
1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
01.stycznia – Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. 
02.stycznia – św. Bazylego Wielkiego, biskupa i doktora Kościoła. 
03.stycznia – Wspomnienie Najświętszego Imienia Jezusa. 
06.stycznia – Uroczystość Objawienia Pańskiego. Trzech Magów-Mędrców: 
Kacpra, Melchiora i Baltazara, którzy wyszli z Persji udając się złożyć pokłon 
Jezusowi Chrystusowi. 
07.stycznia – Święto Chrztu Pańskiego. 
17.stycznia – św. Antoniego Opata, żył na przełomie III/IV w. 
18.stycznia – św. Małgorzaty Węgierskiej, królewny; żyła w XIII w. 
24.stycznia – św. Franciszka Salezego – biskupa, doktora Kościoła. 
25.stycznia – Święto Nawrócenia świętego Pawła Apostoła. 
26.stycznia – św. Tymoteusza, biskupa, żył w I/II w., ulubiony uczeń św. Pawła 
Apostoła. 
28.stycznia – św. Tomasza z Akwinu – kapłana, doktora Kościoła. 
31.stycznia – św. Jana Bosko – kapłana, żył w XIX w. 
 
 
 
12 styczeń godzina 17.00 Duraj Bard z Zawiercia. Wieczór autorski Zbigniewa 
Duraja. Spotkanie przy muzyce. Zapraszamy do wspólnej muzycznej przygody. 
15 styczeń - godzina 16.00. Spotkanie dla wszystkich mieszkańców prowadzone 
przez Fundację Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego w 
Podlesicach. Temat spotkania: „Katastrofy ekologiczne w dziejach Ziemi 
kluczem do poznania przyszłości”. Huragany, cyklony, tornada i tsunami, 
wybuchy wulkanów i trzęsienia Ziemi. Jak powstają te niszczące otaczające nasz 
świat zjawiska? Czego uczy nas przeszłość i czy jesteśmy w stanie im zapobiec 
w przyszłości? 
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26 styczeń - godzina 17.00. Kolejne spotkanie z cyklu: „Książkowo, lecz 
filmowo”. Tym razem ”IMIGRANCI”- wybuchowa mieszanka dramatu 
społeczno-politycznego, love story i brutalnego kina akcji. Idealnie trafiający w 
najbardziej aktualne i palące problemy współczesnej Europy w kontekście 
tysięcy imigrantów poszukujących na naszym kontynencie lepszego życia. 
29 styczeń- godzina 16.00.Spotkanie dla wszystkich mieszkańców prowadzone 
przez Fundację Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego w 
Podlesicach. Temat spotkania: ”. Zasady i procedury prawne regulujące 
pozyskiwanie oraz międzynarodowy transfer okazów i prób geologicznych.” 
Gdzie i jak szukać minerałów i skamieniałości? Czy za każdym razem 
podnosząc „coś” z ziemi, robimy to legalnie? Przedstawione zostaną ustawy, 
zasady i regulacje prawne obowiązujące w Polsce, które mogą/bądź nie muszą/ 
określają pozyskiwanie darów Ziemi. 
Od 29 stycznia do 9 lutego zapraszamy dzieci do korzystania z oferty ferii 
zimowych, zajęcia będę prowadzone w GOK Włodowice. 
Szczegółowy plan dostępny wkrótce. Zajęcia w godzinach 10.30- 13.00.  
 

Wszystkie zajęcia i spotkania są bezpłatne. 
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Betlejemskie Światło Pokoju to coroczna skautowa i harcerska akcja 
przekazywania symbolicznego ognia przed świętami Bożego Narodzenia, 
zapalonego w Grocie Narodzenia Chrystusa w Betlejem. Hasło 
tegorocznej sztafety Betlejemskiego Światła Pokoju to „w Tobie jest 
światło”. Akcję rozpowszechniania światełka w naszej parafii i nie tylko 
nasi skauci rozpoczęli kilka lat temu odbierając je od harcerzy w 
Myszkowie, a później w Częstochowie na Jasnej Górze. W tym roku 
pojechaliśmy po nie do Zakopanego, gdzie 16 grudnia o godzinie 23 w 
czasie uroczystej Mszy świętej w Sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej 
na Krzeptówkach skauci słowaccy przekazali światełko polskim 
harcerzom. W całej tej akcji wzięło udział ok. 3000 harcerzy i skautów. 
Nasze światełko trafiło do szkoły podstawowej we Włodowicach, 
Rudnikach, Urzędu Gminy we Włodowicach i Koziegłowach, Starostwa 
Powiatowego, Szpitala Powiatowego i do wszystkich, którzy pragną 
ciepła, miłości, pokoju i nadziei. W wigilijną noc Bożego Narodzenia 
przed pasterką skauci wnieśli światło z Betlejem do naszego kościoła. 

 

BETLEJEMSKIE ŚWIATŁO POKOJU 
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21 grudnia w harcówce odbyła się uroczysta wigilia, w której wzięli udział 
skauci wraz z rodzicami oraz ks. Jacek Reczek i ks. Mariusz Walczyk. Po 
połamaniu się opłatkiem i uroczystej kolacji śpiewali kolędy do późnego 
wieczora. Grupa skautów biorących udział w przekazaniu światełka 
pokoju zdała nam relację z tej akcji ze szczegółami opisując perypetie  
i trudności, które musieli pokonać, aby je zdobyć. Ta coroczna wigilia 
skautów, ma swój niepowtarzalny klimat wprowadzający nas w atmosferę 
świąt Bożego Narodzenia. Skauci pragną serdecznie podziękować 
wszystkim, którzy wspierają ich działanie życząc błogosławieństwa 
Bożego w Nowym Roku. 

 
 
 
 
 

WIGILIA SKAUTOWA 


