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„Nasz Pawłów” 
 

 Pani Prezydent Małgorzata Mańka-Szulik oraz Miej-
ska Biblioteka Publiczna w Zabrzu serdecznie zapra-
szają na prezentację albumu „Nasz Pawłów”, który 
ukazał się w serii Dzielnice Zabrza.  
 Spotkanie odbędzie się 9 czerwca (wtorek) o godz. 
18.00 w Dzielnicowym Ośrodku Kultury w Pawłowie. 
Tego dnia publikację „Nasz Pawłów” oraz pozostałe z 
serii, można będzie nabyć w promocyjnej cenie. Ser-
decznie zapraszamy! 
 

 „Budowa własnego kościoła była przedmiotem planów Pawłowian od począt-

ku XX w., o czym świadczą zachowane dokumenty. Pierwsze podanie Zarządu Gmi-

ny Pawłów do kardynała dra Jerzego Koppa we Wrocławiu zostało skierowane 10 

kwietnia 1908 r. Było podpisane również przez ówczesnego bielszowickiego pro-

boszcza ks. Franciszka Nettera. Kolejne dokumenty w tej sprawie pochodzą z 17 

maja 1909 r. i 17 marca 1910 r. To ostatnie pismo doczekało się odpowiedzi kardy-

nała zawierającej szczegółowe pytania dotyczące sposobu finansowania zakupu 

parceli i samej budowy, projektu kościoła, a nawet sposobu składowania materiałów. 

(…).” 

O dziejach gminy Pawłów, szkoły, parafii św. Pawła Apostoła, 

o budowie kościoła oraz wspomnienia mieszkańców gminy w al-

bumie „Nasz Pawłów” 



III ARCHIDIECEZJALNE ŚWIĘTO MŁODYCH ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ  

BŁOGOSŁAWIENI CZYSTEGO SERCA!  
 

Program: 
8.00 Pielgrzymka na hulajnogach i rolkach (Katowice – Piekary Śl.) Zapraszamy wszystkich 
młodych na pierwszą na świecie Pielgrzymkę na Hulajnogach oraz Rolkach z Katowic do 
Piekar Śląskich 20 czerwca 2015 roku. Będziemy pielgrzymować pod hasłem „S(h/l)alom 
Młodym” a to wszystko w intencji zbliżających się Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. 
Szczegółowy plan pielgrzymki, regulamin oraz zapisy na stronie internetowej 
www.mlodzidlamlodych.pl zakładka Archidiecezjalne Święto Młodych. Czekamy na Ciebie, 
widzimy się 20 czerwca o godzinie 8.00 przy Katowickiej Katedrze. Więcej informacji na 
www.mlodzidlamlodych.pl  
 
9.00 Rejestracja uczestników (wejście na wzgórze od ul. Ks. Popiełuszki)  
10.00 Przywitanie – modlitwa – śpiew  
10.15 Konferencja: „Błogosławieni czystego serca” (Ruch Czystych Serc): ks. Eugeniusz 
Ploch – opiekun RCS Opole  
świadectwa uczestnicy wspólnoty Ruchu Czystych Serc z Metropolii Górnośląskiej  
11.00 Warsztaty 
• Youcat Life (Diakonia Życia Ruch Światło – Życie)  
• Ruch Czystych Serc – warsztaty o pięknie kobiety i mężczyzny 
• podróżnicze (Kuba Rydkodym bloger: Plecak Wspomnień)  
• cukiernicze – dekorowanie ŚDM’owych pierników 
• muzyki chrześcijańskiej (spotkanie z Panem Marcinem Jakimowiczem i Panem Grzego-
rzem Bociańskim) 
• geograficzne 
• na trickboardzie – ćwiczenia na trickboardzie 
• na rolkach – warsztaty jazdy na rolkach (nie trzeba mieć własnego sprzętu) 
• policyjne – symulatory, stosowanie zasad ruchu drogowego 
• pierwszej pomocy 
13.00 „Godzina różańcowa” – Pleciemy różańce i modlimy się za uczestników ŚDM 
14.30 Przygotowanie do liturgii Mszy świętej  
15.00 Eucharystia pod przewodnictwem bp. Adama Wodarczyka   
16.30 Cafe ŚDM – Kawy świata, ciasta świata (w ramach sekcji) + POSIŁEK  
18.00 Pielgrzymka Miłosierdzia (Kopiec Wyzwolenia) – Koronka do Miłosierdzia Boże-
go, balony miłosierdzia, taniec miłosierdzia. 
20.30 Adoracja – uwielbienie – modlitwa 
21.30 Koncert – Carrantuohill 
22.30 Modlitwa na zakończenie spotkania  

Zapisy indywidualne i grupowe poprzez portal: www.mlodzidlamlodych.pl 

20 CZERWCA 2015 ROKU 



OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 
 

♦ Zapraszam na nabożeństwa Oktawy Bożego Ciała z procesją wokół ko-

ścioła - dziś o godz. 16.30, w tygodniu do czwartku o godz. 17.30. Na za-

kończenie Oktawy Bożego Ciała - poświęcenie ziół. 

♦ W środę Msza św. szkolna. 

♦ W piątek obchodzimy Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, 

w sobotę wspomnienie Niepokalanego Serca Maryi. Zapraszam do Komu-

nii św. wynagradzającej. 

♦ W sobotę 13 czerwca - przypada Rocznica Objawień Matki Bożej w Fa-

timie. Msza św. odprawiona zostanie o godz. 1900. Po Mszy św. nabożeń-

stwo i procesja ze świecami wokół kościoła. 

♦ W przyszłą niedzielę odbędzie się doroczna Pielgrzymka Archidiecezjal-

na Niesłyszących do Piekar Śląskich. Początek o godz. 10.30 

♦ Spowiedź codziennie przed każdą Mszą św. 

♦ Przyjmowane są zapisy na pieszą pielgrzymkę do Częstochowy. 

♦  W Gościu Niedzielnym: 

- Nie śpią w nocy, by spotkać się z żywym Bogiem. O miejscach w Polsce, 

gdzie adoracja trwa siedem dni w tygodniu, dwadzieścia cztery godziny 

na dobę.  Adorowanie Boga nie jest emocją, lecz decyzją. Jest to czas ła-

ski, w którym nie należy walczyć ze swoimi myślami, lecz pozwolić im 

dojść do głosu. Nasze myśli wyrażają sprawy, które Duch Święty podsyła 

nam, byśmy ofiarowali je Bogu. 

Ponadto w Gościu 

- Papież Franciszek pielgrzymuje do Sarajewa, miasta, w którym zbrod-

niarze chodzą wolni po ulicach, a miastu grozi kolejny konflikt, 

- co stało się z irlandzkimi katolikami, którzy w referendum zagłosowali za 

związkami partnerskimi? 

 ♦ Kolekta w przyszłą niedzielę przeznaczona będzie na organizację 

Światowych Dni Młodzieży.   

 

 

 

  



IIINTENCJENTENCJENTENCJE  M  M  MSZYSZYSZY   św. od 8 do 14 czerwca 2015 r. 
8 VI 

Poniedziałek 
Wspomnienie  

św. Jadwigi królowej 

g.1730 

g.1800 

Nabożeństwo Oktawy Bożego Ciała i procesja 

- Msza św. wspólna za żyjących 
Do Najświętszego Serca Pana Jezusa i Niepokalanego Serca Ma-
ryi z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o opiekę Bożą i 
zdrowie: dla Henryka Hanke z okazji urodzin, dla duszpasterzy 
naszej parafii, dla chorych naszej parafii, dla dobrodziei naszej pa-
rafii 

9 VI 
Wtorek 

Wspomnienie  
św. Efrema  

g. 700 

g.1730 

g.1800 

- Za dusze w czyśćcu cierpiące 

Nabożeństwo Oktawy Bożego Ciała i procesja 

- Za + Jana Kańduła 

10 VI 
Środa 

 

g. 800 

 

g.1730 

g.1800 

Msza św. szkolna 

- Za ++ Marię i Józefa Krzykalski 

Nabożeństwo Oktawy Bożego Ciała i procesja 

- Za + Józefa Buchtę 

11 VI 
Czwartek 
Wspomnienie  
św. Barnaby 

Apostoła 

g. 700 

 

g.1730 

g.1800 

- Za ++ rodziców Annę i Jana Gruchel w rocznicę śmierci oraz 
brata Józefa 

Nabożeństwo Oktawy Bożego Ciała i procesja   

- Za + Emilię Brzęk                                     /święcenie ziół/ 

12 VI 
Piątek 

Uroczystość 
 Najświętszego  

Serca Pana Jezusa 

g. 700 

 

 
g.1800 

- Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa z podziękowaniem za 
odebrane łaski oraz na wynagrodzenie za grzechy od ofiarodaw-
ców 
- W intencji młodzieży Ruchu Światło - Życie dekanatu kochłowic-
kiego - z podziękowaniem za odebrane łaski w ciągu roku forma-
cyjnego oraz z prośbą o owocny czas rekolekcyjny dla oaz mło-
dzieżowych i Domowego Kościoła 

13 VI 
Sobota 

Rocznica Objawień 
Matki Bożej  

w Fatimie 

g.700 

g.1900 

- Za + Teresę Voelkel oraz rodziców z obu stron 
- Ku czci Trójcy Przenajświętszej i Matki Bożej Fatimskiej z po-
dziękowaniem za odebrane łaski, na wynagrodzenie za grzechy, 
za Ojca świętego, duszpasterzy, chorych, za nasze rodziny, bied-
nych, bezrobotnych oraz w intencji czcicieli Matki Boskiej Fatim-

skiej - od ofiarodawców   procesja ze świecami wokół kościoła 

14 VI 
Niedziela 

 
11 ZWYKŁA  

W CIĄGU ROKU 

g. 630 

g. 700 
g.1000 

 

 

 

g.1630 

g.1700 

Godzinki ku czci Matki Bożej 
- Za parafian 
- Za roczne dzieci - Antoniego Wita, Piotra Leszczyna, z prośbą o 
opiekę Bożą i zdrowie dla Pawła Leszczyna w 5. rocznicę urodzin, 
za dziecko przyniesione do chrztu - Jana Włodarczyka, za rodzi-
ców i chrzestnych 

Nieszpory 

- Za + Zofię Nowińską w 10. rocznicę śmierci. 


