu
z tych, którzy otrzymali wsparcie (zawsze
uwa ają, e otrzymali za mało) ciga owe
panie wzrokiem i obrzuca szyderczym słowem,
bo nie chcą wierzyć, e te paczki trafiają do
osób obło nie chorych, które ze względu na
stan zdrowia nie mogą ich osobi cie odebrać.
Tak szczegółowy opis pracy żrupy
Charytatywnej był potrzebny, bo chyba niewielu
było wiadomych ile to wymaga wysiłku,
wyrzeczeń i zaanga owania wolontariuszy. Ich
praca, to ukonkretniona miło ć do Jezusa,
który powiedziałŚ Cokolwiek uczyniliście
jednemu z tych najmniejszych - mnieście
uczynili.
żrupa Charytatywna liczy 11 pań, którym od
wielu lat przewodzi Marianna Łuczak.
Wspierają jąŚ Sylwia Dorn, Wiesława
Żry kowska, Urszula Matusz, źwa Picz,
Małgorzata Pietruszka, Klara Pietrynicz, źwa
Rejdak, żabriela Starosta, Małgorzata Suty,
Ró a Wocka. żrupa jest otwarta i czeka na

W okresie Bo ego Narodzenia
księ a odwiedzają rodziny swojej parafii.
Jest to tak zwana wizyta duszpasterska.
Na wioskach organizuje ją sołtys.
Piękna jest kolęda w wioskach łowickich.
cie ka od domu do domu
jest wysypana piaskiem.
żospodarz odprowadza księdza
do granicy swojej posesji,
sąsiad wita księdza i prowadzi go
do swojego domu.
W domu wszyscy są wiąteczni.
Ksiądz wita wszystkich,
rozmawia z ka dym,
a gdy pozna rodzinę,
klęka i modli się z nimi i za nich.
Ksiądz klęczy na poduszce wyszywanej,
którą przygotowała gospodyni.
Potem więci dom,
błogosławi rodzinie
i rozdaje pamiątki.

y

jest bli sze poznanie rodziny
i religijnych problemów,
wspólna modlitwa i błogosławieństwo.
Błogosławić - to znaczy
dobrze komuś życzyć
i prosić, aby Bóg to spełnił.
Przy okazji kolędy
rodzina składa ofiarę
na potrzeby parafii.
To dobry, ale i przykry zwyczaj.
Najwięcej złego mówią ci,
którzy nic nie dają.
Du o dają ci,
którzy czynią to w cicho ci.

Inaczej to wygląda w mie cie,
ale zawsze celem wizyty

Zróbcie wszystko, aby kapłan
czuł się u Was dobrze.
Rozmawiajcie nie o polityce i nie o biedzie,
ale o tym, jak pomóc księdzu,
by w naszym ko ciele, w naszej parafii
ludzie więcej zawierzyli Bogu
i modlili się rado nie.
Zachowajcie obrazek - pamiątkę kolędy.
Czasem pomódlcie się za Waszego księdza.
ks. Tymoteusz

06.01.2014 r. na Rynku w
Bytomiu ju po raz drugi będzie miał miejsce
Orszak Trzech Króli - wydarzenie, nawiązujące
do tradycji wystawiania jasełek ulicznych.
Barwny korowód zło ony z dorosłych i dzieci,
przejdzie ulicami naszego miasta, łącząc
religijną tradycję ze współczesno cią.
Orszak poprowadzą Trzej Królowie
symbolizujący trzy kontynenty – źuropę, Azję i
Afrykę. Nasza parafia została przypisana do
orszaku czerwonego, który wyruszy pod
przewodnictwem ks. Tomasza o godz. 15.00
z pl. Klasztornego i ul. Szmanowskiego dotrze

na Rynek. Dalszy plan wygląda następującoŚ
15.25 - przywitanie orszaków na Rynku,
15.40 - hołd trzech króli,
15.55 - koncert kolęd kresowiaków i
błogosławieństwo.
Uczestników Orszaku prosimy, aby ka dy miał
jaki element ubioru w kolorze czerwonym.
Udział w Orszaku to zarówno wietny pomysł
na rodzinne więtowanie pamiątki Objawienia
Pańskiego, jak i publiczne wiadectwo wiary,
oddania pokłonu Dzieciątku Jezus. W swojej
istocie Orszak stanowi doskonałą okazję do
dzielenia się wiarą i do szerzenia źwangelii. W
ten sposób dajemy wiadectwo obecno ci
chrze cijan i zwyczajów religijnych w obszarze
społecznym, a tak e zachęcamy katolików, aby
nie wstydzili się swojej wiary.
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DZIE
27.12.13
pi tek
28.12.13
sobota
29.12.13
niedziela

y

OD
GODZ.
14.00

14.00

14.00

30.12.13
15.45
poniedziałek
02.01.14
czwartek

15.45

03.01.14
pi tek

15.45

04.01.14
sobota

14.00

05.01.14
niedziela

14.00

06.01.14
14.00
poniedziałek
07.01.14
wtorek

15.45

08.01.14
roda

15.45

09.01.14
czwartek

15.45

10.01.14
pi tek

15.45
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ODCINKI ULIC PRZYPORZ DKOWANE
POSZCZEŻÓLNYM KAPŁANOM
1. Cicha 16-12
2. Cicha 24-18
3. Cicha 38-26
Ń. Arki Bo ka 5a (od pierwszej klatki)
ń. Arki Bo ka 5 (od pierwszej klatki)
3. Arki Bo ka 7 (od pierwszej klatki)
Ń. Arki Bo ka 4, 4a, 4b, 4c
2. Arki Bo ka ŃŃ, Ń3
3. Arki Bo ka Ń5, Ń7
Ń. Chorzowska 53 (od góry)
ń. Chorzowska 55 (od góry)
3. Arki Bo ka 6 (od pierwszej klatki)
Ń. ks. Schenka numery parzyste (od pocz tku)
ń. ks. Schenka numery nieparzyste (od pocz tku)
3. Smółki (od pocz tku)
Ń. Chorzowska Ń4 b, c oraz Chorzowska Ń6 (od dołu)
ń. Chorzowska Ń4 d, e oraz Chorzowska Ń8 (od dołu)
3. Chorzowska Ń4 f, g oraz Chorzowska ń0 (od dołu)
1. Tuwima 11-15
2. Tuwima 1, 3, 7, 9
3. Cicha 40, 42, 1a
Ń. Żłowackiego numery parzyste (od pocz tku)
ń. Żłowackiego numery nieparzyste (od pocz tku)
3. Tuwima 2-8 (tylko numery parzyste - od pocz tku)

14.00

12.01.14
niedziela

14.00

13.01.14
15.45
poniedziałek
14.01.14
wtorek

15.45

15.01.14
roda

15.45

1. Chorzowska 26, 27
2. Chorzowska 27a, 27b
3. Chorzowska 29, 29a
1. Tuwima 5a, b
2. Tuwima 5c, d
3. Tuwima 5e, f
Ń. Chorzowska Ńńa (od dołu)
ń. Chorzowska Ńńa (od góry)
3. Chorzowska 17-9 (n-ry nieparz.), Chorzowska Ńńa (piętro VI-V)
1. Chorzowska 33, 35
2. Chorzowska 37, 39
3. Chorzowska 29b, 31
Ń. Chorzowska ń8, 30, 34, 36 (czytaj uwagi p. 6), kolęda dodatkowa
oraz Arki Bo ka 9 (od ostatniej klatki)
ń. Chorzowska ń4 oraz źi skie Domki (od ul. Cichej)

UWAGI DOTYCZĄCE KOLĘDY (uważnie przeczytać!):
1.

Plan kol dy podajemy z odpowiednim wyprzedzeniem po to, aby zaplanować wyjazdy i inne
sprawy i dlatego prosimy, aby w miar możliwości na kol dzie byli obecni wszyscy
domownicy, a dzieci i młodzież ucząca si miały przygotowany do wglądu zeszyt z religii!

2.

Wzorem ubiegłych lat uległa zmianie kolejność kolędy w stosunku do zeszłego roku
(dotyczy to nie tylko ulic, ale też domów i mieszkań) dlatego prosimy o uważne zapoznanie
się z planem.

3.

Kolędę będziemy rozpoczynać w takiej kolejności jak zapisano w planie kolędy (tj. od
pierwszego mieszkania), chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej (np. „z góry”).

4.

Zasadniczo nie dzwonimy na dzwonki poszczególnych mieszkań, ci zaś, którzy obawiają
si , że nie usłyszą dzwonka ministrantów mogą na swoich drzwiach umieścić kartk z
napisem: „PROSZ O KOL D ” i wtedy ministranci zadzwonią do konkretnego mieszkania.

5.

Rodziny, które z ró nych przyczyn nie mogły przyjąć kolędy w wyznaczonym terminie, a
chciałyby to uczynić, mogą zgłosić ten fakt i wtedy ich mieszkanie zostanie - po uzgodnieniu „dołączone” do dnia, w którym kolęda jest w ich okolicy. żdyby zaproponowany termin nie
odpowiadał, to tzw. kolęda dodatkowa będzie miała miejsce 15.01.2014.

6.

Kolęda na ul. Chorzowskiej 28, 30, 34, 36 - je li przez ostatnie lata nie była przyjmowana będzie tylko na wyra ne zaproszenie, które mo na zostawić w zakrystii lub w kancelarii bez specjalnego zaproszenia przychodzimy do tych, którzy kolędę przyjmują co rok.

7.

W przypadku zauwa enia jaki błędów lub braków w planie kolędy prosimy o jak
najszybsze zgłoszenie tego faktu księdzu Proboszczowi.

8.

Ofiary zło one podczas kolędy zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów malowania
naszego ko cioła (całkowity koszt wyniósł ponad 60 tys. zł).

9.

Informujemy, e nasza parafia nie upowa niła nikogo do sprzeda y po domach opłatków,
kartek wiątecznych, wiec „Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom”, zbierania datków itp.
Przestrzegamy te przed lekkomy lnym wpuszczaniem do mieszkania osób sobie

Ń. Pszczy ska (od pocz tku), Kopalniana (od pocz tku)
ń. Sienna (od pocz tku)
1. Tuwima 25-29, 39
2. Tuwima 21-23
3. Tuwima 17-19, 41
1. Chorzowska 41, 43,
2. Chorzowska 45, 47,
3. Chorzowska 49, 51
Ń. Arki Bo ka 8 (od pierwszej klatki w kierunku rodka)
ń. Arki Bo ka 8 (od ostatniej klatki w kierunku rodka)
3. Arki Bo ka Ń0 (od pierwszej klatki)
Ń. Prokopa numery nieparzyste (od pocz tku) i nr Ń4
ń. Prokopa numery parzyste (od pocz tku)
3. Tuwima 31-37

11.01.14
sobota

y

