
Nr 16 (580) 

OD 14 DO 20 KWIETNIA   2 0 1 4 R .  

Redaguje zespół parafian.  tel. Probostwa 275 14 09,  

e-mail: infpawel@interia.pl   www.pawel.katowice.opoka.org.pl 

DROGI JUBILACIE 
  Niech Najwyższy Kapłan Jezus Chrystus zawsze  

błogosławi Twojej apostolskiej działalności,  
niech będzie źródłem Twojej radości i spełnienia.  

Duch św. niech Cię nieustannie wzmacnia swoimi darami.   
Matka Boska niech Cię wspomaga na pięknej  

lecz niełatwej drodze powołania.  
Życzymy zdrowia, wszelkiej pomyślności, powodzenia  
w realizacji kolejnych projektów, planów i zamierzeń... 

I szczerze dziękujemy...  
Za to, co Ksiądz dla nas uczynił, czyni i będzie czynił.  

Parafianie 
 

Przewielebny Księże Proboszczu! 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Przed 30 –ma laty Jezusowi „tak” powiedziałeś, 
Bo Go bardzo kochałeś! 
Kochałeś Jezusa nad życie, 
O kapłaństwie marzyłeś skrycie. 

Przeto się zdecydowałeś i kapłanem zostałeś. 
Całego siebie Jezusowi oddałeś. 

Od tego czasu kroczysz kapłańską drogą nie myślisz o sobie, 
Lecz służysz drugiej osobie. 

Często wymaga to wielu wyrzeczeń i poświęcenia, 
Lecz dla miłości niczego trudnego nie ma. 

Wiele funkcji wykonywałeś, 
W 2002 r. duszpasterzem w naszej parafii zostałeś. 
Każdego dnia do kapłańskiej posługi stajesz, 
Swój czas i siły Bogu oddajesz. Dla naszej parafii zrobiłeś wiele, 

Przeprowadziłeś generalny remont w kościele, 
Począwszy od wieży, dachu, wystroju kościoła, 

Po uporządkowanie terenu dookoła. 
Gospodarczych spraw było i jest ciągle wiele, 

Tak w obejściu, jak i w kościele. 

Twych wykonanych prac, 
Twego poświęcenia mało kto rozumie, 
Jedynie Bóg je ocenić umie i ocenia, 
Twe poświęcenie w łaski zamienia. 

Wypełniaj nadal swoje powołanie 
I kochaj Boga, na ile sił stanie. 

Choć nieraz będziesz zmęczony,  
będziesz jednak zadowolony. 

Przez Twe poświęcenie życie Twe sensu nabie-
ra 

Pracuj przeto nadal, do starości, w zdrowiu i radości. 
A gdy Twa kapłańska droga będzie wyboista i cierniowa, 
Niech Cię tuli i strzeże Matka Boska Różańcowa. 
Ciesz się przeto każdym dniem, 
Zmartwienia odstaw w cień, 
Od nas przyjmij podziękowanie i zapewnienie, 
Że w modlitwach nie pójdziesz w zapomnienie. 

Małgorzata Niemiec 



OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 
 

• Dziś Niedziela Palmowa, Kościół obchodzi pamiątkę uroczystego wjazdu Pana Jezusa do 

Jerozolimy. Zapraszam na Gorzkie Żale z Kazaniem Pasyjnym o godz.1630. 

• Młodzież gromadzi się dziś o godz. 1400 w Katedrze Chrystusa Króla w Katowicach na 

Światowym Dniu Młodzieży.  

• Również dzisiaj w Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach „dzień Otwartych 

Drzwi” dla młodzieńców zainteresowanych rozeznaniem powołania.  

• W poniedziałek odwiedziny chorych. Zgłoszenia przyjmowane są w Zakrystii. Można także 

zgłosić chorych, którzy chcą w czasie Świąt przyjąć Komunię św. z rąk Nadzwyczajnego 

Szafarza. 

• Dzieci szkolne zapraszam w środę na godz. 800 na Mszę św. szkolną.  

• Od poniedziałku rozpoczynamy przeżywanie Wielkiego Tygodnia. Liturgia Wielkiego Tygo-

dnia jest szczególnie wymowna i bogata. Święte Triduum Paschalne Męki i Zmartwychwsta-

nia Pańskiego jaśnieje jako szczyt całego roku liturgicznego. Rozpoczyna się Mszą św. 

Wieczerzy Pańskiej i kończy Nieszporami Niedzieli Zmartwychwstania. 

• W czasie Triduum możemy uzyskać Odpust Zupełny pod zwykłymi warunkami: 

- W Wielki Czwartek udział w Mszy św. Wieczerzy Pańskiej i uroczyste odmówienie „Przed 

tak wielkim Sakramentem…”. 

- W Wielki Piątek - pobożny udział w Adoracji Krzyża, ucałowanie Krzyża w czasie uroczy-

stego obrzędu. 

- W Wielką Sobotę - udział w Nabożeństwie Liturgii Paschalnej i odnowienie Przyrzeczeń 

Chrztu św. 

• Plan Adoracji w Ciemnicy i przy Bożym Grobie znajduje się w gablotce i Informatorze Pa-

rafialnym. 

• W Wielki Piątek rozpoczyna się Nowenna do Miłosierdzia Bożego przed Świętem Miłosier-

dzia Bożego. 

• W Wielki Piątek obowiązuje post i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Zachęcam 

do zachowania postu w Wielką Sobotę. 

• Na tradycyjne święcenie potraw wielkanocnych zapraszam w Wielką Sobotę o godz. 1500, 

1600, 1700. 

• Liturgia Wielkiej Soboty o godz. 2000. Proszę o przyniesienie świec. 

• Okazja do Spowiedzi św.: 

- do Wielkiej Środy przed każdą Mszą św. 

- W Wielki Czwartek od godz. 1600 do Ceremonii. 

- W Wielki Piątek  od godz. 800 do godz. 1000 oraz od godz. 1600 do Ceremonii. 

- W Wielką Sobotę od godz. 800 do godz. 1000 oraz od 1600 do 1800 

• Msze św. w 2. dzień Świąt Wielkanocnych - 700, 1000, 1700 

Nieszporów w 2. dzień Świąt nie będzie. 

 



Refleksja  
Powinniście wiedzieć, że w tym dniu, to jest na pięć dni przed swoją męką, Zbawiciel 
nasz dosiadł oślicy na Górze Oliwnej, aby udać się do Jerozolimy, a gdy tłumy usłysza-
ły, że Jezus przybywa do Jerozolimy, wyszły Mu naprzeciw z gałązkami palm, i gdy już 
zbliżał się do zejścia z Góry Oliwnej, tłumy schodzących poczęły, pełne radości, wielkim 
głosem chwalić Boga. I przez te pięć dni, to jest aż do wieczora dnia piątego, kiedy to 
po wieczerzy został wydany, każdego dnia nauczał w świątyni, a każdej nocy pozosta-
wał na Górze Oliwnej. A ponieważ dziesiątego dnia zamykano baranka, którego syno-
wie izraelscy składali w ofierze dnia czternastego, słusznie tego dnia, w którym zamyka-
no baranka, wszedł do Jerozolimy ów prawdziwy Baranek, którym jest Chrystus Pan, 
On, który w piątek miał zostać ukrzyżowany. Dziś więc tłumy słały swoje szaty na dro-
dze, a inni, uciąwszy gałęzie z drzew, podobnie słali je na drodze, którą kroczył Pan 
(…). 
Napominamy was, abyście im bardziej zbliża się Wielkanoc, tym bardziej przygotowali 
się do niej przez oczyszczenie z wszelkiej zazdrości, nienawiści, gniewu, zniewag, 
obelg i oszczerstwa, aby móc godnie święcić ów dzień. 
Odpuście tym, którzy zgrzeszyli przeciw wam, aby i Pan przebaczył wasze grzechy, bo 
jeśliby kto zachował gniew lub nienawiść względem nawet jednego człowieka, będzie 
obchodził Wielkanoc na swoje nieszczęście; w tej bowiem świętej Komunii nie będzie 
wraz z Piotrem spożywał życia, ale z Judaszem śmierć. 

Fragment homilii anonimowego autora z IX wieku z Italii  

  Bł. Jan Paweł II o rodzinie 

„Komunia w rodzinie zakorzenia się w naturalnych więzach ciała i krwi, rozwija się i do-

skonali w sposób prawdziwie ludzki poprzez zawiązywanie i rozwijanie głębszych jesz-

cze i bogatszych więzów ducha.” (FC 21). 

Jeżeli rodzinna codzienność jest podobna do puzzli, to warto pomyśleć, z ilu się składa 

części. Ile czynności przeżywamy wspólnie, a ile indywidualnie? Spacer, posiłek, roz-

mowa, modlitwa, wspólne uczestnictwo w Mszy świętej i nabożeństwach – takie 

„puzzle” chce nam podarować Bóg. Przyjmijmy je i budujmy więzy ducha. 

 Rodzinny święty – bł. Anna Maria Taigi 

Anna Maria urodziła się w Sienie 29 maja 1769 roku. Jej dzieciństwo naznaczone było 
problemami finansowymi rodziców i przebytą ospą, która oszpeciła twarz Anny. 
W wieku 20 lat wyszła za Dominika Taigi, kamerdynera książąt Chigich. Oboje przenie-
śli się do pałacu książąt, gdzie otrzymali mały pokoik. Jej mąż był uczciwym człowie-
kiem, ale miał trudny charakter. Z mężem Anna miała 7 dzieci: 4 synów i 3 córki. Odda-
ła się całkowicie ich wychowaniu. Starała się być najlepszą żoną i matką. Gdy dzieci 
dorosły, chętnie korzystały z porad kochającej ich matki. Kiedy jej córka, Zofia, została 
wdową wraz z sześciorgiem małych dzieci, Anna bez namysłu przygarnęła ją do swoje-
go domu. Anna umiała łączyć tak liczne obowiązki z życiem wewnętrznym, zjednoczo-
nym z Bogiem. Im mąż był bardziej opryskliwy, tym subtelniejszą okazywała mu życzli-
wość i dobroć. Umiała nawet znaleźć czas, by pamiętać o ubogich i nawiedzać potrze-
bujących w szpitalach. Pan Bóg udzielił jej wielu darów nadprzyrodzonych: rozeznawa-
nia sumień, daru wizji i proroctw oraz kontemplacji posuniętej do ekstazy.  
 



Łączyła ją szczera przyjaźń ze św. Wincentym Pallottim, ze św. Wincentym Maria 

Strambi i ze św. Kasprem del Bufalo. Przychodzili do niej po radę możni i znani, m.in. 

kardynałowie, biskupi czy królowa Maria Ludwika z Burbonów. Papież Grzegorz XVI 

udzielił jej przywileju zorganizowania w swoim mieszkaniu kaplicy z Najświętszym Sa-

kramentem. Była tercjarką zakonu trynitarzy. Wszystkie swoje prace i cierpienia ofiaro-

wała za grzeszników i za Kościół, zwłaszcza za papieża, który w tych burzliwych i nie-

spokojnych czasach musiał bardzo wiele wycierpieć. 

Przepowiedziała dzień swojej śmierci i pożegnała ziemię w nocy 9 czerwca 1837 roku w 

wieku 68 lat. Do chwały błogosławionych wyniósł ją papież Benedykt XV w roku 1920. 

Jej ciało przeniesiono wcześniej ze wspólnego cmentarza do kościoła Matki Bożej Po-

koju, a potem do bazyliki św. Chryzogona, będącej w posiadaniu trynitarzy. 

Wspomnienie liturgiczne błogosławionej żony i matki przypada 9 czerwca. 

 Opowiadanie 

Był sobie raz pewien pustelnik, którego opiekun mieszkał bardzo daleko. Dzielny ten 

człowiek utrzymywał pustelnika, dostarczał mu pożywienia i wszystkiego, co potrzebne 

do życia. Z prowiantem najczęściej posyłał doń żonę i córkę; pewnego dnia jednak pu-

stelnik usłyszał, że ma przybyć sam dobrodziej. Pomyślał więc sobie: 

- Chciałbym wywrzeć na nim korzystne wrażenie, wyczyszczę wszystkie naczynia w ka-

pliczce, samą kapliczkę, a przede wszystkim zaprowadzę porządek w swojej grocie. 

Wypucował więc i poustawiał wszystkie drobne przedmioty, tak że kapliczka naprawdę 

wywierała dobre wrażenie, ponieważ miseczki z wodą i lampki oliwne lśniły jak lustro. 

Kiedy skończył, usiadł i zaczął podziwiać swoją pracę, i rozglądać się dookoła. Wszyst-

ko było tak piękne i czyste, że niemal nierzeczywiste; nawet kaplica wydała mu się nie-

realna. Nagle, ku własnemu zdumieniu, poczuł, że jest hipokrytą. Poszedł do komina, 

wybrał garść popiołu i rozsypał go wszędzie. Następnie wszystko porozkładał niepo-

rządnie, jak przedtem, zgodnie ze swoim upodobaniem. 

Kiedy pojawił się protektor, z zadowoleniem obejrzał tę grotę, tak pełną życia. 

- Widać, że głęboko rozmyślasz nad sprawami nieba, skoro do tego stopnia nie dbasz o 

sprawy doczesne - stwierdził. 

To prawda - pomyślał w duchu pustelnik - że kiedy ktoś chce się pokazać innym niż jest 

rzeczywiście, bardzo ryzykuje. A czasami ryzykuje wszystko.    

Złota myśl tygodnia 

Jezus okazał posłuszeństwo nie jako niewolnik, ale jako Syn. (św. Teodoret z Cyru) 

Podziękowanie  

Przewielebnemu Księdzu Proboszczowi Józefowi Krakowskiemu, Księdzu Profesorowi 

Antoniemu Dreji, Księdzu Proboszczowi Kazimierzowi Szalaście za odprawienie Mszy 

św. w mojej intencji z okazji urodzin, Służbie Liturgicznej, P. organ., znajomym, rodzinie 

za modlitwy, życzenia i kwiaty serdeczne podziękowanie składa  

Aniela Podleśny 



• Kolekty w Triduum i Wielkanoc: 

- W Wielki Piątek na Boży Grób w Jerozolimie. 

- W I Święto Wielkanocne – na nowe ogrodzenie cmentarza. 

- W II Święto Wielkanocne - na Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego i Katolicki 

Uniwersytet Lubelski. 

• W V niedzielę Wielkiego Postu decyzją arcybiskupa Wiktora Skorca zostali powołani 

do posługi Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Św. nasi parafianie: Dominik Bieniek i 

Paweł Szołtysek. Bycie szafarzem jest szczególnym rodzajem zobowiązania, najważ-

niejszą posługą jest zanoszenie Chrystusa wszystkim chorym, osobom starszym, 

wszystkim tym, którzy sami przyjść nie mogą, oraz pomoc w rozdzielaniu Komunii pod-

czas Mszy św. Szczęść Boże ich nowej służbie. 

• W Gościu Niedzielnym: 

Specjalny dodatek z nowenną do Bożego Miłosierdzia do prywatnego odmawiania, któ-

rą Jezus polecił odmawiać Faustynie przed Świętem Miłosierdzia począwszy od Wiel-

kiego Piątku: „Pragnę, abyś przez te dziewięć dni sprowadziła dusze do zdroju Mojego 

miłosierdzia, by zaczerpnęły siły i ochłody, i wszelkiej łaski, jakiej potrzebują na trudy 

życia, a szczególnie w śmierci godzinie. W każdym dniu przyprowadzisz do Serca Me-

go odmienną grupę dusz i zanurzysz je w tym morzu miłosierdzia Mojego. A ja te 

wszystkie duszę zaprowadzę w dom Ojca Mojego. Czynić to będziesz w tym życiu i 

przyszłym. I nie odmówię niczego żadnej duszy, którą wprowadzisz do źródła miłosier-

dzia Mojego. W każdym dniu prosić będziesz Ojca Mojego przez gorzką Mękę Moją o 

łaski dla tych dusz”. 

Ponadto w "Gościu": 

Czy kielich, którego Jezus użył w czasie Ostatniej Wieczerzy w Wieczerniku przetrwał 

do naszych czasów? Prezentujemy wyniki dziennikarskiego śledztwa. 

• Bóg zapłać za dzisiejsze ofiary. 

 

PLAN ADORACJI W CIEMNICY I PRZY BOŻYM GROBIE 
g. 800   - JUTRZNIA - Młodzież 

g. 900   - Parafianie po południu zajęci zawodowo 

g. 1000 - Młodzież gimnazjalna 

g. 1100 - Dzieci szkolne - klasy I do VI 

g. 1200 - Zespół Charytatywny i czciciele św. Franciszka 

g. 1300 - Czciciele Najświętszego Serca Pana Jezusa. 

g. 1400 - Bractwo Żywego Różańca 

g. 1500 - Emeryci, chorzy i czciciele Miłosierdzia Bożego 

g. 1600 - Parafianie posiadający wolny czas po południu 

g. 1800 - CEREMONIE 

Po Ceremoniach adorują obecni w kościele. 

Po Ceremoniach w Wielki Piątek adorują członkowie Chóru „Lutnia”. 



IIINTENCJENTENCJENTENCJE  M  M  MSZYSZYSZY   św. od 14 do 20 kwietnia 2014 r. 

14 IV 

Wielki 

Poniedziałek 

g. 1800 Koncelebra 

- Wspólna za zmarłych (intencje w gablotce), 

- Za + Teresę Straszka oraz pokrewieństwo Kujon 

15 IV 

Wielki 

Wtorek 

g. 700 

 

g. 1800 

- Za + Księdza Proboszcza Eryka Dzieżok w 50. rocznicę 

śmierci 

- Za + Dorotę Jaskółka w rocznicę śmierci 

16 IV 

Wielka 

Środa 

g. 700 

g. 800 

- Za ++ z rodziny i pokrewieństwa w pewnej intencji  

Msza św. szkolna 

- Za + Łucję Wójcik 

17 IV 

Wielki 

Czwartek 

WIECZERZY 

PAŃSKIEJ 

g. 1800 Liturgia Wielkiego Czwartku 

Msza św. Wieczerzy Pańskiej 

Ku czci Przenajświętszego Sakramentu Ołtarza z podzięko-

waniem za ustanowienie, za odebrane łaski, na wynagrodze-

nie za grzechy oraz za Kapłanów - od ofiarodawców 

Procesja do Ciemnicy i obnażenie ołtarzy 

Adoracja W Ciemnicy 

18 IV 

Wielki Piątek 
MĘKI PAŃSKIEJ 

1. dzień Now. do 

Miłosierdzi. Bożego 

g. 800 

g. 900 

g. 1800 

 

Wznowienie Adoracji w Ciemnicy 

Droga krzyżowa 

Liturgia Wielkiego Piątku (z Komunią św.) 

Adoracja przy Bożym Grobie 

19 IV 

Wielka 

Sobota 
WIGILII  

WIELKANOCNEJ 

2. dzień Now. do 

Miłosierdzi. Bożego 

g. 800 

g. 1500 

g. 1600 

g. 1700 

g. 2000 

 

Wznowienie Adoracji przy Bożym Grobie 

Święcenie potraw 
Święcenie potraw 
Święcenie potraw 
Liturgia Wielkiej Soboty i Msza św. Wigilii Wielkanocnej 
- Za parafian 

20 IV 

  NIEDZIELA 

WIELKANOCNA  
ZMARTWYCH-

WSTANIA  

PAŃSKIEGO 

3. dzień Now. do 

Miłosierdzi. Bożego 

g. 630 

 

g. 1000 

g. 1630
 

g. 1700 

 

 

Zmartwychwstanie - Procesja  

- Za parafian 

- Msza św. chrzcielna  - Sebastian Koloczek, Amelia Bereś 

Uroczyste Nieszpory 

Do Miłosierdzia Bożego, Matki Boskiej i św. Rity z podzięko-

waniem za odebrane łaski w intencji Tomasza oraz całej ro-

dziny Kobiela 


