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PONIEDZIAŁEK, 24 stycznia – św. Franciszka Salezego
7.00 – Za śp. Adama Półtoraka z intencji Elżbiety i Adama Trystuła
18.00 – Dziękczynna
18.00 – Za śp. Mieczysława Nawalnego (10 r. śm.)
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WTOREK, 25 stycznia – Nawrócenie św. Pawła Ap.
7.00 – Za śp. Albinę Ślęczka z intencji bratanic Anny, Małgorzaty i Ewy
18.00 – Za śp. Józefa Tylka (3 r. śm.), żonę Helenę, Annę i Helenę Baran
i Stanisława Żelaznego
18.00 – Za śp. Bronisława i Marię Kudas

Po zakończeniu Spotkań Duszpasterskich pragnę bardzo serdecznie podziękować za wspólną modlitwę, a
także za życzliwość, której doświadczamy jako Duszpasterze. Chociaż po
raz kolejny nie mogliśmy bezpośrednio przybyć do Waszych domów, to
jednak duchowo wszędzie tam zaglądamy, wyrażając wdzięczność i troskę o chrześcijańskie życie naszych Rodzin.
„Rodzina Bogiem silna jest siłą człowieka i całego narodu”, jak mówił św.
Jan Paweł II. Dzisiaj, pewnie bardziej, niż kiedykolwiek, potrzeba otoczyć troską nasze rodziny – i z taką prośbą zwracamy się do Was, drodzy małżonkowie,
rodzice, dziadkowie, kochane dzieci i młodzieży. Otoczyć troską, aby ich świętość i godność została uchroniona, bo szargana jest przez różne siły, które negują
to szczególne powołanie dane przez Stwórcę.
Cieszymy się wszystkimi nowo powstającymi małżeństwami i rodzinami,
także tymi osiedlającymi się na terenie naszej parafii. Ten rok poświęcony Rodzinie, a także ubogacony Nawiedzeniem Ikony Świętej Rodziny, wszystkich
nas zaprasza do tej troski – tym bardziej nosimy w sercach małżeństwa i rodziny
przeżywające trudności, narażone na rozbicie, i modląc się za nie, prosimy, aby
nie ustawały w wysiłku zachowania jedności, umacniając się Słowem Bożym i
Eucharystią, i zawsze dążyły do wzajemnego przebaczania i naprawienia
krzywd. Ze szczególnym apelem zwracamy się także do młodych, którzy są na
drodze do małżeństwa…, aby było to zawsze małżeństwo sakramentalne. Nie
ulegajcie „modzie” życia bez ślubu: niech ważne dla Was będzie czyste serce i
czystość, którą zachowacie i ofiarujecie ze względu na Boga. Pozwólcie, aby On
był zawsze Pierwszy…
Radością jest każde nowo narodzone dziecko, przyjęte z ufnością i wiarą przez
Rodziców. Otwarcie się na nowe życie i troska o nie od momentu poczęcia, to
piękne i ważne zadanie. Niech wyraża się dbałością i prośbą o chrzest święty, a
potem o dobre chrześcijańskie wychowanie. Pierwszymi i najważniejszymi nauczycielami wiary (katechetami) są sami Rodzice: nie można tego zaniedbać, a
potem zostawiać tego katolickiego wychowania Kościołowi. O takie towarzyszenie drodze wiary Waszych dzieci, prosimy Was, drodzy Rodzice – na każdym
etapie katechizacji, a nawet potem, w dorosłym życiu, gdy trzeba przypomnieć
czy upomnieć. Prosimy także: nie wypisujcie dzieci z lekcji religii w szkole, a
starszych zachęcajcie do korzystania z nich!
Dziękujemy wszystkim grupom parafialnym: Radzie Duszpasterskiej, Różom
Różańcowym, Akcji Katolickiej i rodzinom ze Wspólnoty Galilea, Wspólnocie
bł. Bronisława, a także Ministrantom i Scholi - za każde zaangażowanie w życie
naszej parafii. Wyrażamy wdzięczność wszystkim Pracownikom Kościelnym, a
także grupom społecznym Koła Gospodyń i OSP z Gorzkowa i Bieńkowic. To
dobro, które czynicie, jest wielkim bogactwem całej parafii.

ŚRODA, 26 stycznia – św. Tymoteusza i Tytusa
7.00 – Za śp. Janinę Surówka z intencji syna z żoną
18.00 – Dziękczynna z prośbą o opiekę Świętej Rodziny
18.00 – Za śp. Stanisława Kaczora
CZWARTEK, 27 stycznia
7.00 – Za śp. Helenę Tokarz z intencji córki Teresy z rodziną
18.00 – Za śp. Janinę Piwowarczyk z intencji rodziny Parszywków
18.00 – Za śp. Ryszarda Marca z intencji siostry Zofii
PIĄTEK, 28 stycznia – św. Tomasza z Akwinu
7.00 – W intencji Bogu wiadomej
18.00 – Za śp. Karolinę Ślęczka (23 r. śm.) i męża Alojzego
18.00 – Za śp. Michała Cichonia z intencji Wandy i Andrzeja Hajduk z rodziną
SOBOTA, 29 stycznia
7.00 – Za śp. Stanisławę Gabryś z intencji rodziny Jędrzejczyk z Janowic
18.00 – Za śp. Stanisława Karę (10 r. śm.), rodziców, teściów i szwagrów
18.00 – W intencji Bogu wiadomej
IV NIEDZIELA Zwykła, 30 stycznia – bł. Bronisława
7.00 – Za śp. Piotra, Bronisławę i siostrę Marię
9.00 – Za śp. Julię Oleś (39 r. śm.), męża Józefa, synów Edwarda i Józefa,
zięcia Władysława
11.00 – O kanonizację bł. Bronisława
11.00 – Za śp. Władysława Nowaka (39 r. śm.), żonę Genowefę i zm. z rodziny
16.30 – Za parafian

TROSKA

o KOŚCIÓŁ

Słowa wdzięczności w imieniu nas wszystkich kieruję do ofiarodawców i dobrodziejów, dzięki którym możemy dbać o dzieło miłosierdzia w całym Kościele, a także o dobra materialne naszej parafii. Bóg zapłać za ofiary składane
na tacę oraz wpłacane na konto parafialne, i za każdy indywidualny dar. To pozwala opłacić Pracowników kościelnych i utrzymać wszystkie budynki…, a nie
są to małe wydatki. Jak już mówiłem na zakończenie Starego Roku, są to niebagatelne kwoty – ponad 30 tyś. utrzymanie porządku na cmentarzu; ponad 20 tyś.
sprzątanie i wystrój kościoła; ponad 12 tyś. energia elektryczna; ok. 30 tyś.
ogrzewanie; prawie 90 tyś. ubezpieczenia i pracownicy kościelni. Ponadto dzieła
duszpasterskie, opłaty kościelne i inne drobniejsze wydatki, to kwota około 20
tyś. – razem ok. 200 tyś.
W mijającym roku wykonane zostały także drobne inwestycje i prace remontowe, tzn. renowacja tabernakulum i części naczyń liturgicznych, odnowienie i
uruchomienie sygnaturki, prace naprawcze przy dachu kościelnym, zamontowanie części ogrodzenia i bramy wjazdowej oraz prace przy plebani (balkony, remont pomieszczeń itp.) – to wszystko na kwotę ponad 65 tyś., z czego część
pokryta jest z naszych funduszy zakonnych.
Stan finansów parafialnych jest dodatni (to ok. 70 tyś., w tym na cele cmentarne prawie 30 tyś.), niemniej jednak dzisiejsza sytuacja ekonomiczna także i
nam da się we znaki. Tym bardziej, że przed nami wiele koniecznych prac…
Wspominałem już np. o programie konserwatorskim, który został przygotowany, by można było podjąć prace renowacyjne w kościele.
Najpierw czeka nas wymiana okien i renowacja witraży, które w nich zostaną
umieszczone. Orientacyjny średni koszt jednego okna to ok. 8 tyś. zł., + renowacja witraża (również ok. 8 - 10 tyś.). Takich okien jest 9 i jedna rozeta, zatem
łatwo można policzyć. Dobrze by było wykonać te prace w tym roku, 2022, aby
w roku 2023 odnowić polichromię naszej świątyni.
W rok 2023 przypada jubileusz 100-lecia erygowania naszej parafii (dokładnie 1 października), jest to więc wielkim wyzwaniem organizacyjnym i finansowym, na którym winniśmy się przede wszystkim skupić. To przygotowanie rozpocząłem od najważniejszego miejsca w naszym kościele – od renowacji tabernakulum, a ufam, że z pomocą Boża podołamy także i pozostałym pracom.
Wszystkich zapraszam do włączenia się w to dzieło poprzez zaangażowanie i
składanie funduszy. Może będą też jacyś przedsiębiorcy, a może rodziny czy
indywidualni ofiarodawcy, którzy zechcą np. ufundować renowację jednego
okna, czy odnowienie polichromii itp.
Oczywiście, jest jeszcze wiele innych, także pilnych prac, które czekają na
realizację. Te jednak wydają się być teraz na pierwszym miejscu, ale pamiętamy
także o tamtych (zwłaszcza o kaplicy, cmentarzu, parkingu itp.). Wspólnym wysiłkiem i zaangażowaniem na pewno podołamy. Zachęcam wszystkich parafian
do podjęcia tego wysiłku, do zaangażowania, ale nade wszystko proszę o modlitwę w tych intencjach, a chorych członków naszych rodzin proszę o ofiarowanie
także swego cierpienia.
Życie wspólnoty parafialnej jest sumą tych dwóch wymiarów, duchowego i
materialnego; troski o życie duchowe i o dzieła miłosierdzia oraz o dziedzictwo,
które pozostawili nam nasi przodkowie. Niosąc w sercach wiarę w kolejne pokolenia, nie ustawajcie w codziennej gorliwości. Na ten kolejny rok życia rodzinnego i parafialnego niech nam błogosławi Wszechmogący Bóg.

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH
(17 - 30 stycznia 2022)
PONIEDZIAŁEK, 17 stycznia – św. Antoniego, opata
7.00 – Za śp. Tadeusza Pudlika (15 r. śm.)
18.00 – Za śp. Bolesława Salawę (17 r. śm.) i wnuczkę Agnieszkę
18.00 – Za śp. Ryszarda Marca w 30-tym dniu po śmierci
WTOREK, 18 stycznia
7.00 – Za śp. Helenę Lenart (17 r. śm.), męża, córki i synów
18.00 – Za śp. Magdalenę i Józefa Głąb, córkę Marię i Jolantę Marcinek
18.00 – Za śp. Stanisławę Gabryś z intencji Andrzeja Mitana z rodziną
ŚRODA, 19 stycznia – św. Józefa Pelczara
7.00 – Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Brunona
18.00 – Dziękczynna z okazji 50-tych urodzin Tadeusza Sudera
18.00 – Za śp. Stanisława Żaka (7 r. śm.), rodziców i brata Władysława
CZWARTEK, 20 stycznia
7.00 – Krystynę Surówka z intencji szwagierki Anny Surówka z Pewli Wielkiej
18.00 – Za śp. Stanisława Wronę (24 r. śm.) i zmarłych rodziców
18.00 – W intencji Bogu wiadomej
PIĄTEK, 21 stycznia – św. Agnieszki
7.00 – Za śp. Ryszarda Marca z intencji wnuczki Natalii
18.00 – Za śp. Władysława Ślęczkę i zmarłych z rodziny
18.00 – W intencji Bogu wiadomej
SOBOTA, 22 stycznia
7.00 – Za śp. Helenę i Franciszka Kaczor
18.00 – Za śp. Stanisława Półtoraka (15 r. śm.) i zmarłych rodziców
18.00 – W intencji Bogu wiadomej
III NIEDZIELA Zwykła, 23 stycznia
7.00 – Za śp. Annę Chlebda (9 r. śm)
9.00 – Za parafian
9.00 – Za śp. Władysława Piechówkę (18 r. śm.) i żonę Leokadię
11.00 – Za śp. Józefa Półtoraka (10 r. śm.)
16.30 – Za śp. Jana Machaj (7 r. śm.)

