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NIEDZIELNA EWANGELIA 

Na początku było Słowo,  a  Słowo było u Boga,  i  Bogiem było Słowo.  Ono było na
początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. W Nim
było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie
ogarnęła.  Pojawił  się  człowiek  posłany  przez  Boga,  Jan  mu było  na  imię.  Przyszedł  on  na
świadectwo,  aby  zaświadczyć  o  Światłości,  by  wszyscy  uwierzyli  przez  niego.  Nie  był  on
światłością,  lecz  posłanym,  aby zaświadczyć o Światłości.  Była  Światłość  prawdziwa,  która
oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świecie było Słowo, a świat stał się
przez Nie,  lecz świat  Go nie poznał.  Przyszło do swojej  własności,  a swoi  Go nie przyjęli.
Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy
wierzą w imię Jego,  którzy ani  z  krwi,  ani  z żądzy ciała,  ani  z  woli  męża,  ale  z  Boga się
narodzili.  Słowo  stało  się  ciałem  i  zamieszkało  między  nami.  I  oglądaliśmy  Jego  chwałę,
chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. Jan daje o Nim świadectwo
i  głośno  woła  w  słowach:  „Ten  był,  o  którym  powiedziałem:  Ten,  który  po  mnie  idzie,
przewyższył  mnie  godnością,  gdyż  był  wcześniej  ode  mnie”.  Z  Jego  pełności  wszyscyśmy
otrzymali łaskę po łasce. Podczas gdy Prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda
przyszły przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział.  Jednorodzony Bóg, który jest
w łonie Ojca, o Nim pouczył.                                                                                            (J 1,1-18)
 



INTENCJE MSZALNE
25.12.2022 UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO
0:00 PASTERKA: W intencji Parafian
7:30 Godzinki ku czci NMP   

8:00 Za + matkę Erykę Szymaczek w 16. rocznicę śmierci, + ojca Ernesta, ++ dziadków 
Wiktorię, Donata, Matyldę i Józefa,+ szwagra Antoniego Bielesz,+ ciocię Edytę Kruziel, 
+ wujka Franciszka Szymaczek, + kuzynkę Urszulę Broja,++ Łucję i Ryszarda 
Szczeponik.

11:00 Za ++ rodziców Adelajdę i Rudolfa Skandy, ++ Elżbietę i Rajmunda Mainka, + brata 
Joachima i Erharda i ++ z pokrewieństwa.

14:30 Nieszpory kolędowe

26.12.2022 PONIEDZIAŁEK, Święto św. Szczepana, pierwszego męczennika
8:00 Za + ojca Ulricha Nicz, ++ rodziców Augustyna i Otylię Nicz, ++ teściów Marię i Piotra 

Bartoszek oraz za ++ z pokrewieństwa z obu stron.
11:00 Za wszystkich ++ górników z naszej parafii
 

27.12.2022 WTOREK, Święto św. Jana, Apostoła i Ewangelisty
18:00 Msza Święta Zbiorowa: 

1) Za + mamę Łucję Konietzny w 3. rocznicę śmierci, jej + męża Ernesta, + Jana Jezusek,
++ teściów, + siostrę i ++ z pokrewieństwa Konietzny, Kapek i Jezusek.
2) Za + Waldemara Serwotka w rocznicę śmierci.

28.12.2022 ŚRODA, Święto św. Młodzianków, męczenników
09:00 W intencji dzieci
11:00 Pogrzeb: Ś.p. Marii Sus
18:00 Za  +  Edytę  Kloska  w  I  rocznicę  śmierci,  za  +  męża  Bernarda  i  za  wszystkich  

++ z pokrewieństwa.

29.12.2022 CZWARTEK, Piąty dzień w oktawie Narodzenia Pańskiego
8:00 Za + ks. prałata Huberta Kowol

30.12.2022 PIĄTEK, Święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa
8:00 Za + ks. Jana Przybylok
18:00  Za ++ rodziców Annę, Helenę,  Ludwika Milan, + męża Karola Spende, ++ 2 siostry,

3 braci,  bratową, teściów, ++ Anastazję i  Feliksa Spende, ++ 5 szwgrów, szwagierkę  
i ++ z pokrewieństwa Spende-Szyszka.

31.12.2022 SOBOTA, Siódmy dzień w oktawie Narodzenia Pańskiego
17:00 W intencji parafian z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski w mijającym roku

- NABOŻEŃSTWO NA ZAKOŃCZENIE ROKU

01.01.2023 UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI
8:30 Godzinki ku czci NMP   

9:00 Za + matkę Erykę Szymaczek w 16. rocznicę śmierci, + ojca Ernesta, ++ dziadków 
Wiktorię, Donata, Matyldę i Józefa,+ szwagra Antoniego Bielesz,+ ciocię Edytę Kruziel, 
+ wujka Franciszka Szymaczek, + kuzynkę Urszulę Broja,++ Łucję i Ryszarda 
Szczeponik.

11:00 W intencji Parafian, o Boże błogosławieństwo na Nowy Rok
14:30 Nieszpory kolędowe
15:30 Za ++ ojców Alojzego Kobińskiego i Tadeusza Klimala oraz za ++ dziadków z obu stron.



OGŁOSZENIA PARAFIALNE
25.12.2022

 

• Dziś o godzinie 14:30 zapraszam na uroczyste Nieszpory Kolędowe

• Jutro  drugi  dzień  Świąt  Bożego  Narodzenia,  Święto  św.  Szczepana.  Msze  Święte
o godzinie 8:00 i 11:00, nie będzie popołudniowego nabożeństwa.

• We wtorek przypada Święto św. Jana Ewangelisty. Po Mszy Świętej błogosławieństwo
wina.
 

• W  środę  obchodzimy  święto  świętych  Młodzianków,  na  godzinę  9:00  zapraszam
wszystkie dzieci na Msze Świętą w ich intencji.
 

• W piątek  będziemy  obchodzić  przeniesione  z  1  stycznia  Święto  Świętej  Rodziny,
Msze Święte w tym dniu o godzinie 8:00 i 11:00
 

• W  sobotę  ostatni  dzień  roku  Pańskiego.  O  godzinie  17:00  Msza  Św.  z
podziękowaniem za miniony rok, po Mszy Świętej nabożeństwo na zakończenie roku.

• W przyszłą Niedzielę obchodzimy uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, jest
to także Nowy Rok. Msze Święte w tym dniu zostaną odprawione o godzinie 9:00,
11:00 i dodatkowo o godzinie 15:30. Godzinki ku czci NMP wyjątkowo o godzinie
8:30, nieszpory kolędowe o godzinie 14:30.
 

• Od  wtorku  rozpoczynamy  wizytę  duszpasterską,  tzw.  Kolędę  w  formie  sprzed
pandemii,  bardzo  proszę  by  rodziny  które  chcą  przyjąć  odwiedziny  kolędowe
zostawiły  otwarte  furtki  do  swoich  domów,  jest  to  wyraźny  znak  zaproszenia  dla
ministrantów. W najbliższym tygodniu plan kolędy wygląda następująco:

DATA DZIEŃ GODZINA ULICA

Świętoszowice

27.12.2022 wtorek 14:00 Mikulczycka od 1 do 85 (nieparzyste)

28.12.2022 środa 14:00 Mikulczycka od 2 do 64 (parzyste)

29.12.2022 czwartek 14:00 Cegielniana, Budowlana, Mikulczycka od 66 do 112 (parzyste)

30.12.2022 piątek 14:00 Goj, Dolna, Mikulczycka 136, 134, 114-158  (parzyste)

• W  związku z wizytą duszpasterską, Kancelaria Parafialna do końca stycznia będzie
czynna tylko w czwartki.  W tym tygodniu nie  będzie  także możliwości  spowiedzi
przed wieczornymi Mszami Świętymi. 
 

• Składam  serdeczne  podziękowania:  panu  Sewerynowi  za  ustawienie  szopki
Bożonarodzeniowej,  paniom  za  przygotowanie  kwiatów  i  stroików,  dzieciom
i  młodzieży  za  pomoc  przy  strojeniu  choinek,  a  panom  za  ich  przygotowanie
i postawienie w naszym kościele, a także za porąbanie i poukładanie drewna na opał
do naszego Kościoła. 
 

• Zachęcamy  do  zakupy  Gościa  Niedzielnego,  dziś  numer  podwójny,  świąteczno-
noworoczny, w cenie 15 zł, a w nim m.in. o tym jak wyglądają święta za zakonną
klauzurą  oraz  podsumowania  roku  2022,  przygotowane  przez  dziennikarzy  Gościa
Niedzielnego.
 

• Zmarła  nasza parafianka,  ś.p.  Maria Sus z  Przezchlebia,  Jej  pogrzeb odbędzie  się  
w środę o godzinie 11:00, Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie.



ROZWAŻANIE DO NIEDZIELNEJ EWANGELII
 

To chyba jeden z najczęściej komentowanych tekstów biblijnych. I słusznie, bo i jeden
z  najpiękniejszych.  A skoro  znany  niemal  na  pamięć,  to  spójrzmy na  niego  tylko  z  jednej
pespektywy,  która  rezonuje  doniośle  w  liturgii  Uroczystości  Narodzenia  Pańskiego
– z perspektywy Wcielenia. W Księdze Wyjścia czytamy: „Mojżesz zaś wziął namiot i rozbił go
za obozem, i nazwał go Namiotem Spotkania. A ktokolwiek chciał się zwrócić do Pana, szedł do
Namiotu  Spotkania,  który  był  poza  obozem”  (Wj  33,7).  Powiązanie  tekstu  Księgi  Wyjścia
z naszym prologiem Janowym może się wydać niejasne. Wystarczy jednak, że dotkniemy tekstu
greckiego ewangelii, by sprawę wytłumaczyć. Polskie „zamieszkało wśród nas” to tłumaczenie
greckiego ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν, gdzie wykorzystano czasownik σκηνόω, czyli dosłownie „rozbijać
namiot”. To nie przypadek, że mamy tu do czynienia z odwołaniem do namiotu, który w historii
Izraela idącego przez pustynię odgrywał kluczową rolę. Namiot Spotkania, a później najświętsze
miejsce w Świątyni Jerozolimskiej stanowiły miejsce przebywania Boga na ziemi. Namiotem
okrywał obłok, chwała Pana go napełniała. Jan mówi nam tą aluzją, że zmieniło się miejsce
przebywania  Boga  na  ziemi  –  przybytek.  Nie  jest  nim już  Namiot  Spotkania,  ale  wcielone
Słowo.  A ktokolwiek  chciałby  zwrócić  się  dzisiaj  do  Pana,  nie  musi  już  iść  do  Namiotu
Spotkania. To Namiot przyszedł do nas i stał się nam tak bliski, że już „ani na tej górze, ani
w Jerozolimie”, ale w Duchu możemy się do Niego zwracać.
 

WYBÓR NOWEGO BISKUPA GLIWICKIEGO
18 grudnia biskup Jan  Kopiec skończył 75. rok życia, a to zgodnie z kodeksem prawa

kanonicznego  zobowiązuje  biskupa  do  złożenia  rezygnacji  z  urzędu  ordynariusza  diecezji
gliwickiej. Jak informuje nasza kuria – Rezygnacja jest już na biurku papieża Franciszka.

Sięgając wstecz o 11 lat do kart historii  naszej  diecezji, można zauważyć, iż nie jest to
pierwszy przypadek owej sytuacji, bowiem ówczesny pierwszy biskup gliwicki - Jan Wieczorek,
dokładnie z tego samego powodu złożył rezygnację ze swojego urzędu. Okazało się wówczas, że
na nowego biskupa musieliśmy poczekać blisko 22 miesiące, a przez cały ten czas w dalszym
ciągu diecezją kierował bp Wieczorek – mówi ksiądz Krystian Piechaczek, rzecznik prasowy
kurii gliwickiej.

Choć procedura wyłonienia następcy nie jest  jawna,  to  papież w odpowiednim czasie
informuje o swojej decyzji nuncjusza apostolskiego w Polsce, którym obecnie jest abp Salvatore
Pennacchio, by poinformował zainteresowane strony o rozstrzygnięciu. Decyzja może dotyczyć
zmian  na  stanowisku  ordynariusza,  jednak  istnieje  możliwość,  by  pozostawić  biskupa  na
stanowisku i wydłużyć kadencję – wyjaśnia ks. Piechaczek.

Żadne  szczegóły  na  chwilę  obecną  nie  są  znane,  a  gliwicka  kuria  czeka  na  decyzję.
Następca Biskupa Gliwickiego Jana Kopca może już być wytypowany i zatwierdzony przez
papieża po oficjalnej rezygnacji przez poprzednika, wówczas pozostaje jedynie kwestia kilku
dni lub tygodni, by zostały wprowadzone zmiany. Według kurii czasem występują także różnego
rodzaju względy formalno–prawne, które nakazują większą cierpliwość, jak chociażby sięgając
wstecz w sprawie bp Wieczorka. Scenariusz możliwych zdarzeń obejmuje także awans biskupa
pomocniczego na biskupa diecezji gliwickiej. Praktyka ostatnich lat w tym zakresie pokazuje, że
na urząd biskupa diecezjalnego byli powoływani w ogromnej większości biskupi pomocniczy.
Takie rozwiązanie dotyczy wszystkich biskupów pomocniczych, którzy pracują w rozmaitych
diecezjach. Nie ma żadnych przeszkód, gdyby tak się stało, a byłoby to ciekawe rozwiązanie
w naszej diecezji. Czekamy, kim będzie nowy, tym razem już trzeci biskup gliwicki. Modlimy
się każdego dnia, by ojciec święty posłał nam dobrego pasterza, żeby z gorliwością, ciesząc się
darami Ducha Świętego prowadził nasz kościół po drogach zbawienia - podsumowuje rzecznik
prasowy kurii.


