SPRAWY DUSZPASTERSKIE
Pierwszym zadaniem Kościoła jest głoszenie słowa.

„Idźcie i głoście” – nakazał Pan Kościołowi. Dzieje się to
na katechezie, na ambonie i w konfesjonale. Katecheza
prowadzona jest we wszystkich szkołach i przedszkolach
na terenie parafii. Mamy w parafii jedną dużą szkołę podstawową, dwie szkoły średnie, cztery przedszkola. W katechezie pracuje trzech księży katechetów, jedna siostra
katechetka i dwóch katechetów świeckich. Słowo Boże
(kazania, homilie i rekolekcje) głoszone są przez cały rok.
Słyszę często pochwały za piękne kazania wszystkich naszych księży. Dziękuję za nie, bo one dopingują do pracy.
Do I Komunii św. przystąpiło 18 dzieci. Po trzyletnim
okresie przygotowania do sakramentu bierzmowania przystąpiło 81 uczniów gimnazjum i klasy VIII szkoły podstawowej z naszej parafii. W tym miejscu chcę za trud katechizacji podziękować wszystkim katechetom, tak świeckim,
jak duchownym.
W tym roku niestety bardzo mało osób brało udział
zarówno w październikowych nabożeństwach różańcowych
jak i w roratach, mimo że spora liczba dzieci przygotowuje
się do I Komunii Świętej w przyszłym roku, czyli jest słabe
zaangażowanie osób dorosłych, szczególnie rodziców.
Działa nasza parafialna schola dziecięca. Powstał też
zespół wokalny osób dorosłych „Boski Squad”, zatem zarówno dzieci jak i dorośli chwalą Pana na niedzielnych i nie
tylko Mszach świętych.
Kolejny raz jako osobna grupa trzebińska, w liczbie ok.
100 osób udaliśmy się do Częstochowy. To bardzo dobry
owoc pracy duszpasterskiej.
Ważną pomocą w pracy duszpasterskiej jest wydawany
od kilku lat Biuletyn „Bliżej Apostołów”. „Bóg zapłać” całemu Zespołowi Redakcyjnemu. Chodząc po kolędzie, często
słyszę wyrazy uznania za możliwość tego kontaktu
z życiem parafii przez osoby chore i w podeszłym wieku,
nie mogące brać udziału w niedzielnej Mszy. Na ręce
członków Redakcji składam serdeczne podziękowania.
W tym miejscu nie można nie wspomnieć wszystkich
wspomagających dzieło wydawania pisma. Myślę tu o reklamodawcach, których ofiary bardzo pomagają w cotygo-

dniowym finansowaniu druku biuletynu. Dziękuję za to
z całego serca.
W tym roku przybył 1 ministrant. Służba liturgiczna,
czyli ministranci i lektorzy, działa prężnie. Dwóch oficjalnych ceremoniarzy organizuje liturgię i robi to pięknie.
Widzimy ich w czasie liturgii, ale w tym okresie również
mamy okazję spotkać się z nimi w naszych domach, kiedy
razem z księdzem odwiedzają nas po kolędzie. Niech ofiary, które im przekazujecie przy tej okazji, będą podziękowanie za ich całoroczną służbę.
Działa w parafii grupa biblijna skupiająca osoby dorosłe, grupa formacyjna dzieci i młodzieży, Teatralna Grupa
Misterium. Prowadzony jest kurs, przygotowujący do zawarcia małżeństwa.
Działalność charytatywna w naszej parafii polega głównie na finansowaniu obiadów dla dzieci z ubogich rodzin
z ofiar składanych do puszki św. Antoniego oraz z regularnych wpłat anonimowych darczyńców. Szósty rok działa
Fundusz Marcinowy i codziennie korzysta z niego w szkole
podstawowej pięcioro dzieci. Członkom parafialnej oraz
szkolnej CARITAS serdecznie dziękuję, szczególnie za tegoroczną akcję pomocy przed Bożym Narodzeniem.
W intencjach całej naszej wspólnoty modli się siedem
kobiecych i jedna męska róża różańcowa. W dalszym ciągu nie możemy utworzyć kolejnej róży kobiet pw. św. Barbary. Siłę tej modlitwy czujemy we wszystkich duszpasterskich poczynaniach.

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH:

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE:

PONIEDZIAŁEK - 6 STYCZNIA 2020
06:30
08:00
09:30
11:00
12:15
18:00

W intencji Parafian
+ Henryk Ściebura, od żony z rodziną
+ Erwina Adamczyk, w 30 r. śmierci
oraz + mąż Jan, od syna z rodziną
+ Barbara Chrzanowska,
od kuzynki Iwony z rodziną
+ Genowefa Kurek (Msza św. gregoriańska)
+ Józef Pawłowski, + Czesław Pawłowski
WTOREK - 7 STYCZNIA 2020

07:00
07:00
18:00

+ za dusze w czyśćcu cierpiące
(intencja wolna)
+ Genowefa Kurek (Msza św. gregoriańska)
ŚRODA - 8 STYCZNIA 2020

07:00
07:00
18:00

+ Genowefa Kurek (Msza św. gregoriańska)
O powrót do zdrowia dla Eweliny
+ Zdzisław Marcisz, w 8 r. śmierci,
+ Rodzice: Edward i Zofia
CZWARTEK - 9 STYCZNIA 2020

07:00
07:00
18:00

+ Genowefa Kurek (Msza św. gregoriańska)
(intencja wolna)
+ Rozalia Daczyńska,
od sąsiadów z ul. Wiśniowej bl. 9
PIĄTEK - 10 STYCZNIA 2020

07:00 + Genowefa Kurek (Msza św. gregoriańska)
07:00 (intencja wolna)
07:00 (intencja wolna)
18:00 Msza święta zbiorowa za zmarłych:
• + Zbigniew Kuliński, od znajomych z treningu
• + Marian Kulawik, od sąsiadów z ul. Spokojnej
• + Janina Surmiak-Kwaśniak, od Zakładu Pogrzebowego
„Gielarowski”
• + Genowefa Filas, od rodziny Sołtysik
• + Roman Józefczyk, od sąsiadów z ul. Cichej
• + Mirosław Śledziński, od Magdaleny i Dariusza
• + Maria Popiela, od rodziny Czech
• + Henryk Ściebura, od rodziny Tarkowskich
• + Ernestyna Cupiał, od sąsiadów z ul. Wiśniowej bl. 6
• + Genowefa Kurek, od Zakł. Pogrzebowego „Gielarowski”
• + Maciej Koryczan, od Agnieszki i Szymona Januszyków
• + Adam Pająk, od Zakładu Pogrzebowego „Gielarowski”
• + Zofia Matejko, od rodziny Mecnarowskich i Krzysztofa
z rodziną
• + Maria Cupiał, od wnuczki Beaty z Dawidem
• + Teresa Albrecht, od Leona i Teresy Tlauka z rodziną
• + Jan Góźdź, od rodzin: Bonderek i Borowczak
• + Władysław Nowakowski, od żony i synów
• + Janina Celadyn, od syna Zbigniewa z żoną, wnuczką
i wnukami
• + Włodzimierz Groń, w 20 r. śmierci, od rodziny
SOBOTA - 11 STYCZNIA 2020
07:00
07:00
07:00
18:00

+ Kazimierz Prędkiel, w 1 r. śmierci
+ Genowefa Kurek (Msza św. gregoriańska)
(intencja wolna)
+ Wincenty, + Kazimierz, od rodziny
NIEDZIELA - 12 STYCZNIA 2020

06:30
08:00
09:30
11:00
12:15
18:00

W intencji Parafian
+ Genowefa Kurek (Msza św. gregoriańska)
+ Danuta Matyja, od siostry Krystyny z rodziną
+ Józefa i Franciszek Kutek, w r. śmierci
+ Jan Dorynek, w 40 r. śmierci
+ Lucyna Węgrzyn, w 1 r. śmierci

Przed

nami ostatni tydzień okresu Bożego Narodzenia.

Jutro Uroczystość Objawienia Pańskiego, czyli Święto
Trzech Króli.
Msze

święte w naszym kościele jak w niedzielę.

Po każdej Mszy będzie można zabrać do swoich domów poświęconą kredę i kadzidło, by w domach przedłużyć radość Objawienia Pańskiego.
Przyszła niedziela będzie niedzielą Chrztu Pańskiego,
która kończy czas liturgicznej radości z Narodzenia Chrystusa. Tradycyjnie jednak kolędy będziemy śpiewać do
święta Matki Bożej Gromnicznej. W tym roku przypadnie
ono w niedzielę. Wtedy to tradycyjnym koncertem kolęd
i pastorałek zakończymy śpiewanie kolęd.
W dalszym ciągu trwa w naszej parafii wizyta duszpasterska. Kolejna część programu kolędy zamieszczona jest
w dzisiejszym Biuletynie. Dziękujemy wszystkim, którzy
ciepło i serdecznie przyjmują u siebie swoich Duszpasterzy. Przypominamy, że na kolędę należy przygotować
krzyż, zapalone świece, wodę święconą i kropidło, a dzieci
w wieku szkolnym również zeszyty do religii.
Comiesięczne spotkanie Róż Różańcowych odbędzie
się wyjątkowo w święto Trzech Króli (czyli jutro) po Mszy
św. o godz. 9:30 w kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej.
Po świątecznej przerwie wznawiamy próby scholi dziecięcej. W najbliższą sobotę próba o godz. 10:00. Bardzo
prosimy o punktualność.
Jutro tradycyjnie druga składka na ogrzewanie naszej
świątyni.
W ubiegłym tygodniu odeszła do wieczności śp.: Danuta Dyba. Pamiętajmy o niej w naszych modlitwach.

od

09:00 - ul. Wiśniowa bl. 4

od

15:00 - os. Widokowe bl. 4

od

16:00 - ul. Topolowa bl. 1 i 3

od

18:30 - ul. Wiśniowa bl. 3

od

15:00 - ul. Jasna oraz ul. Cicha

od

16:00 - ul. Głogowa bl. 8

od

16:30 - ul. Głogowa bl. 4

od

17:15 - ul. Wiśniowa bl. 9

od

18:30 - ul. Głogowa bl. 5

od

09:00 - ul. Wiśniowa bl. 5

od

15:00 - os. Na Skale - nry 1-28

od

15:00 - os. Widokowe bl. 5

od

17:00 - os. Widokowe bl. 15

od

18:30 - ul. Głogowa bl. 1, 2 i 3

Sercem każdego kościoła jest zakrystia. Tam odbywa
się przygotowanie liturgii, tam pracuje się wtedy, kiedy
ludzie nie widzą, tam powstają dekoracje, wystrój wnętrza, przygotowanie kwiatów. Panu Kościelnemu bardzo
serdecznie za to dziękuję.
A oto, jak jawi się nasza Parafia w cyfrach:
W minionym 2019 roku: Chrztu udzielono 39 dzieciom
(rok temu 56), czyli aż o 17 dzieci mniej niż rok temu.
W roku ubiegłym zawarto 17 małżeństw. W tym roku
tylko 13, czyli o 4 mniej.
Liczba pogrzebów: w tym roku pochowaliśmy 89
zmarłych (rok temu 73), zatem zmarło o 16 osób więcej.
Liczba uczęszczających na niedzielną Eucharystię nieznacznie, ale jednak spada. W mijającym roku naliczono
1.721 osób, czyli spadek o 49 osób.
W każdą pierwszą sobotę miesiąca odwiedzamy z Komunią Świętą 23 chorych, a w każdą niedzielę Nadzwyczajny Szafarz Eucharystii zanosi Komunię św. do 4 osób.
Wszystkim naszym Szafarzom również dziękuję za całoroczną posługę. Liczba osób przystępujących w niedzielę
do Komunii św. wynosiła 619 osób, jest to o 34 osoby
mniej.
SPRAWY GOSPODARCZE

od

16:00 - ul.: Rybna, Szkolna i ul. św. Stanisława bl. 2

od

16:00 - ul. Głogowa bl. 9 i 11

od

18:00 - ul. Wiśniowa bl. 10

od

09:00 - os. Na Skale - nry 29-62

od

09:00 - ul. Tęczowa oraz ul. Słoneczna

od

09:00 - os. Widokowe bl. 12

od

15:00 - os. Widokowe bl. 1

od

16:00 - ul. Lipcowa, ul. Krótka oraz ul. Wspólna

od

16:00 - ul. Szewska oraz ul. Wolności

Przed ubiegłym Bożym Narodzeniem przeprowadzono
wymianę dachu na budynku plebanii. Obecną plebanię
wybudowano w roku 1986 i w roku 1987 (czyli 33 lata
temu), zamieszkali na niej wszyscy ówcześni duszpasterze. Koszt tych prac spłacaliśmy przez cały 2019 rok.

Duża inwestycją realizowaną wspólnie z władzami gminy był pomnik i otoczenie cokołu z popiersiem ks. Mariana
Luzara. Powstał piękny zakątek naszego miasta. Koszty
tego przedsięwzięcia, które były po stronie parafii, również
zostały w całości uregulowane.
Na cmentarzu nie prowadziliśmy w tym roku żadnych
poważnych prac. Planowana jest budowa kolejnych alejek
między grobami.
W nowy rok wchodzimy bez żadnych nieplanowanych
długów. Owszem, spłacamy raty związane z przebudową
dachu plebanii, ale to było zaplanowane wcześniej.
PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ
Kościół – remont pomieszczenia pod wieżą kościoła.
Jest propozycja, aby w tym miejscu otworzyć muzeum ks.
Harcmistrza Mariana Luzara i rozwoju harcerstwa w Trzebini. Na razie poszukiwany jest projektant, który zaprojektowałby całość takiego rozwiązania.
Cmentarz – powstaną nowe alejki między grobami.
Od góry doprowadzono już drugą linię zasilającą cmentarz
w energię elektryczną i jest pomysł wybudowania tam
pomieszczenia gospodarczego dla ułatwienia prac na
cmentarzu.
Pozostałe budynki – parafia złożyła wniosek do Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej o dofinansowanie projektu termomodernizacji
budynku domu katechetycznego, plebanii i wikarówki. Dotyczy to ocieplenia wszystkich tych budynków, wymiany

źródła ciepła oraz wymiany starej stolarki okiennej
i drzwiowej.
Kolejność tych działań podyktuje życie, kosztorysy
i stan naszej parafialnej kasy.
Mam świadomość, że mogę liczyć na ok. 1600 osób,
które systematycznie utrzymują naszą świątynię. Systematycznie na składkę inwestycyjną wpłaca w różnej formie
(taca, koperty, przelewy) ok. 420 rodzin. Jestem ogromnie
wdzięczny za Waszą hojność i zainteresowanie.
W sprawach gospodarczych, jak również w pracy biurowej i charytatywnej proboszcz nie dałby sobie rady,
gdyby nie całoroczna praca pracowników i wolontariuszy
parafii. Dziękuję im za całoroczny trud. Oni nie chcą, by
wymieniać ich z imienia i nazwiska, toteż tego nie czynię,
ale podziękowania są niezmiennie bardzo serdeczne.
Z zabytków ruchomych w tym roku nie odnowiliśmy
żadnego, chociaż czeka na odnowienie ostatni ołtarz boczny, ołtarz św. Stanisława - Biskupa i męczennika.
Mądrą inicjatywą jest comiesięczna składka inwestycyjna, dlatego dalej będę się starał do niej zachęcać i ją kontynuować i, oczywiście w porozumieniu z Radą Parafialną,
mądrze ją wykorzystywać. Radzie Parafialnej właśnie dziękuję za mądrą i odpowiedzialną pomoc w prowadzeniu
parafii. Podziękowania składam na ręce Pani Przewodniczącej Rady.

