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Refleksja 

Słońce z góry hojnie rozdziela swoje promienie na wszystkich, widzą je jednak tylko 
ci, którzy mają oczy, i to niezamknięte. Czyste światło dostrzegają jedynie ci, którzy 
dzięki czystości oczu widzą z całą ostrożnością, a nie ci, którzy mają oczy osłabione 
chorobą czy zaćmą lub czymś tego rodzaju. Podobnie Bóg udziela z góry wszystkim 
swej pomocy: jest On bowiem źródłem zbawienia i światła, z którego wiecznie 
wytryska miłosierdzie i dobroć. Korzystają z tej łaski – mocy do ćwiczenia się w 
cnocie, do osiągnięcia doskonałości i do czynienia cudów nie wszyscy bez różnicy, 
ale tylko ci, którzy realizują swe dobre postanowienia i czynem wykazują są miłość 
ku Bogu i wiarę, ci, którzy doskonale odwrócili się od złych czynów, a przylgnęli 
całkowicie do przykazań Bożych i skierowują oczy swego umysłu na Chrystusa, 
słońce sprawiedliwości. 
Chrystus nie tylko ofiarowuje z góry swe niewidzialne ramię pomocy tym, którzy 
walczą, ale zachęca nas przez słowa Ewangelii i jasno do nas przemawia: „Do 
każdego więc, który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed 
moim Ojcem, który jest w niebie” (Mt 10, 32). Patrzcie więc, że ani wy nie możecie 
głosić wiary w Chrystusa, ani też jej wyznawać bez otrzymania od Niego uprzednio 
pomocy i wsparcia; ani Pan nasz Jezus Chrystus nie wyzna was otwarcie w 
przyszłym świecie, nie połączy nas i nie przedstawi swojemu najwyższemu Ojcu, 
jeśli nie znajdzie w nas samych okazji do tego.                                                      
Grzegorz Palmas 
  

Rodzinny święty – bł. Karolina Kózkówna 
Karolina urodziła się w podtarnowskiej wsi Wał-Ruda 2 sierpnia 1898 r. Wzrastała w 
rodzinie wielodzietnej na niewielkim gospodarstwie rolnym, w atmosferze żywej i 
autentycznej wiary, która wyrażała się we wspólnej rodzinnej modlitwie wieczorem i 
przy posiłkach, w codziennym śpiewaniu Godzinek, częstym przystępowaniu do 
sakramentów i uczestniczeniu we Mszy także w dzień powszedni. Ich uboga chata 
była nazywana „kościółkiem”. Krewni i sąsiedzi gromadzili się tam często na 
wspólne czytanie Pisma świętego, żywotów świętych i religijnych czasopism. W 
Wielkim Poście śpiewano tam Gorzkie Żale, a w okresie Bożego Narodzenia - 
kolędy. 
Karolina od najmłodszych lat ukochała modlitwę i starała się wzrastać w miłości 
Bożej. Nie rozstawała się z otrzymanym od matki różańcem - modliła się nie tylko w 
ciągu dnia, ale i w nocy. Korzystała też z każdej okazji do tego, by głosić innym 
Jezusa. Wrażliwa na potrzeby bliźnich, chętnie zajmowała się chorymi i starszymi. 
Odwiedzała ich, oddając im różne posługi i czytając pisma religijne.  
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Przygotowywała w razie potrzeby na przyjęcie Wiatyku. W swojej parafii była 
członkiem Towarzystwa Wstrzemięźliwości oraz Apostolstwa Modlitwy i Arcybractwa 
Wiecznej Adoracji Najświętszego Sakramentu. 
Na początku I wojny światowej, 18 listopada 1914 roku, carski żołnierz uprowadził 
Karolinę i bestialsko zamordował, gdy broniła się pragnąc zachować dziewictwo. Po 
kilkunastu dniach, 4 grudnia 1914 r., w pobliskim lesie znaleziono jej zmasakrowane 
ciało. Miała 17 lat. 
Pogrzeb Karoliny zgromadził ponad 3 tysiące żałobników i był wielką manifestacją 
patriotyczno-religijną okolicznej ludności, która przekonana była, że uczestniczy w 
pogrzebie męczennicy. Beatyfikował ją św. Jan Paweł 10 czerwca 1987 r. w 
Tarnowie. 
Bł. Karolina Kózkówna jest patronką Ruchu Czystych Serc. Jej wspomnienie 
przypada w kalendarzu liturgicznym 18 listopada. 
 

Św. Jan Paweł II o rodzinie 
„W rodzinie, wspólnocie osób, szczególną troską winno być otoczone dziecko; 
należy rozwijać głęboki szacunek dla jego godności osobistej, oraz ze czcią i 
wielkodusznie służyć jego prawom” (FC 26). 
Tu i ówdzie słyszymy wypowiedzi rzecznika praw dziecka. W kontekście różnych 
tragedii pojawia się ubolewanie nad tym, że w jednym kraju dzieci mogą żyć w 
zupełnie innych uwarunkowaniach. Czy jednak do końca odkryliśmy czym jest 
godność dziecka? Jakie z tego wypływają zobowiązania dla nas, dorosłych? 
 

Informacja o ofercie programowej Radia Doxa do gazetki 
Jak zwykle zachęcamy do słuchania diecezjalnego Radia Doxa, gdzie sporo 
wartościowych propozycji. Już w najbliższy wtorek, po 20-stej, ostatnia przed 
przerwą wakacyjną audycja adresowana głownie do młodzieży - "YouDox. Strefa 
młodych". Zapraszają: Hanna Honisz i ks. Mateusz Buczma. Przypominamy, że 
Radia Doxa można słuchać też przez Internet - to na stronie www.doxa.fm  
 

Pomóżmy dzieciom wyjechać na kolonie 
Co roku dekanalny Caritas organizuje kolonie letnie dla dzieci z ubogich rodzin. W 
ubiegłym roku dzięki hojności parafian z tej formy wypoczynku skorzystało troje 
dzieci. Oprócz tego dwóch chłopców wyjechało na rekolekcje dla ministrantów i 
ufundowano posiłki dla dzieci w trakcie półkolonii. Postanowiliśmy i w tym roku wziąć 
udział w akcji letniej. Koszt pobytu jednego dziecka na koloniach wynosi 590 zł. 
Serdecznie prosimy parafian o wsparcie finansowe. Pieniądze można wpłacać: 
♦ do skarbonki wystawionej za ławkami z tyłu kościoła, 
♦ bezpośrednio członkiniom Zespołu Caritas, 
♦ na konto Parafialnego Zespołu Caritas. 
Nazwa właściciela: Parafia św. Pawła Apostoła 
Adres właściciela: Sikorskiego 67b, 41-800 Zabrze 
Numer rachunku: 66 1240 1343 1111 0000 2370 6723 - z dopiskiem: na akcję letnią 
Z nadzieją na spełnienie pięknego czynu prosimy o wsparcie i przekształcenie 
marzeń dzieci w rzeczywistość. 



♦ Zapraszam dziś na Nieszpory o godz.1630. 

♦ Dziś Dzień Skupienia dla pracowników Służby Zdrowia. Początek o 1600 w 

Katowicach w parafii Mariackiej. 

♦ Jutro odwiedzanie chorych. Prosimy o zgłaszanie w Zakrystii. 

♦ We wtorek o godz. 900 zostanie odprawiona Msza św. w intencji chorych naszej 

parafii. 

♦ W środę o godz. 800 zapraszam dzieci na Mszę św. szkolną.  

♦ W czwartek po Mszach św. odbędzie się poświęcenie świec z okazji wspomnienia 

św. św. męczenników Jana i Pawła oraz ziół na zakończenie oktawy Bożego Ciała. 

♦ W piątek  o godz. 830 Spowiedź św. dla dzieci szkolnych. Okazja do Spowiedzi 

św. dla młodzieży  od godz. 1730, przed Mszą św. w ich intencji. 

♦ W przyszłą niedzielę obchodzić będziemy Uroczystość św. Apostołów Piotra i 

Pawła oraz przeżywać Odpust Parafialny. Zapraszam do udziału w tej uroczystości 

wszystkich parafian, poczty sztandarowe, dzieci w bieli oraz do sypania kwiatów. 

Suma Odpustowa z procesją wokół kościoła o godz. 1100. Uroczyste Nieszpory o 

godz. 1630. 

♦ Przypominamy rodzicom wysyłającym dzieci na kolonie i obozy, aby zwracali się 

na piśmie do kierownictwa z żądaniem umożliwienia dzieciom spełnienia praktyk 

religijnych, szczególnie udziału w niedzielnej Mszy św. 

♦ W Gościu Niedzielnym: 

Wszystkie matki z chorymi dziećmi powinny być traktowane tak, jak my zostaliśmy 

potraktowani w szpitalu Świętej Rodziny przez zespół prof. Bogdana Chazana – 

wzruszająca historia rodziców małego Kubusia.  

Ponadto w Gościu 

- w czym figura Chrystusa z Rio de Janeiro, tak często pokazywana w czasie 

Mundialu, jest podobna do figury Chrystusa z polskiego Świebodzina? 

- co o świętym o. Pio mówią odtajnione dokumenty watykańskiego archiwum? 

♦ W przyszłą niedziele kolekta będzie przeznaczona na potrzeby naszej parafii. 

„Bóg zapłać” za dzisiejsze ofiary. 

 
BEZPŁATNE BADANIE WZROKU 

 W DNIU 24 CZERWCA (WTOREK) W OŚRODKU KULTURY W KOŃCZYCACH ODBĘDZIE 

SIĘ BEZPŁATNE BADANIE WZROKU I POMIARU CIŚNIENIA WEWNĄTRZ GAŁKOWEGO 

OKA. 

 DLA CHĘTNYCH BĘDZIE MOŻLIWOŚĆ ZAMÓWIENIA OKULARÓW. REJESTRACJA TYLKO 

TELEFONICZNA - 32/2740046 lub 502421726. 

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE: 



INTENCJE  MSZY św.  od 23 do 29 czerwca 2014 

23 VI 
Poniedziałek 

Dzień Ojca 

g.1730 

g.1800 

Nabożeństwo Oktawy Bożego Ciała i procesja 

Koncelebra 

1) Za ++ dziadków Szalasta, Strzępek, Lazar, Bleiszwic oraz 

Stefanię Mrożek 
2) Za + Wandę Strzępek 

24 VI 
Wtorek 

Uroczystość 

Narodzenia św. Jana 

Chrzciciela 

g. 900 

 
g.1730 

g.1800 

- W intencji chorych naszej parafii (z udzieleniem Sakramentu 

Chorych i błogosławieństwem Lurdzkim)  

Nabożeństwo Oktawy Bożego Ciała i procesja 

- Za + Elżbietę Skorupa w 1. rocznicę śmierci 

25 VI 
Środa 

 

g. 800 

 

g.1730 

g.1800 

Msza św. szkolna 

- Za ++ Marię i Franciszka Stachoń 

Nabożeństwo Oktawy Bożego Ciała i procesja 

- Za + Pawła Muras, żony oraz syna Gotfryda  

26 VI 
Czwartek 
Wsp. św. św.  

Jana i Pawła  

g. 700 

g.1730 

g.1800 

- Za + męża, rodziców, teściów oraz rodzeństwo z obu stron 

Nabożeństwo Oktawy Bożego Ciała i procesja 

- Za + Marię Cygan w rocznicę śmierci     
Po każdej Mszy św.: święcenie ziół na zakończenie oktawy Bożego 

Ciała oraz świec z okazji wspomnienia św. św. męczenników Jana i 

Pawła 

27 VI 
Piątek 

Uroczystość 

Najświętszego Serca 

Pana Jezusa  

g. 900 

 

 
g.1800 

- Z okazji zakończenia roku szkolnego w intencji dzieci, rodziców, 

duszpasterzy, nauczycieli, wychowawców i pozostałych 
pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6 

- Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa z podziękowaniem za 
odebrane łaski, na wynagrodzenie za grzechy, w intencjach 

czcicieli oraz w intencji młodzieży z okazji zakończenia roku 
szkolnego i katechetycznego 

28 VI 
Sobota 

Wsp. Niepokalanego 
Serca Maryi 

g. 700 
g.1600 

g.1800 

- W intencji rodziny Wystrach 

-  Ślub rzymski: Zajusz - Giera 
- Za + Irenę Bytomską w 15 rocznicę śmierci 

29 VI 
 

Niedziela 
Uroczystość 

Św. Św. Apostołów  
Piotra i Pawła 

 
ODPUST  

PARAFIALNY 

g. 630 

g. 700 

 
 
 
g.1100 
g.1630 
g.1700 

Godzinki ku czci Matki Bożej 
- Do Najświętszego Serca Pana Jezusa i Niepokalanego Serca 
Maryi z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o opiekę Bożą 

i zdrowie dla Elżbiety Gruchel z okazji 70. rocznicy urodzin i 

błogosławieństwo Boże dla rodziny                                   Te Deum 

Suma odpustowa - Za parafian 
Nieszpory odpustowe 

- Do Miłosierdzia Bożego i Matki Boskiej Częstochowskiej z 
podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą i 

zdrowie dla Teresy i Jerzego Wiertelorz z okazji 40. rocznicy ślubu 

oraz o błogosławieństwo Boże dla rodziny                       Te Deum 


