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STATYSTYKA GRUDNIA 

Odeszli do wieczności: 
 
Stefan Działach, l. 72 
Stanisław Śledź, l. 64 
Janusz Wiszniewski, l. 61 
Łucja Szmajduch, l. 85 

Sakrament chrztu 
przyjęli: 

Lidia Kazieczko 
Oliwier Grobelny 
Tymoteusz Grobelny 
Adam Pawłowski 

KOMUNIA BRATERSKA W kościele wszyscy stanowimy jedność, ale z tej jedności wyłaniają 
się grupy , które mają swój charyzmat i tożsamość. Jesteśmy po to, by tworzyć wspólnotę. Więcej, 
by tworzyć komunię braterską. Słowo komunia oznacza jedność. Mamy tworzyć jedność podejmu-
jąc trudny proces wychodzenia ku drugiej osobie. Nie łączy nas jedynie chęć pogłębiania życia 
duchowego. Wraz z braćmi i siostrami pozostałych gałęzi tworzymy rodzinę. I tak Karmel jest jed-
ną z rodzin w Kościele tych wspólnot. Każda wspólnota Świeckiego Zakonu jest niczym mozaika. 
Mozaika to obraz ułożony z kamyczków, kawałków szkła lub ceramiki. Każdy kamyk jest inny, ma 
inny kształt i barwę. Sam w sobie posiada jakąś wartość, ale jego piękno widać w pełni, gdy za-
cznie tworzyć całość wraz z innymi kamyczkami. Kamyczki układane są obok siebie, zauważamy, 
że we wspólnocie jesteśmy owymi kamyczkami, każdy inny, niepowtarzalny. Razem tworzymy 
obraz, dzięki Duchowi Św, Osobowej Miłości. Zatem wspólnota ma żyć razem, nie obok siebie, jak 
zbiór rozsypanych, nie powiązanych ze sobą kamyczków. Inaczej nie ukazuje piękna, do którego 
zaprasza Pan Bóg. Piękno wspólnoty nie polega na tym, że wszyscy jesteśmy tacy sami, tak samo 
myślimy, tak samo przeżywamy, mamy ten sam zestaw cech charakteru i temperamentu. Jeste-
śmy inni. I dobrze, że tak jest. Św. Teresa od Jezusa, pisze że Jezus jest obecny pośród wspólno-
ty, a jej szczególną opiekunką jest Maryja. Nie możemy być bardziej bezpieczni niż w tym Towa-
rzystwie. Nie musimy szukać dodatkowych sposobów „pozyskiwania łaski”, podkreśla również, że 
wspólnota jest pomocą w drodze modlitwy. Zapraszamy w 2 i 3 sobotę miesiąca. Teresa Jóźwik 

 

Wieczny odpoczynek  
racz im dać, Panie,  

a światłość wiekuista  
niechaj im świeci.  

Niech odpoczywają  
w pokoju wiecznym.  

Amen. 

Sakrament chrztu w sposób uroczysty i błogosław. rocznych dzieci w styczniu:  
14 stycznia na Mszy św. o godz. 16.00 (nauka przedchrzcielna dla rodziców  

i chrzestnych: w sobotę poprzedzającą o godz. 10.00 w salce). 
Katolicka Poradnia Rodzinna: I i III wtorek miesiąca od 18.30 do 19.00  

- 3 spotkania dla narzeczonych (po uzgodnieniu można ustalić inny termin: tel. 605 085 822) 

KANCELARIA PARAFIALNA  
W OKRESIE NOWOROCZNYM: 

W dn. 27-29 grudnia czynna od 8.00 do 8.45 
30 grudnia czynna od 9.00 do 10.00 

W dniach kolędy tj. 2-15.01.2018 czynna: 
od poniedziałku do czwartku od 8.00 do 8.45 

oraz w sobotę od 9.00 do 10.00 
Sprawy pogrzebowe można załatwiać poza w/w 
godzinami, ale jeszcze przed rozpocz. kolędy! 
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          STYCZEŃ 2018 (1/322) 

Na początku nowego roku kalendarzowe-
go Kościół oddaje cześć Świętej Bożej Rodzi-
cielce. Spośród szczególnych przywilejów Ma-
ryi na pierwszym miejscu trzeba wymienić Bo-
skie macierzyństwo. Matka Pana zajmuje po 
Chrystusie miejsce najwyższe i najbliższe nam 
właśnie z powodu swego boskiego macierzyń-
stwa. Prawda o Bożym macierzyństwie Maryi 
została ogłoszona jako dogmat na sobo-
rze w Efezie w 431 roku. Zdefiniowano, 
że nie tylko można, ale należy Maryję 
nazywać Matką Bożą, Bogurodzicą. 
Maryja nie dała Panu Jezusowi natury 
Boskiej, którą On już posiadał od-
wiecznie od Ojca. Dała Chrystuso-
wi Panu w czasie naturę ludzką – 
ciało ludzkie. Ale dała je Boskiej 
Osobie Pana Jezusa. Jest więc 
Matką Syna Bożego według ciała i 
w czasie, jak według natury Bożej i od-
wiecznie Pan Jezus jest Synem Bożym. 

Święta Boża Rodzicielka dała świa-
tu wcielenie miłosierdzia, czyli Jezusa. Papież 
Franciszek naucza, że „Nikt tak jak Maryja nie 
poznał głębokości tajemnicy Boga, który stał 
się człowiekiem. Wszystko w Jej życiu zostało 
ukształtowane przez obecność miłosierdzia, 
które stało się ciałem” (MV 24). Przez swoje 
przyzwolenie: „niech mi się stanie” zrealizowała 
Boża tajemnicę i za sprawą Ducha Świętego 
jest prawdziwą Matką Syna Bożego, ale i na-
szą – w sensie duchowym. Jej Syn przyjmując 
ludzkie ciało, stał się naszym bratem w czło-
wieczeństwie. Rodząc Jezusa, jako źródło łaski 

zbawienia, Maryja przyczyniła się swą macie-
rzyńską posługą do przekazywania tej łaski 
ludziom. Ona prawdziwie jest naszą Matką, 
ponieważ ustawicznie rodzi nas do życia nad-
przyrodzonego. A przez swoje wstawiennictwo 
Matka Syna Bożego ustawicznie wyprasza 
nam dary zbawienia. 

Tajemnica Maryi odsłania się przed czło-
wiekiem, w miarę jak zbliża się on do Zbawi-

ciela. Im bardziej jednoczy się z Chrystu-
sem, tym bardziej przybliża się do Maryi. 
Sam Chrystus daje poznać swoją Mat-
kę. Prawdę tę potwierdza św. Jan Pa-
weł II, który wyznaje w rozmowie z 
André Frossardem: „W miarę jak cen-
trum mojego życia wewnętrznego co-

raz bardziej stawała się rzeczywistość 
Odkupienia, oddanie się Maryi w duchu 

św. de Montfort stawało się dla mnie 
jakby szczególną gwarancją, że na tej 

drodze mogę najowocniej uczestniczyć 
w tej rzeczywistości, czerpiąc z dzieła Odku-

pienia, dzieląc się z drugimi niewypowiedzia-
nym bogactwem tej tajemnicy […]. Muszę do-
dać, że to moje osobiste i jak najbardziej we-
wnętrzne odniesienie do Matki Chrystusowej 
płynęło od młodości w szerokim łożysku poboż-
ności maryjnej, która w Polsce ma szczególną 
historię”. 

Nowy Rok niesie z sobą oczekiwanie 
lepszego życia niż to dotychczasowe. Dlatego 
prośmy Ojca niebieskiego, za przyczyną Maryi, 
o zgodę i pokój, aby wszyscy mogli zrealizować 
dążenia do życia szczęśliwego i dostatniego.  
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O niczym chyba nie napisano tak wiele bała-
mutnych informacji, jak o tradycjach sylwestro-
wych. Jeśli gdzieś przeczytamy, że zabawy 
sylwestrowe mają tysiącletnią tradycję, nie 
wierzmy. Z końcem roku nic wspólnego nie ma 
ani św. Sylwester, ani Sylwester II, który był 
papieżem w roku tysięcznym. 
Jak zatem było naprawdę? Otóż huczne zaba-
wy sylwestrowe organizuje się dopiero od koń-
ca XIX wieku. Noworoczne tradycje mają więc 
wyjątkowo krótką historię. 
Od Syriusza do Juliusza  
Oczywiście ludzkość od najdawniejszych cza-
sów świętowała początek nowego roku. Kalen-
darz oparty na roku słonecznym, czyli okresie, 
w którym Ziemia obiega Słońce, znano już w 
starożytnej Mezopotamii i Egipcie. Za początek 
roku Egipcjanie uznawali 21 września, gdy na 
niebie pojawiała się czczona przez nich gwiaz-
da Syriusz. W innych kulturach za początek 
roku uznawano zwykle wiosenne zrównanie 
dnia z nocą, gdy natura budzi się do życia.  
W starożytnym Rzymie pierwszy miesiąc roku 
poświęcony był bogowi Marsowi i rozpoczynał 
się 1 marca. Miesiące miały na przemian 30 i 
31 dni. Pewne zamieszanie wprowadził cesarz 
Oktawian August. Nazwał swym imieniem szó-
sty miesiąc następujący po miesiącu poświęco-
nemu Juliuszowi Cezarowi (pierwotne nazwy 
miesięcy pozostały w językach romańskich i 
germańskich). Nie chciał być gorszy, więc wy-
dłużył "swój" miesiąc do 31 dni. Odbiło się to 
na długości ostatniego miesiąca – lutego, który 
do tej pory i tak miał 30 dni tylko w lata prze-
stępne. Teraz pozostało w nim 28-29 dni.  
Z datą 1 stycznia wiązało się natomiast w sta-
rożytnym Rzymie od II w p.n.e. jedno ważne 
wydarzenie – wówczas obejmowali władzę 

konsulowie, najważniejsi urzędnicy republiki. I 
chociaż generalnie czas liczono od roku zało-
żenia Rzymu, to urzędowe dokumenty datowa-
no zwykle kadencjami poszczególnych konsu-
lów (np. "w trzecim roku konsulatu Caiusa Ju-
liusa"). 1 stycznia jako początek kadencji miał 
więc spore znaczenie praktyczne. 
Co kraj to obyczaj 
W świecie chrześcijańskim wielkie znaczenie 
miało wyznaczenie daty Narodzenia Jezusa na 
25 grudnia. Datę taką przyjęto oficjalnie na 
soborze w Nicei w roku 325. W niektórych miej-
scach zaczęto traktować ten dzień jako począ-
tek roku. Wielu teologów twierdziło jednak, że 
początek roku należy przesunąć na chwilę 
Zwiastowania, o dziewięć miesięcy wcześniej-
szą, czyli na 25 marca. Tak np. sugerował Dio-
nizy Mały, mnich, który w VI wieku obliczał do-
kładną datę narodzin Chrystusa. Rozpo-
wszechniło się także – również uzasadnione 
religijnie – liczenie Nowego Roku od Wielkano-
cy (mimo że była świętem ruchomym). 
W średniowieczu panował więc pod tym wzglę-
dem duży bałagan. W państwie Karola Wielkie-
go (784-814) jako początek roku przyjmowano 
dzień Bożego Narodzenia, a w tym samym 
czasie w Anglii – Wielkanoc. 
Potem, wraz z feudalnym podziałem Europy na 
mniejsze państewka – zamieszanie rosło. We 
Francji np. rok zaczynał się w Beauvais 25 
grudnia, w Reims 25 marca, a w Paryżu w Nie-
dzielę Wielkanocną. Widać więc, że najczęściej 
za początek roku uznawano Boże Narodzenie, 
Zwiastowanie i Wielkanoc. 
Podobna mozaika panowała w państwach wło-
skich i niemieckich. W Anglii do roku 1066 roz-
poczynano rok na Wielkanoc, a następnie, od 
1155 – w dniu 25 marca. W Polsce i w Hiszpa-

Przez całe wieki ludzie wierzyli, że papież św. Sylwester w roku 317 zamknął w podziemiach 
Watykanu smoka. Zgodnie ze starą przepowiednią, smok miał się wydostać na wolność w 
rocznicę śmierci świętego i zniszczyć świat, gdy rozpocznie się rok tysięczny. 31 grudnia 
999 r. wszyscy byli przerażeni. Kiedy po północy nic złego się nie stało wybuchła ogromna 
radość. Sympatyczna historia, niestety zupełnie nieprawdziwa. 
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Odpowiedzi na pytania konkursowe 
należy oddać w zakrystii lub  

w kancelarii, albo przesłać e-mailem 
z dopiskiem: Konkurs Religijny  

- do dnia 14.01.2018 
 

SPOŚRÓD DOBRYCH ODPOWIEDZI 
WYLOSUJEMY NAGRODĘ! 

1. Który cesarz nazwał swym imieniem szósty miesiąc 
następujący po miesiącu poświęconemu Juliuszowi 
Cezarowi? (odp. w gazetce) 

2. Ilu papieży miało na imię Sylwester (odp. w gazetce) 

3. Który z Ewangelistów najdokładniej opisał dzieciń-
stwo Pana Jezusa? 

PRAWIDŁOWE ODPOWIEDZI  
Z POPRZEDNIEGO MIESIĄCA:  

 

1. Pierwszy wieniec adwentowy miał 24 
świece. 
2. Najbardziej znane sanktuarium św. 
Józefa w Polsce znajduje się w Kaliszu. 
3. Najkrótszy z możliwych adwentów liczy 
22 a najdłuższy 28 dni. 
 

Nagrodę (odebrać u ks. Proboszcza) 
otrzymuje Marlena Kozikowska 

 

Na lekcji religii ksiądz kazał 
narysować rysunek związany 
z wybraną kolędą.  
Jasiu narysował jeża.  
Ksiądz pyta:  
- Do jakiej to kolędy?  

- Jeżu malusieńki. 
 

 
Jasiu się pyta mamy:  
- Mamo dlaczego ksiądz cho-
dzi w czarnej sutannie?  
Mama odpowiada:  
- Bo co chwilę ma pogrzeb. 

41-902 Bytom, ul. Piekarska 99 
TELEFON CZYNNY CAŁĄ DOBĘ: 32/281 42 18  

Załatwiamy wszelkie formalności  
związane z pogrzebem  

oraz wypłacamy zasiłki pogrzebowe 
 Posiadamy własne krematorium 
 Gwarantujemy solidne usługi potwierdzone 

niemieckim certyfikatem jakości 
 Wykonujemy ekspresowe przewozy zwłok  

w kraju i zagranicą 
BIURO CZYNNE: 

w godz. 8.00 - 18.00; w soboty:  8.00 - 13.00 

Nagrodę w Konkursie Religijnym  ufundował: 

NR KONTA BANKOWEGO PARAFII: 96 2490 0005 0000 4500 9721 3893 

POSŁANIEC ŚW. ANNY 
GAZETKA PARAFII ŚW. ANNY W BYTOMIU  

Redakcja: ul. Chorzowska 21, 41-902 Bytom,  32-282-03-37 
www.anna.rozbark.net.pl;      e-mail: bytom.anna@gmail.com 

PARAFIALNA INTENCJA 
ŻYWEGO RÓŻAŃCA: 

 

O błogosławieństwo Boże i dary Ducha 
Święto w nowym roku dla wszystkich 

członków Żywego Różańca i ich rodzin  

 

Żarty poświęcone 
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KIM JESTEŚMY? 
Wspólnota SNE w Parafii św. Anny spotyka się 
od 13 lat. Pomimo tego czasu wiele osób za-
stanawia się, czym tak naprawdę jest Szkoła 
Nowej Ewangelizacji. Jesteśmy częścią więk-
szej wspólnoty, jaką jest Szkoła Nowej 
Ewangelizacji Diecezji Gliwickiej. 
W Polsce wspólnot SNE jest 
kilkadziesiąt.  Każda ze 
wspólnot ma swojego księ-
dza opiekuna, przy naszej 
parafii towarzyszy nam ks. 
Łukasz Kwiecinski Pra-
gniemy przedstawić naj-
ważniejsze kwestie związa-
ne z naszą wspólnotą. Kim 
jesteśmy, co robimy i kiedy 
się spotykamy? 
Istnienie SNE jest odpowie-
dzią na apel Jana Pawła II, który w 
1979 w Nowej Hucie po raz pierwszy powie-
dział o nowej ewangelizacji. Od tego momentu 
pojęcie nowej ewangelizacji w Kościele stało 
się bardzo ważne. Wielokrotnie powracało w 
nauczaniach Jana Pawła II, Benedykta XVI i 
Franciszka. Naszym głównym zadaniem jest 
przede wszystkim mówienie o Bogu w nowy 
sposób oraz posługując się nowymi metodami. 
Bóg położył nam szczególnie na serce ewan-
gelizację Górnego Śląska.  
Kościół nawołuje nas do ewangelizacji w swoim 
nauczaniu. W Katechizmie Kościoła Katolickie-

go czytamy: „Świeccy wypełniają swoją misję 
prorocką również przez ewangelizację, to zna-
czy głoszenie Chrystusa... zarówno świadec-
twem życia, jak i słowem. W przypadku świec-
kich ta ewangelizacja... nabiera swoistego cha-
rakteru i szczególnej skuteczności przez to, że 
dokonuje się w zwykłych warunkach właści-
wych światu” (KKK 905) Nasze działania są 
także odpowiedzią na słowa Jezusa Idźcie więc 
i nauczajcie wszystkie narody (Mt 28,19). Sta-

ramy się te wezwania brać poważnie, 
więc poprzez różne dzieła głosimy 

Jezusa.  
Naszym największym pra-
gnieniem jest mówienie in-
nym o Jezusie, jak Go do-
świadczamy, jak On zmie-
nia nasze życie. Dzięki 
życiu we wspólnocie moż-
na pogłębić swoją wiarę 
oraz zbudować relację z 
ludźmi, którzy żyją blisko z 

Bogiem Dzielimy się świa-
dectwem naszego życia.  

Spotykamy się w dolnym kościele 
w każdy piątek o godz. 19.00 na spotka-

niach modlitewno-formacyjnych. W tym 
czasie zorganizowana jest opieka dla dzieci. 
Nasza wspólnota organizuje także co 2 miesią-
ce Wieczór Uzdrowienia i Mocy oraz spotkania 
Bytom Miasto Boga na ulicy Dworcowej. Anga-
żujemy się także w ramach przygotowania kan-
dydatów do sakramentu bierzmowania. 
Jeżeli pragniesz na nowo odkryć Bożą Miłość i 
zobaczyć, że „Jezus Chrystus wczoraj i dziś, 
ten sam także na wieki.” (Hbr 13,8) zaprasza-
my na nasze spotkania. Rafał Cempel  

Z przyjemnością informujemy, że wystartowała oficjalna strona internetowa bytomskich parafii. W 
jednym miejscu będzie można tam znaleźć informację o poszczególnych parafiach naszego mia-
sta, o godzinach sprawowania w nich sakramentu pokuty, informacje o ruchach i stowarzysze-
niach katolickich działających przy danej parafii, o dziełach katolickich takich jak: ochronki, świetli-
ce, domy pomocy społecznej itp., dane o cmentarzach (adres, telefon zarządcy, godziny urzędo-
wania) i wiele innych przydatnych informacji. Zachęcamy do odwiedzania tej witryny! 
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nii świętowano Nowy Rok w Boże Narodzenie. 
Data kompromisowa 
Największe chyba zamieszanie panowało we 
Francji. Tam też najwcześniej wprowadzono 
obecny zwyczaj rozpoczynania roku 1 stycznia. 
Król Francji, Karol IX (brat naszego Henryka 
Walezego) wydał w tej sprawie edykt w 1563 r. 
Wybrał datę kompromisową, która nie fawory-
zowała żadnej z dzielnic państwa. 
Pomysł dość opornie przyjmował się w Euro-
pie. Rosja obchodzi Nowy Rok 1 stycznia od 
1700 roku, a Anglia dopiero od 1752. Wszędzie 
zresztą traktowano tę datę jako administracyj-
ną, ale jej nie świętowano. Dopiero na przeło-
mie XIX i XX wieku narodził się zwyczaj urzą-
dzania zabaw sylwestrowych. Najpierw w du-
żych miastach, wśród bogatych ludzi, potem, w 
XX wieku, stopniowo również w uboższych 
warstwach społeczeństwa. 
Na początku XX wieku pojawiły się sylwestro-
we zwyczaje lokalne. Np. w Hiszpanii o północy 
z każdym uderzeniem zegara zjada się jedno 
winogrono. Obyczaj ten pojawił się w roku 1909 
i stał się tak popularny, że stosują się do niego 
prawie wszyscy. Duńczycy z kolei wdrapują się 
na krzesło i w chwili wybicia godziny 12 zeska-
kują z niego, by "skacząco" wejść w nowy rok. 
Mimo unifikacji współczesnego 
świata na innych kontynentach 
wciąż obchodzi się Nowy Rok w 
odmiennych terminach. Np. Chiń-
czycy nie rezygnują ze swego 
kalendarza księżycowego i 
świętują między 21 
stycznia a 19 lutego, 
zależnie od roku.  
Życie św. Sylwestra 
Świętych pod tym imie-
niem zna Kościół dziewię-
ciu i jednego błogosławione-
go. Trzech papieży nosiło to imię, ale tylko 
pierwszy z nich dostąpił chwały ołtarzy. Pano-
wał długo, bo 21 lat (314-335). Mimo że na lata 
jego rządów przypada najpomyślniejszy okres 
w życiu Kościoła, kiedy to po krwawych prze-
śladowaniach nastał wreszcie po 300 latach 

upragniony, trwały pokój (edykt mediolański 
wydany w 313 roku), to jednak o działalności 
św. Sylwestra prawie nic nie wiemy. Z fragmen-
tów, jakie udało się wydobyć, możemy ustalić, 
że urodził się w Rzymie jako syn bliżej niezna-
nego Rufina, kapłana, za czasów św. Marcele-
go, papieża. Kiedy prześladowanie dioklecjań-
skie ze szczególniejszą wrogością odnosiło się 
do ksiąg świętych w Kościele i nakazało je 
niszczyć, właśnie kapłan Rufin przechowywał w 
tajemnicy książki liturgiczne i Pismo święte, 
należące do Kościoła w Rzymie.  
Św. Sylwester wstąpił na tron papieski w stycz-
niu 314 roku. Dzięki hojności cesarza buduje 
bazylikę na Lateranie, na Watykanie i inne. 
Podanie głosi, że to właśnie papież Sylwester 
pozyskał dla chrześcijaństwa św. Helenę, która 
tak wielkie zasługi położyć miała dla Kościoła 
jako matka Konstantyna Wielkiego. Legendą 
jest jednak, jakoby papież miał uzdrowić z trą-
du cesarza Konstantyna I Wielkiego. 
Kiedy wybuchła herezja ariańska, cesarz zde-
cydował o zwołaniu soboru do Nicei (325), 
gdzie herezja została potępiona, a Ariusz ska-
zany na wygnanie. Papież Sylwester wysłał 
tam swoich legatów, po czym zwołał synod do 
Rzymu, na którym obecnych 265 biskupów 
Zachodu potwierdziło uchwały soboru w Nicei. 

Kult św. Sylwestra 
Data śmierci św. Sylwestra 
(31 grudnia 335 roku) 
wydaje się być pewną, 

gdyż spotykamy ją w naj-
dawniejszych dokumen-
tach. Papież Sylwester 
cieszył się powszechną 
czcią w całym Kościele. 

Jest to jeden z pierw-
szych nie-męczenników, 

który odbierał cześć na ołta-
rzu. Obecnie relikwie św. Sylwestra znajdują 
się w Nonantola, 11 km od Modeny, w ołtarzu 
kościoła dawnego opactwa benedyktynów. Jest 
on patronem tego miasta i diecezji. Część reli-
kwii ma być także w Rzymie w kościele św. 
Marcina ai Monti.  
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DZIEŃ OD 
GODZ. 

ODCINKI ULIC PRZYPORZĄDKOWANE  
POSZCZEGÓLNYM KAPŁANOM 

27.12.17 
środa 14.00 

1. Prokopa numery nieparzyste (od początku) oraz nr 12 i 14 
2. Prokopa numery parzyste (od początku do nr 10)  
3. Tuwima 33-39 

28.12.17 
czwartek 14.00  

1. Arki Bożka 4, 4a, 4b, 4c 
2. Arki Bożka 11, 13 
3. Arki Bożka 15, 17 

29.12.17 
piątek 14.00  

1. Tuwima 11-15 
2. Tuwima  1, 3, 7, 9 
3. Cicha 42, 40, 1a  

30.12.17 
sobota 14.00  

1. Cicha 16-12 
2. Cicha 24-18 
3. Cicha 38-26 

02.01.18 
wtorek 15.30 

1. Chorzowska 12a (od dołu) 
2. Chorzowska 12a (od góry) 
3. Chorzowska 11-17 (n-ry nieparz.), Chorzowska 12a (piętro V-VI) 

03.01.18 
środa 15.30 

1. Tuwima 5a, b 
2. Tuwima 5c, d 
3. Tuwima 5e, f 

04.01.18 
czwartek 15.30 

1. Chorzowska 53 (od góry) 
2. Chorzowska 55 (od góry) 
3. Arki Bożka 6 (od pierwszej klatki) 

05.01.18 
piątek 15.30 

1. Sienna 2-16, Pszczyńska (obie strony),   
2. Kopalniana (od początku) 
3. Sienna 17-25 

06.01.18 
sobota 14.00 

1. Arki Bożka 5a (od pierwszej klatki) 
2. Arki Bożka 5 (od pierwszej klatki) 
3. Arki Bożka 7 (od pierwszej klatki) 

07.01.18 
niedziela 14.00 

1. Głowackiego numery parzyste (od początku) 
2. Głowackiego numery nieparzyste (od początku) 
3. Tuwima 2-8 (tylko numery parzyste - od początku) 

08.01.18 
poniedziałek 15.30 

1. Arki Bożka 8 (od pierwszej klatki w kierunku środka) 
2. Arki Bożka 8 (od ostatniej klatki w kierunku środka) 
3. Arki Bożka 10 (od pierwszej klatki) 

09.01.18 
wtorek 15.30 

1. ks. Schenka numery parzyste (od początku) 
2. ks. Schenka numery nieparzyste (od początku) 
3. Tuwima 17-19, 31 

10.01.18 
środa 15.30 

1. Tuwima 25-29, 41 
2. Tuwima 21-23 
3. Smółki (od początku) 
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11.01.18 
czwartek 15.30 

1. Chorzowska 33, 35 
2. Chorzowska 37, 39 
3. Chorzowska 29b, 31 

12.01.18 
piątek 15.30 

1. Chorzowska 41, 43 
2. Chorzowska 45, 47  
3. Chorzowska 49, 51  

13.01.18 
sobota 14.00 

1. Chorzowska 26, 27  
2. Chorzowska 27a,  27b  
3. Chorzowska 29, 29a 

14.01.18 
niedziela 14.00 

1. Chorzowska 14 b, c oraz Chorzowska 16 (od dołu)  
2. Chorzowska 14 d, e oraz Chorzowska 18 (od dołu)  
3. Chorzowska 14 f, g oraz Chorzowska 20 (od dołu) 

15.01.18 
poniedziałek 15.30 

1. Arki Bożka 9 (od ostatniej klatki), Chorzowska 24, 28, 30, 34, 36 
(czytaj w uwagach p. 6) oraz kolęda dodatkowa  
2. Fińskie Domki (w tym Cicha 10b) - od ul. Cichej  

UWAGI DOTYCZĄCE KOLĘDY (prosimy uważnie przeczytać!):  
 

1.    Bardzo prosimy, aby w miarę możliwości na kolędzie byli obecni wszyscy domownicy,  
a dzieci i młodzież ucząca się 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. „od góry”). 

 

4.    Zasadniczo nie dzwonimy na dzwonki poszczególnych mieszkań, ci zaś, którzy obawiają 
się, że nie usłyszą dzwonka ministrantów mogą na swoich drzwiach umieścić kartkę z napi-
sem: „PROSZĘ O KOLĘDĘ” i wtedy ministranci zadzwonią do konkretnego mieszkania. 

 

5.    Rodziny, które z różnych przyczyn nie mogły przyjąć kolędy w wyznaczonym terminie, a 
chciałyby to uczynić, mogą zgłosić ten fakt i wtedy ich mieszkanie zostanie - po uzgodnie-
niu - „dołączone” do dnia, w którym kolęda jest w ich okolicy. Gdyby zaproponowany termin 
nie odpowiadał, to tzw. kolęda dodatkowa będzie miała miejsce 15.01.2018. 

 

6.    Kolęda na ul. Chorzowskiej 28, 30, 34, 36 - jeśli przez ostatnie lata nie była przyjmowana - 
będzie miała miejsce tylko na wyraźne zaproszenie, które można zostawić w zakrystii lub  
w kancelarii - bez specjalnego zaproszenia odwiedzamy tych, którzy kolędę przyjmują co rok. 

 

7.    W przypadku zauważenia jakiś błędów lub braków w planie kolędy prosimy o jak najszyb-
sze zgłoszenie tego faktu księdzu Proboszczowi.  

 

8.    Ofiary złożone podczas kolędy zostaną przeznaczone na remont zakrystii. 
 

9.    Informujemy, że nasza parafia nie upoważniła nikogo do sprzedaży po domach opłatków, 
kartek świątecznych, świec „Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom”, zbierania datków itp.  
Przestrzegamy też przed lekkomyślnym wpuszczaniem do mieszkania osób sobie niezna-
nych! 


