
Pozostałe ogłoszenia  

1. Bóg zapłać za kolekty świąteczne: na Fundusz Obrony Życia, na Wydział 

Teologiczny i za kolektę parafialną na nową radiofonizację w naszym 

kościele  

2. We wtorek zakończenie starego roku  2013 – podanie statystyki i uroczyste 

Te Deum Laudamus  - o godz. 16.30  

3. W środę Uroczystość Bożej Rodzicielki Maryi – Nowy Rok  

4. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. 

Odwiedziny chorych w przyszłym miesiącu  

5. W zakrystii można w dalszym ciągu nabywać „Drogi do Nieba”  

6. Zachęcam do kupna prasy katolickiej   

 

Plan kolędy 

Czwartek – 2 stycznia – godz. 12. 00 

Ul.  Podborna – od rodz. Sauerbier do rodz. Lisowski 

Piątek – 3 stycznia – godz. 12. 00 

Ul. Frankiewicza (od strony Maliny) 

Sobota – 4 stycznia – godz. 9. 00 

Ul. Majowa, Powszechna, Semaforowa, Szeroka, Kredytowa (wszystkie boczne) 

Niedziela – 5 stycznia – godz. 12. 00 

Ul. Traugutta, Przeskok, Przelotowa 

Humor 

Tata pyta Jasia: 

- Dlaczego chcesz, aby Dzieciątko przyniosło ci dwa komplety kolejki elektrycznej? 

- Bo ja też chcę się bawić, kiedy jesteś w domu. 

 

Lekcja katechizmu. Ksiądz pyta: 

- Czy możecie mi powiedzieć, jak długo Adam i Ewa przebywali w raju? 

- Tak, proszę księdza – odpowiada mały Jasio, syn ogrodnika. – Mniej więcej do 

połowy września. 

- A to dlaczego? – pyta zaciekawiony ksiądz. 

- Bo przedtem jabłka nie są jeszcze dojrzałe. 
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Niedziela Świętej Rodziny 
 

Rozwińmy w parafiach jak najszerzej dzieło modlitwy w intencji młodego 

pokolenia, małżonków i wszystkich rodzin, zwłaszcza tych, które borykają się z 

trudnościami. Skorzystajmy z okazji, by odkryć na nowo wartość i znaczenie 

sakramentu małżeństwa i rolę chrześcijańskiej rodziny w społeczeństwie, a 

modlitwę za młode pokolenie włączmy do naszego codziennego pacierza. 

Przede wszystkim otoczmy troską nasze rodziny: te które sami tworzymy. Niech 

jej wyrazem będzie rodzinna modlitwa i szczery, rodzinny dialog o kondycji 

rodziny, o tym, co w niej dobre i szlachetne. Miejmy też odwagę mówić o 

słabościach i brakach, aby jeszcze lepiej budować własne wspólnoty rodzinne, 

aby je umacniać, aby były przestrzenią miłości, prawdy, pokoju, przebaczenia i 

bezpieczeństwa. 

Tylko tak ukształtowana rodzina może się stać – w łańcuchu pokoleń – 

wiarygodną szkołą ofiarnych małżonków i rodziców. 

Zjawisko migracji zarobkowej mobilizuje nas do modlitwy i troski o tych, którzy 

z braku pracy i warunków do godnego życia, poczuli się zmuszeni do 

opuszczenia Ojcowizny. Wszyscy migranci potrzebują modlitwy najbliższych, 

pamięci oraz duchowego wsparcia ze strony wspólnoty parafialnej i jej 

duszpasterzy. 

Fragment listu pasterskiego biskupów metropolii górnośląskiej na Rok Rodziny 


