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Wieczór promocyjny albumu „Nasz Pawłów” 
 9 czerwca czyli w ubiegły wtorek miało miejsce spotkanie promocyjne, 
w trakcie którego do rąk czytelników trafił kolejny album z serii poświęconej 
historii dzielnic i parafii zabrzańskich. Wieczór uświetnił występ chóru 
„Lutnia” i dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6. Nie zabrakło na 
nim wielu wyśmienitych gości - pani prezydent Małgorzaty Mańki - Szulik 
wraz z przedstawicielami władz miasta oraz zaangażowanych w realizację 
projektu wydania albumu: ks. proboszcza Józefa Krakowskiego, radnego 
Pawłowa Krystiana Jonecko i osób reprezentujących środowiska nauki i kul-
tury Zabrza.  
 Gospodarzem spotkania była Joanna 
Chmiel, kierownik naszego dzielnicowego Domu 
Kultury. Spotkanie poprowadzili: dyrektor Miejskiej 
Biblioteki Publicznej i zarazem redaktor wydania 
Tomasz Iwasiów oraz Natalia Wojtoń. 
 Tak jak do tej pory obok opracowań histo-
rycznych w albumie zamieszczono wspomnienia 
mieszkańców Pawłowa, które oddają atmosferę 
naszej dzielnicy w minionych latach i obecnie. 
Dzięki nim przeżyty czas i wydarzenia stały się „żywe i na nowo przemówiły” 
do czytelnika. „Nasz Pawłów” to nie tylko wspaniała pamiątka dla następ-
nych pokoleń, ale i lektura, do której warto stale wracać. 
 

  6 lipca odbędzie się 50 Jubileuszowa Ogólnopolska Pielgrzymka 
Osób Chorych, Niepełnosprawnych i Starszych na Jasną Górę. Rozpoczę-
cie pielgrzymki o godz. 10.00 w bazylice jasnogórskiej. W programie piel-
grzymki: o godz. 11.00 Msza święta pod przewodnictwem Ks. Bp. Adama 
Wodarczyka, o godz. 13.30, Droga Krzyżowa na Wałach oraz o 14.30 Nabo-
żeństwo Lourdzkie. Sekretariat Apostolstwa Chorych organizuje przejazd 
autokarem na Jasną Górę. Wyjazd z Katowic, zapisy pod numerem telefonu: 
32 251 21 52. 



UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA 
 

Obchodzi ją Kościół katolicki w piątek po oktawie Bożego Ciała. Uro-
czystość ta wyraża prawdę, którą zapisał św. Jan Apostoł: „Bóg jest 

miłością”. Kult Serca Jezusa, znany już od średniowiecza, rozpo-
wszechnił się w Kościele i został oficjalnie uznany pod wpływem obja-

wień, jakie miała XVII-wieczna mistyczka św. Małgorzata Maria Ala-
coque. Wymowa uroczystości odwołuje się do powszechnie czytelnej 
symboliki serca, wyrażającej miłość. Wszystkie teksty liturgiczne tej 

uroczystości zwracają uwagę przede wszystkim na Bożą miłość, której 
najpełniejszym symbolem jest Serce Jezusa. 

 Już starożytni pisarze chrześcijańscy podkreślali, że z przebitego Ser-
ca Jezusa narodził się Kościół i sakramenty, zwłaszcza Eucharystia — sa-
krament miłości. Zaczątki kultu Serca Jezusowego widoczne są już w wie-
kach średnich, kiedy to niezależnie w różnych miejscach pojawia się nabo-
żeństwo do Serca Jezusowego. Od XVII wieku kult Najświętszego Serca 
rozszerza się na cały Kościół. Główna zasługa w rozpowszechnianiu się kul-
tu Najświętszego Serca przypadła św. Małgorzacie Marii Alacoque (1647—
1690) z klasztoru wizytek w Paray-le-Monial. Po dokładnych badaniach Sto-
lica Apostolska uznaje wiarygodność objawień św. Małgorzaty Marii i zezwa-
la na obchodzenie tego święta. Pierwszy zatwierdził je papież Klemens XIII 
w 1765 roku. Na dzień uroczystości wyznaczono — zgodnie z żądaniem, 
które Jezus przedstawił św. Małgorzacie Marii — piątek po oktawie Bożego 
Ciała. Pius IX w 1856 r. rozszerzył to święto na cały Kościół. On również 31 
grudnia 1899 r. oddał Sercu Jezusowemu w opiekę cały Kościół i rodzaj 
ludzki. Pius XII opublikował w 1956 r. specjalną encyklikę „Haurietis aquas”, 
poświęconą czci Jezusowego Serca. 
 Najpopularniejsze formy kultu Serca Jezusa, oprócz samej uroczysto-
ści, to: odprawiane przez cały czerwiec nabożeństwo do Serca Jezusa, Lita-
nia do Serca Jezusowego, a także akt zawierzenia Sercu Jezusa. Również 
liczne zakony i bractwa poświęcone są Sercu Jezusa. Najbardziej znane 
zgromadzenia to: sercanie, sercanki, Bracia Serca Jezusowego, siostry 
Sacré Coeur oraz Urszulanki Serca Jezusa Konającego. Wśród bractw naj-
liczniejsze jest Bractwo Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezu-
sa, powstałe dzięki inicjatywie zgromadzenia sióstr wizytek, do którego nale-
żała św. Małgorzata Maria Alacoque. 

Ks. Roman Kempny 



OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 
♦ O godz. 1630  zapraszam na niedzielne Nieszpory. 
♦ W poniedziałek po wieczornej Mszy św. spotkanie Zespołu Charytatywnego. 
♦ W środę Msza św. szkolna o godz. 800. 
♦ W czwartek po porannej Mszy św. adoracja Najświętszego Sakramentu 
♦ W tym tygodniu przypada III piątek miesiąca, poświęcony Miłosierdziu Boże-
mu. Msza św. w intencji czcicieli odprawiona zostanie o godz. 1800. 
♦ W sobotę 20 czerwca odbędzie się Archidiecezjalne Święto Młodych w Pieka-
rach Śląskich. 
♦ W niedzielę 21 czerwca pielgrzymka dzieci Pierwszokomunijnych do katowic-
kiej Katedry. Początek o godz. 12.00 
♦ Również w niedzielę Dzień Skupienia dla pracowników Służby Zdrowia o godz. 
16.00 w Katowicach w parafii Mariackiej. 
♦ Okazja do Spowiedzi św. codziennie. 
♦ W kancelarii parafialnej przyjmowane są ofiary przeznaczone na pokrycie 
kosztów wywozu śmieci, zużycie wody, energię eklektyczną na cmentarzu oraz 
za miejsca grobowe. Przyjmowane są również ofiary za miejsca w ławkach.  
♦ W kancelarii parafialnej przyjmowane są także zapisy na autokarową piel-
grzymkę do Częstochowy w dniu 9 lipca br. (czwartek). Opłata 25 zł. Przy zapi-
sie potrzebny jest numer PESEL. 
♦ W najnowszym numerze „Gościa Niedzielnego”  
Bronimy średniowiecza. Nie było ono ciemnym okresem, ale klejnotem, który 
zdarzył się w dziejach świata. W wielu sprawach nie dorastamy do poziomu ludzi 
żyjących w średniowieczu.  W kampanii wyborczej jednym z wyzwisk, jakim się 
posługiwano było pogardliwe: „średniowieczny”, „to średniowiecze”. Lewicowy 
komentator mówiąc o środowisku, które kształtowało prezydenta elekta, stwier-
dził: „Ja znam trochę środowisko krakowskie i znam te »Arcana«, z którymi on 
jest związany. I mówiąc uczciwie, mnie ten obraz świata, który oni prezentują, 
trochę przeraża. To nie jest konserwatyzm, to jest jakieś średniowiecze”. Tym-
czasem w wielu sprawach nie dorastamy do poziomu ludzi żyjących w średnio-
wieczu. 
Ponadto w Gościu 
- o młodych, dobrze wykształconych mężczyznach, którzy w Parlamencie Euro-
pejskim bronią każdego poczętego życia; 
- jak to się stało, że drużyna z liczącej zaledwie 750 mieszkańców wsi Nieciecza 
awansowała do najwyższej ligi piłkarskiej. 
♦ Kolekta w przyszłą niedzielę zebrana zostanie na nowe ogrodzenie cmentarza. 
Bóg zapłać za dzisiejsze ofiary. 
♦ W kancelarii parafialnej i zakrystii jest do nabycia album "Nasz Pawłów". 



IIINTENCJENTENCJENTENCJE  M  M  MSZYSZYSZY   św. od 15 czerwca do 21 czerwca 2015 r. 

15 VI 
Poniedziałek 

g.1800 - Za ++ Adelę i Alfonsa Smołka 

16 VI 
Wtorek 

 

g. 700 

g.1800 
- Za + Łucję oraz męża Pawła 
- Za ++ Julię Orantek w dniu urodzin, męża Oswalda i 
pokrewieństwo 

17 VI 
Środa 

Wsp. św. Brata 
Alberta  

Chmielowskiego 

g. 700 

 
g. 800 

 

- O szczęśliwą operację dla Ryszarda Pociask oraz o 
zdrowie dla całej rodziny 

Msza św. szkolna 

- Za ++ Jana, Hildegardę i Teodora Langosz 

18 VI 
Czwartek 

g. 700 

 

g.1800 

 

- Za + Zygmunta Szczyrba oraz rodziców 
po Mszy św. Adoracja Najświętszego Sakramentu 

- Za + Tadeusza Kłosowskiego w 4. rocznicę śmierci, 
krewnych oraz dusze w czyśćcu cierpiące 

19 VI 
Piątek 

Wspomnienie  
św. Romualda 

opata  

g. 700 
g.1800 

- Za + Helenę Kasprowski 
- Ku czci Miłosierdzia Bożego w intencji czcicieli 

20 VI 
Sobota 

 

g. 700 

g.1800 
- Za + Czesława Fojt w 10. rocznicę śmierci 
- Za + Irenę Fudała w dniu urodzin 

21 VI 
Niedziela 

 
12 ZWYKŁA  

W CIĄGU  

ROKU 

g. 630 

g. 700 

 

g.1000 

 

 

 

 

 

g.1630 

g.1700 

Godzinki ku czci Matki Bożej 
- Za + Krystynę Cisowską - od rodziny Griner zamiast 
kwiatów 
- W intencji uczniów kl. VI kończących szkołę podstawo-
wą oraz uczniów kl. III kończących gimnazjum z podzię-
kowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalszą opiekę 
Bożą i dary Ducha Świętego na dalsze lata nauki oraz w 
intencji nauczycieli, duszpasterzy i rodziców  
Po Mszy św. chrzest Marcina Kozłowskiego 
Nieszpory 

- Za + Bernarda Cupok w rocznicę śmierci 


