
Nr 15 (631) 

OD 6 DO 12 KWIETNIA   2 0 1 5 R .  

Redaguje zespół parafian.  tel. Probostwa 275 14 09,  

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

ZMARTWYCHWSTANIE 
 

Dziś do kościoła przychodzimy,  
bo Cię Jezu wielbić chcemy! 

Chcemy Ci podziękować, 
Że raczyłeś się za nas ofiarować, 

Wiele dla nas wycierpiałeś. 
Dziś - Zmartwychwstałeś. 

 
Alleluja! 
Alleluja! 

 
Wesel się Królowo Nieba  

z Zmartwychwstania Syna Twojego, 
Módl się, prosimy za nami do Niego. 

 
Alleluja! 
Alleluja! 

 
Otwarta została dla nas  

brama do Nieba, 
By się jednak do niej dostać 

Twojej łaski i pomocy nam trzeba! 
Postaramy się przeto  
tylko dla Ciebie żyć, 

Na co dzień z Tobą złączonym być! 
Matkę Najświętszą będziemy także o pomoc błagali, 

Byśmy wytrwali! 
 

Dziś radosne Alleluja śpiewamy, 
Bo Twoje Zmartwychwstanie przeżywamy. 

Jeśli z Tobą Jezu i Matką Najświętszą, naszą Królową 
Przez życie kroczyć będziemy, 

Jest pewne, że i my kiedyś zmartwychwstaniemy! 
Małgorzata Niemiec 



Z s. M. Elżbietą Siepak, rzecznikiem prasowym Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, rozmawia Jolanta Kra-

snowska-Dyńka (na podstawie www.opoka.org.pl.) 
Św. s. Faustyna jest najbardziej znaną w świecie polską świętą. Wydaje się, 

że napisano i powiedziano już o niej wszystko. Czy Siostrę, jako osobę, która od 

lat szerzy wiedzę o życiu i duchowości apostołki Bożego miłosierdzia, św. Fausty-

na wciąż zaskakuje? 

Owszem, i to dość często. „Dzienniczek”, który napisała, zawiera wielką głębię ta-

jemnicy Bożego miłosierdzia. Kiedy czytamy go pierwszy raz, wydaje się nam, że 

wszystko pojmujemy. Jednak gdy sięgamy po niego powtórnie, odkrywamy nowe 

niezwykłe prawdy. Tacy właśnie są mistycy. Dlatego nigdy się nie nudzą. Podobnie 

jak Ewangelia, która zawsze jest świeża, nowa i rzuca światło na nasze życie tu i 

teraz, w tych konkretnych sytuacjach, jakie przeżywamy. 

Dzięki s. Faustynie znamy lekarstwo na całe zło tego świata. Jak najkrócej ująć 

istotę Bożego miłosierdzia? „Jezu, ufam Tobie”, czyli... 

..zdaję się całkowicie na Ciebie. Słowo „ufam” u s. Faustyny znaczy tyle samo, co 

w Biblii „wierzę”. Najkrócej mówiąc, ufność to pełnienie woli Bożej. Wsłuchiwanie 

się w nią, objawioną w przykazaniach, słowie Bożym, obowiązkach stanu, i pełnie-

nie jej. Wiele osób myśli, że ufność to wiara w to, iż Bóg wszystko może. I to jest 

prawda, ale w nabożeństwie, które Jezus przekazuje przez s. Faustynę, chodzi o 

coś więcej: nie tylko mamy uwierzyć, że Bóg jest wszechmogący, ale mamy 

uznać, że Jego plan miłości wobec naszego życia jest lepszy, i zdać się na ten 

plan, przyjąć go w swoim życiu. Bóg powiedział do s. Faustyny: „Jestem miłością i 

miłosierdziem samym”, dlatego nie może chcieć dla człowieka czegoś, co byłoby 

złe.  

Która z myśli św. s. Faustyny dla nas, ludzi XXI w., powinna być szczególnie waż-

na? 

Słowa, jakie powinniśmy mieć nieustannie na ustach i rozważać je, to: „Jezu, ufam 

Tobie!”. Rozmyślanie nad tym krótkim aktem strzelistym, który s. Faustynie podyk-

tował sam Jezus, oznacza, iż coraz głębiej wejdziemy w przyjaźń z Jezusem, a w 

związku z tym nie będziemy sami przeżywali naszej codzienności, ale z Bogiem. 

Wówczas ta rzeczywistość, chociaż byłaby najcięższa, z Jezusem nie będzie tak 

trudna. Św. Paweł mówi: „Wszystko mogę z tym, który mnie umacnia” (Flp 4,16). A 

Ten, który mnie umacnia, żyje we mnie. I ufam Temu, który żyje we mnie. Jest 

przecież bliżej niż drugi człowiek. Oczywiście, warunkiem jest czyste serce. I to są 

ludzie szczęśliwi. Dlatego na pytanie o drogę do szczęścia należy odpowiedzieć: 

zaprzyjaźnij się z Jezusem, pozwól Mu zamieszkać w swoim życiu. Pozwól - bo 

Bóg, chociaż jest wszechmocny, nie naruszy naszej wolności, nie będzie się na-

rzucał ani nie złamie człowieka. On czeka na zaproszenie z naszej strony. To 

ogromnie ważne, właściwie decydujące.  

 



OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 

◊ Dziś Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego. Zewnętrznymi oznakami 

przeżywanego Okresu Wielkanocnego są: krzyż z czerwoną stułą, pas-

chał i figura Zmartwychwstałego umieszczona przy Ołtarzu mszalnym. 

Symbole Zmartwychwstałego Chrystusa pozostają przy ołtarzu do Uro-

czystości Zesłania Ducha Świętego. 

◊ W 1. Święto Wielkanocne zapraszam na uroczyste Nieszpory o godz. 

1630. 

◊  W 2. dzień Świąt Nieszporów nie będzie. 

◊ W środę o godz. 800 Msza św. szkolna. 

◊ Trwa nowenna do Miłosierdzia Bożego przed świętem Miłosierdzia, któ-

re przypada w II Niedzielę Wielkanocną. Dzień ten jest zarazem począt-

kiem Tygodnia Miłosierdzia. 

◊ W przyszłą niedzielę odbędzie się liczenie wiernych uczestniczących w 

Mszach św.  

◊ W Gościu Niedzielnym: dlaczego człowiekowi nie wystarcza życie do-

czesne, ale chce żyć wiecznie? 

– dlaczego kobiety pierwsze dowiedziały się o zmartwychwstaniu? 

Zmartwychwstanie, chociaż jest wydarzeniem realnym, dzieje się też na 

poziomie serca. Wykracza poza rozum. W takim rozumieniu – sercem – 

kobiety są lepsze. I tu nie chodzi o czczy sentymentalizm. Tu również nie 

chodzi tylko o uczucia. Wolę używać pojęcia „widzieć sercem”, „rozumieć 

sercem”, bo jest pełniejsze. 

Ponadto w Gościu: 

- pod posadzką bazyliki Grobu Pańskiego dotykał kamieni, na które kapa-

ła krew Jezusa –  rozmowa o materialnych śladach zostawionych przez 

Jezusa. 

- dlaczego podstawowa prawda naszej wiary – zmartwychwstanie Jezusa 

– nie jest świętowana przez wszystkich chrześcijan w tym samym czasie? 

◊ Kolekta w II Święto Wielkanocne przeznaczona jest na Wydział Teolo-

giczny Uniwersytetu Śląskiego i Katolicki Uniwersytet Lubelski. W przy-

szłą niedzielę przeznaczona będzie na potrzeby Caritas naszej Archidie-

cezji.   

◊ Bóg zapłać za dzisiejsze ofiary. 



IIINTENCJENTENCJENTENCJE  M  M  MSZYSZYSZY   św. od 6 do 12 kwietnia 2015 r. 

6 IV 

Poniedzia-
łek 

Wielka-
nocny 

4. dzień Now. 
do  

Miłosierdzia 
Bożego 

 

g. 700 

 

 

 

g. 1000 

 

 

 

 

g. 1700 

- Do Miłosierdzia Bożego z podziękowaniem za otrzymane łaski w 

ciągu 60. lat życia, z prośbą o dalszą Opiekę Bożą i zdrowie dla Ma-

rii Respondek                                               

Te Deum  

- Do Najświętszego Serca Pana Jezusa i Niepokalanego Serca Ma-

rii i Aniołów Stróżów z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą 

o dalszą Opiekę Bożą i zdrowie dla Tadeusza Paś z okazji 70. rocz-

nicy urodzin, dla wnuczki Dominiki z okazji urodzin oraz o błogosła-

wieństwo dla całej rodziny                                                   Te Deum     

- Za + Herberta Kurpanik jako 30. dniowa 

7 IV 

Wtorek 

5. dzień Now. 
do Miłosier. 

Bożego 

g. 700 

g. 1800 

- Za + Małgorzatę, Emilię oraz ++ z rodziny 

- Za + Jakuba Cygan w rocznicę śmierci 

8 IV 

Środa 
6. dzień Now. 
do Miłosier. 

Bożego 

g. 700 

g. 800 

- Za parafian                    

Msza św. szkolna 

- Za ++ rodziców, teściów i dziadków 

9 IV 

Czwartek 

7. dzień Now. 
do Miłosier. 

Bożego 

g. 900 

 

 

 

g. 1800 

- Do Chrystusa Zmartwychwstałego i Matki Boskiej z podziękowaniem za 

odebrane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie dla naszych 

duszpasterzy oraz członków Związku Emerytów i Rencistów 

po Mszy św. Adoracja Najświętszego Sakramentu 

- Za ++ Jana, Joannę i rodziców Borzucki 

10 IV 

Piątek 
8. dzień Now. 
do Miłosier. 

Bożego 

g. 700 

g. 1800 

- Za + Gintera Szczendzina w rocznicę śmierci 

- W intencji młodzieży 

11 IV 

Sobota 
9. dzień Now. 
do Miłosier. 

Bożego 

g. 700 

g. 1800 

-    Za parafian                                           

- Za ++ rodziców Edwarda i Klarę Bednarczyk, matkę Irenę Krupińską 

oraz pokrewieństwo 

12 IV 

2. NIEDZIE-

LA 

WIELKA-

NOCNA  

Miłosierdzia  
Bożego 

  

g. 630 

g. 700 

 

 

g. 1000 

 

g. 1630 

g. 1700 

Godzinki ku czci Matki Bożej 

- Do Miłosierdzia Bożego i Matki Boskiej Częstochowskiej z podziękowa-

niem za odebrane łaski, z prośbą o Opiekę Bożą i zdrowie  dla rodziny 

Kozłowski 

- Msza św. chrzcielna za Karolinę Soszka i Dorotę Michalską, rodziców i 

chrzestnych 

Nieszpory 

- Za ++ Marię i Pawła Grelowski oraz syna Jacka 


