
Jaka jest najważniejsza cecha mędrca?
Głębsza interpretacja zjawiska optycznego, jakim było ukazanie się gwiaz-
dy, wymagała od Mędrców nie tylko wiedzy, ale również pokory. Człowiek 
pyszny, przekonany o własnej doskonałości, nie wybrałby się w długą dro-
gę, by oddać pokłon nowonarodzonemu królowi mało znaczącego pań-
stwa, znajdującego się pod okupacją. Pokora i mądrość to cechy sobie bli- 
skie; obie związane są z otwartością na świat i człowieka. Jako chrześci-
janie objawiamy Jezusa ludziom niewierzącym, wyznawcom innych religii 
i szukającym Boga. Jeśli chcemy być skuteczni, powinniśmy to robić bez 
fanatyzmu i taktownie, stosownie do możliwości konkretnej osoby.

ks. Eugeniusz Burzyk

Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, 
oto Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: „Gdzie jest nowo 
narodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem Jego gwiazdę na Wschodzie 
i przybyliśmy oddać Mu pokłon”. Skoro usłyszał to król Herod, przeraził 
się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczo-
nych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. Ci mu odpowie-
dzieli: „W Betlejem judzkim, bo tak napisał prorok: A ty, Betlejem, ziemio 
Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy, albowiem 
z  ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego, Izraela”. 
Wtedy Herod przywołał potajemnie Mędrców i wypytał ich dokładnie 
o czas ukazania się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem, rzekł: „Udajcie 
się tam i wypytujcie starannie o Dziecię, a gdy Je znajdziecie, donieście 
mi, abym i ja mógł pójść i oddać Mu pokłon”. Oni zaś wysłuchawszy króla, 
ruszyli w drogę. A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, szła przed 
nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było Dziecię. Gdy 
ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli Dziecię 
z Matką Jego, Maryją; upadli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy 
swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę. A otrzymawszy we 
śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się do ojczyzny.
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Zdarza się, iż nawet ludzie wykształceni tłumaczą stworzenie świa- 
ta jedynie na sposób naukowy.

Mędrcy ze Wschodu byli otwarci na zjawiska nadprzyrodzone, ta- 
kie jak betlejemska gwiazda.

Gdyby ograniczyli się tylko do naukowych dociekań, przegapili-
by narodzenie Syna Bożego.
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W naszej parafii w duszpasterstwie bezpośrednim pracuje 5 kapłanów i 2 katechetki. Jest także 1 osoba w sta-
nie dziewictwa konsekrowanego, która wspiera działania kapłanów i katechetów przede wszystkim codzienną 
modlitwą, równie ważną jak nasza działalność.
Na co dzień w pracy duszpasterskiej wspomaga kapłanów grupa 8 animatorów, zajmująca się dziećmi i mło-
dzieżą, a także 20 osobowa grupa dziecięco-młodzie żowa do duszpasterskich i ewangelizacyjnych zadań oraz 
inicjatyw specjalnych.
Bardzo ważna jest codzienna praca i pomoc dwóch kościelnych, organisty, osoby, która robi zdjęcia z każdej 
uroczystości, dokumentując życie parafii, gospodyni na plebanii, gospodarza obiektu, a także osoby na co dzień 
dbającej o czystość, m.in. całego piętra kościoła.

SPRAWOZDANIE DUSZPASTERSKIE  
PROBOSZCZA ZA ROK 2018

Na terenie naszej parafii zameldowanych jest – 8800 osób.
Realnie na terenie parafii mieszka [przebywa] – 8500 osób.
W niedzielnej Mszy uczestniczy – 2850 (33,5%), czyli 1/3. 
Spośród tych osób podczas niedzielnej Mszy Komunię Świętą 
przyjmuje – 1150, czyli 40%. Jednak w odniesieniu do liczby 
mieszkańców jest to ok. 13%, czyli tylko tylu ma regularny kon-
takt z Eucharystią, a tym samym spowiedzią. Mamy nadzieję, 
że wprowadzona od września codzienna półgodzinna adoracja 
przed Mszą wieczorną przyczyni się do tego, że osób przystępu-
jących do komunii będzie coraz więcej.
Chrzty – 84  [9 mniej niż w roku 2017]
Pogrzeby – 107  [14 więcej niż w roku 2017]
Różnica miedzy liczbą urodzonych dzieci a zmarłymi – 23



Pierwsza Komunia Święta – 84 [w roku 2017 – 118, jednak były to dwa roczniki, z powodu  
     przesunięcia Pierwszej Komunii na 3 klasę]
Sakrament Bierzmowania – 73 [w roku 2017 – 62]
Sakrament małżeństwa – 25 par  [w roku 2017 – 24]
Sakrament pokuty – coraz więcej osób przystępuje do spowiedzi, zarówno w tygodniu, jak i w nie- 

dzielę. Jedną z przyczyn jest zapewne system komputerowy zapraszający i za- 
chęcający do skorzystania ze spowiedzi i codzienna, półgodzina obecność 
kapłana w konfesjonale przed Mszą wieczorną.

Comiesięczne odwiedziny chorych – ok. 90

W naszej parafii kapłani prowadzą wiele grup formacyjnych, o których wszyscy uczęszczający do kościoła do-
brze wiedzą, bo co tydzień informujemy o ich spotkaniach; są także ogłoszenia i artykuły w naszym tygodniku. 
Jednak warto podkreślić znaczenie nowych grup oraz inicjatyw. W bieżącym roku szkolnym zwiększyła się licz-
ba ministrantów, lektorów i śpiewających psalmy kantorów. Obecnie jest ich 33. Od września działa w naszej 
parafii Oaza Dzieci Bożych, gromadząca dzieci od 1 do 6 klasy szkoły podstawowej. Co tydzień w spotkaniach 
formacyjnych, w sobotę od 10.00 do 12.00, uczestniczy ok. 60 dzieci. We wrześniu powstała w naszej parafii 
Oaza Młodzieżowa, która co tydzień gromadzi ok. 25 osób, od 7 klasy wzwyż. Dla tych grup przygotowaliśmy już 
dwa miesiące temu nową salę o powierzchni ponad 100 m2, wyposażoną w nowoczesny sprzęt. W prowadzeniu 
powyższych grup kapłonom pomaga 8 animatorów.
Od stycznia ubiegłego roku działa w naszej parafii kawiarnia, czynna w niedzielę po Mszach dopołudniowych, 
a także m.in. po Modlitwie Matek czy Mszy o uzdrowienie duszy i ciała. Wtedy spotykają się tam nie tylko 
uczestnicy, ale przede wszystkim organizatorzy. Prawie codziennie przebywa w kawiarni i znajdującej się obok 
salce młodzież zaangażowana w życie parafii, głównie animatorzy przygotowujący spotkania dla dzieci i mło-
dzieży. Z kawiarni mogą korzystać wszystkie grupy formacyjne działające w parafii. Ma ona zadanie i znaczenie 
ewangelizacyjne, duszpasterskie oraz integrujące.

ks. Eugeniusz Burzyk
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NIEDZIELA – 6 stycznia
  7.00 † Władysław Chodurek
  8.30 † Janina Oleksy w 6 r. śmierci z mężem 

Marianem
10.00 † Czesław Stokłosa w 5 r. śmierci
11.30 † Zygmunt Jodłowski z żoną oraz  

Piotr Jakubowski
18.00 † Andrzej Żmuda
PONIEDZIAŁEK – 7 stycznia
  6.30 † Małgorzata Kurek w 13 r. śmierci
  6.30  † Jan Rezik
  6.30 † Józefa Orawin
  6.30 † Stanisław Jarnot
18.00 † Grzegorz Bednarczyk
WTOREK – 8 stycznia
  6.30 † Ewa Czerwik
  6.30 † Stanisław Białas
18.00 † Andrzej Cader
ŚRODA – 9 stycznia
  6.30 † Jan Rezik
  6.30  † Józefa Orawin
18.00  Msza wotywna do Matki Bożej Boles-

nej: o błogosławieństwo Boże dla mie-
szkańców i sprzątających z ulic: Biała, 
Hubala, Podlesie, Spółdzielcza i Łęcka; 
† Jolanta Przemyk; † Mieczysław Wąs; 
† Tadeusz Klimeczek; † Maria Kołodziej; 
† Ewa Sobik; † Janina Mamcarczyk; † Jan 
Łukowicz; † Janina Lehman; † Wanda 
Ptaszek; † Aniela Pikania.  

CZWARTEK – 10 stycznia
  6.30 † Ewa Czerwik
  6.30  † Józefa Orawin
  6.30 † Jan Rezik
18.00 † Andrzej Cader
PIĄTEK – 11 stycznia
  6.30 † Leonard Sojka w 1 r. śmierci
  6.30 † Ewa Czerwik
18.00 † Grzegorz Bednarczyk
SOBOTA – 12 stycznia
  6.30 † Dorota Paluch
18.00 † Anna Seremak w r. śmierci z mężem, 

rodzicami i zięciem

NIEDZIELA – 13 stycznia
  7.00 † Józef w 36 r. śmierci i Ewa Dudek
  8.30 † Józef Gocal w 1 r. śmierci
10.00  O błogosławieństwo Boże i 

umocnienie wiary dla Grzegorza  
z rodziną

11.30  Roczki: Antoni Widuch, Agata 
Gruszka.

11.30  Dziękczynna z prośbą o błogosła-
wieństwo Boże i opiekę MB dla 
Justyny Wójcik z okazji urodzin

18.00 † Bogdan Naglik w 21 r. śmierci

1. Dziękujemy Oazie Dzieci Bożych z naszej parafii 
za przedstawienie świąteczne pt. „Korzenie”. 
Po Mszy, przy wyjściu z kościoła, będzie można 
złożyć ofiarę dla dzieci, przeznaczoną na ich te-
goroczny wakacyjny wyjazd nad morze.

2. Dzisiaj o godz. 14.00 w kościele zostanie odpra-
wiona Msza Święta dla dzieci specjalnej troski, 
ich rodziców i opiekunów. Po Mszy zapraszamy 
na wspólne kolędowanie do sali konferencyjnej.

3. W poniedziałek – 7 stycznia zapraszamy na co-
miesięczną „Modlitwę Matek” w intencji dzieci, 
wnuków i chrześniaków. Modlitwa odbędzie się po 
Mszy Świętej przed wystawionym Najświętszym 
Sakramentem. Zapraszamy nie tylko matki, ale 
wszystkich parafian. 

4. We wtorek – 8 stycznia o godz. 18.00 zapraszamy 
na Mszę Świętą z modlitwą o uzdrowienie duszy 
i ciała. Podczas nabożeństwa każdy zostanie in- 
dywidualnie pobłogosławiony Najświętszym Sa-
kramentem. W kaplicy obok prezbiterium można 
będzie skorzystać z modlitwy wstawienniczej. 

5. W czwartek – 10 stycznia, po wieczornej Mszy 
Świętej, w sali konferencyjnej odbędzie kateche-
za dla dorosłych.

6. Dziękujemy za posprzątanie kościoła i ofiarę mie- 
szkańcom ulic: Daszyńskiego, Drobniaka i Ofiar 
Oświęcimia. W tym tygodniu prosimy mieszkań-
ców bloków POM – 24, 36, 40, 42 oraz 30 przy 
ul. Mickiewicza.

7. W przyszłą niedzielę składka specjalna za zaku-
pienie opału do ogrzewania naszego kościoła. Do 
puszek będziemy składać ofiary na cele misyjne.

Intencje mszalne


