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Nocne Czuwanie w intencji maturzystów i o nowe powołania 

„Jak wybierać, aby nie stracić” 

25/26 kwietnia 2015 r. 

Bazylika Braci Mniejszych w Katowicach-Panewnikach 

 

Drodzy Maturzyści!  

 

Trwając w radości ze Zmartwychwstania Chrystusa pragniemy zapro-

sić Wszystkich zainteresowanych na Nocne Czuwanie w intencji tegorocz-

nych maturzystów oraz o nowe powołania w Kościele. Nocne czuwanie od-

będzie się po raz kolejny w bazylice Braci Mniejszych w Katowicach - Pa-

newnikach. Wpisuje się ono w trwający Rok Życia Konsekrowanego w ca-

łym Kościele. Pragniemy modlić za wszystkich młodych ludzi, szczególnie 

za tegorocznych maturzystów, aby w swoim dorosłym i dojrzałym życiu 

potrafili dobrze wybierać drogi, po których będzie ich prowadził Zmar-

twychwstały Pan. 

Do wspólnego Czuwania zapraszamy Współbraci w życiu zakonnym, 

Kapłanów, Katechetów, Maturzystów i wszystkich Młodych ludzi, którzy 

chcieliby podjąć to modlitewne dzieło. 

Czuwanie rozpocznie się w sobotę 25 kwietnia 2015 r. o g. 20.00 w 

Katowicach-Panewnikach. Zakończy się ono w niedzielę nad ranem. 

Niżej podany jest plan czuwania. Zapraszamy do wspólnej modlitwy! 



Sekret wielkości... 
 

 

 

      Znana jest historia George'a Washingtona Carvera, który udał się do 

lasu na swoją poranną modlitwę - a był on wielkim mężem modlitwy - i mo-

dlił się o mądrość. 

     Powiedział: "Panie, chciałbym dowiedzieć się, dlaczego stworzyłeś 

świat?". 

     Odpowiedź brzmiała: "Mały człowieku, to jest zbyt wielkie dla ciebie. 

Proś o coś mniejszego". 

     Wtedy on powiedział: "Panie, to powiedz mi w takim razie, dlaczego 

stworzyłeś człowieka?". 

     Odpowiedź brzmiała: "Mały człowieku, to w dalszym ciągu jest zbyt 

wielkie dla ciebie. Proś o coś jeszcze mniejszego". 

     Pomyślał więc przez chwilę i zapytał: "Panie, a może pozwolisz mi cho-

ciaż zrozumieć, dlaczego stworzyłeś orzeszki ziemne?". 

     Odpowiedź brzmiała: "To jest coś właśnie odpowiedniego do twojej 

wielkości". 

     George jako człowiek wiary i naukowiec poszedł do swego laboratorium 

i zaczął pracę nad tym, co okazało się zadaniem jego życia. W rezultacie 

odkrył 153 możliwości wykorzystania orzeszków ziemnych, przez co prze-

kształcił rolnictwo amerykańskiego Południa. Powinniśmy akceptować sie-

bie takimi jakimi jesteśmy i korzystać z tego daru, jaki został nam dany. 

Czymkolwiek ten dar jest, musi on być wykorzystywany, i to nie z pobudek 

egoistycznych, lecz z przekonania obowiązku względem Boga i przywileju 

uczestniczenia w dorobku służącym dla wspólnego dobra. Mądrość wyni-

kająca z wiary pozwoli nam spojrzeć na nasze cele we właściwej perspek-

tywie, zgodnej z naszymi możliwościami i z wolą Boga. O taką mądrość 

prośmy! 

Rada Dzielnicy zaprasza mieszkańców na spotkanie dotyczące budżetu 

partycypacyjnego w Zabrzu. 

Spotkanie odbędzie się w Dzielnicowym Ośrodku Kultury w środę  

22 kwietnia o godz. 17.00. 



OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 

● Zapraszam na Nieszpory w niedzielę o godz. 1630.  

● Msza św. szkolna w środę o godz. 800. 

● W czwartek po porannej Mszy św. Adoracja Najświętszego Sakramentu.  

● Trwa okres Spowiedzi i Komunii św. Wielkanocnej. Okazja do Spowiedzi 

św. przed każdą Mszą św. 

● Dziś rozpoczynamy Ogólnopolski Tydzień Biblijny. Zachęcam wiernych 

do lektury Pisma Świętego. 

● W sobotę przypada Święto św. Marka Ewangelisty. Zapraszam parafian 

do udziału w procesji o urodzaje oraz błogosławieństwo w pracy  

o godz. 1745. 

● W przyszłą niedzielę przypada niedziela Dobrego Pasterza - Światowy 

Dzień Modlitw o powołania. 

● W "GOŚCIU NIEDZIELNYM" dzisiaj m.in.:  

O mało znanym Bogu, Trzeciej Osobie Trójcy Świętej 

Od tego tygodnia rozpoczynamy cykl poświęcony Osobie Ducha Święte-

go. Spróbujemy przybliżyć tajemnicę Ducha Świętego nie tylko od strony 

teoretycznej, ale także praktycznej – świadectwa Jego działania w życiu 

konkretnych osób i wspólnot. W dzisiejszym „Gościu” historia kobiety, któ-

ra doświadczyła trzykrotnego uzdrowienia z choroby nowotworowej. 

Ponadto w Gościu 

- Taka historia zdarza się po raz trzeci. Grupa wybitnych genetyków i bio-

chemików, w tym noblistów, nawołuje do wstrzymania prac nad programo-

waniem ludzi;  

- na pewno nie trafię do piekła – mówi w rozmowie o psalmach biblista 

 W Małym Gościu Niedzielnym 

- plakat z wizerunkiem Matki Bożej z Guadalupe na nabożeństwa majowe; 

- jakie tajemnice kryje cudowny obraz Matki Bożej? 

● Kolekta w przyszłą niedzielę przeznaczona będzie na pokrycie kosztów 

energii elektrycznej. „Bóg zapłać” za dzisiejsze ofiary. 



IIINTENCJENTENCJENTENCJE  M  M  MSZYSZYSZY   św. od 20 do 26 kwietnia 2015 r. 

20 IV 
Poniedziałek 

 

g.1800 - Do Miłosierdzia Bożego i Matki Boskiej Częstochow-
skiej z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o 
zdrowie i opiekę Bożą dla chorych, duszpasterzy i do-
brodziejów naszej parafii 

21 IV 
Wtorek 

Wsp. Św. Anzelma 

g. 700 

g.1800 
- Za + męża, rodziców z obu stron oraz ++ z rodziny  
- Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dal-
szą opiekę Bożą i zdrowie dla małżonków Aleksandry i 
Dominika Bieniek z okazji rocznicy ślubu oraz o błogo-
sławieństwo Boże dla syna Szymona 

22 IV 
Środa 

 

g. 700 

g. 800 
- Za ciężko chorego męża 
Msza św. szkolna 

- Za + Grzegorza Zajusz od rodziny Małecki 

23 IV 
Czwartek 

Uroczystość  

św. Wojciecha 

 bpa i męczen. 

Patrona Polski 

g. 700 

 
g.1800 

- Za + Gintera Müller jako 30. dniowa 
Adoracja Najświętszego Sakramentu 

- Za ++ Alfreda i Hildegardę w rocznicę śmierci oraz ++ z 
rodzin z obu stron - od córki i zięcia 

24 IV 
Piątek 

Wsp. Św. Fidelisa z 
Sigmaringen 

g. 700 

g.1800 
- Za + Stanisława Jaskółka jako 30. dniowa 

- Za + Gertrudę Bryłka w 6. rocznicę śmierci 

25 IV 

Sobota 
Święto św. Marka 

Ewangelisty 

g.1200 
 
 
 
 
g.1745 

- Do Miłosierdzia Bożego, Matki Boskiej Częstochow-
skiej i św. Józefa z podziękowaniem za odebrane łaski, z 
prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie dla małżonków 
Aleksandry i Józefa Rolnik z okazji 50. rocznicy ślubu                                  
                                                                    Te Deum 
Procesja św. Marka 
- Za + Irenę Fudała w rocznicę śmierci 

26 IV 
4 NIEDZIELA 

WIELKANOCNA 
 
 

g. 630 

g. 700 

 

g.1000 
 
 
 
 
 
g.1630 
g.1700 

Godzinki ku czci Matki Bożej 
- Za + Krystynę Kowolik w rocznicę śmierci, męża Ro-
mana, Helenę i Wincentego Golak oraz Reginę Pawlak  
- Do Najświętszego Serca Pana Jezusa i Niepokalanego 
Serca Maryi z podziękowaniem za odebrane łaski, z 
prośbą o opiekę Bożą i zdrowie dla Katarzyny i Leszka 
Guza z okazji 15. rocznicy ślubu, z okazji 45. rocznicy 
urodzin Katarzyny oraz o błogosławieństwo dla dzieci: 
Agatki i Bartka 
Nieszpory 
- Za + Mariannę Kuś w rocznicę śmierci 


