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Dzień Chorych w naszej  

parafii 

 Jak co roku z okazji 
odpustu w naszej parafii 
przeżywaliśmy Dzień Cho-
rych. W ubiegły wtorek o 
godz. 900 na Eucharystii 
zgromadzili się szczególnie 
ważni  członkowie naszej 
wspólnoty parafialnej - cho-
rzy i cierpiący. Wielu z nich 
na co dzień, czy w niedzielę 
nie możemy spotkać  
w kościele, ponieważ prze-
żywana choroba i cierpienie 

nie pozwalają im na odwiedzanie świątyni. W czasie uroczystości udzielony zo-
stał Sakrament Namaszczenia Chorych oraz błogosławieństwo lourdzkie. Na 
zakończenie chorzy zostali obdarowani odpustowym kołoczem. 
  Cierpienie obecne jest na co dzień w naszym życiu, a wciąż pozostaje ta-
jemnicą i wywołuje w nas lęk, niekiedy wręcz przerażenie. Doświadczamy go 
na różne sposoby. To fi-
zyczne często łączy się 
również z duchowym, 
kiedy bezsilni pytamy: 
„Dlaczego właśnie ja?”, 
kiedy osamotnieni 
w jego przeżywaniu tra-
cimy nadzieję i chęć do 
życia. Dlatego tak waż-
ne jest wsparcie łaskami 
sakramentu i błogosła-
wieństwem. 



 
ODPUST   PARAFIALNY 

 
Dziś odpust św. Pawła Apostoła przeżywamy. 
Wszystkich zacnych gości serdecznie witamy! 
Jak co roku orkiestra dęta Kopalni „Halemba”  

Do naszej wspólnoty przybyła, 
Przez co nam w przeżyciu odpustu wiele radości sprawiła! 

Święty Paweł Apostołem Narodów zwany 
Został dla naszej parafii patronem wybrany. 

Ten tytuł jednak nas zobowiązuje! 
A co my czynimy? 

Czy my śladami św. Pawła kroczymy? 
Święty Paweł przed nawróceniem był pełen nienawiści i złości. 

Gdy go łaska Boża dotknęła,  
ukochał Boga i czynił odtąd wszystko dla Niego z miłości.  

Wiele się natrudził, wycierpiał dla Boga, 
Była to jednak jedyna miłości droga, 

Która Go do nieba zaprowadziła, 
Bo męczeństwem była! 

My też postanawiamy św. Pawła naśladować, 
Brać przykład z Niego, 

Módlmy się przeto często o pomoc do Niego! 
 

Przewielebnemu Księdzu Proboszczowi Józefowi Krakowskiemu  
i wszystkim którzy naszą uroczystość upiększyli  

serdeczne dzięki składamy  
i wszystkich Bożej Opatrzności, Matce Najświętszej  

i św. Pawłowi powierzamy. 
 

Małgorzata Niemiec 



● Dziś przeżywamy Odpust Parafialny. Witam wszystkich Kapłanów, or-

kiestrę dętą kop. „Halemba”, gości i wszystkich parafian. Zapraszam na 

dzisiejsze Nieszpory Odpustowe o godz. 1630. 

● W najbliższy poniedziałek - 6 lipca odbędzie się pielgrzymka Apostol-

stwa Chorych na Jasną Górę.  

● W poniedziałek o godz. 18.00 odprawiona zostanie Msza św. za ++ Ka-

płanów, budowniczych, dobrodziejów oraz ++ parafian. 

● Również w poniedziałek o godz. 1700 odbędzie się w kościele spotkanie 

informacyjne dla pieszych pielgrzymów udających się na Jasną Górę. 

● We wtorek po Mszy św. o godz. 700 wyruszy tradycyjna piesza piel-

grzymka do Częstochowy, powrót w sobotę ok. godz. 1800. 

● W czwartek o godz. 1100 w Częstochowie przed Cudownym Obrazem 

Matki Boskiej Częstochowskiej odprawiona zostanie Msza św. za para-

fian. 

● Odjazd autokaru Związku Emerytów do Częstochowy sprzed kościoła  

w czwartek o godz. 800. 

● Autokar Stowarzyszenia Rodzin Katolickich wyruszy o godz. 830. Są 

jeszcze wolne miejsca. 

● Spowiedź Święta przed każdą Mszą św. 

● W „Gościu Niedzielnym”: 

- obrazek ze świętym Franciszkiem z Asyżu i tekstem „Pieśni słonecznej” 

– najpiękniejszej jego modlitwy, wychwalającej stworzony świat. Słowami 

refrenu tej modlitwy papież Franciszek zatytułował swoją najnowszą ency-

klikę „Laudato si” ; 

Ponadto w Gościu: 

- na jakie niegodziwe praktyki pozwala uchwalona ustawa o in vitro?; 

- kiedy przeorysza sióstr kamedułek zapytała bardzo młodą dziewczynę, 

dlaczego, dziecko, chcesz już do nas wstąpić, ta odpowiedziała: „Bo ja już 

kocham Pana Jezusa”; 

● Kolekta w przyszłą niedzielę na Wyższe Śląskie Seminarium Duchow-

ne. „Bóg zapłać” za dzisiejsze ofiary. 

● W przedsionku kościoła do nabycia album „Nasz Pawłów”. 

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE: 



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

6 VII 
Poniedziałek 
Wsp. bł. Marii Te-

resy Ledóchowskiej 

g.1800 

 

 

Wspólna za zmarłych (intencje w gablotce) 

 

7 VII 
Wtorek 

 

g.700 

 

g.1800 

- Ku czci Matki Boskiej Częstochowskiej w intencji pie-
szych pielgrzymów udających się na Jasną Górę 

- Za + Augustyna Winszczyk 

8 VII 
Środa 

Wsp. św. Jana  
z Dukli 

g.700 - Za ++ Helenę Kasprowską, siostrę Bogusławę Ślósa-

rek, rodziców Paulinę i Ryszarda Kasprowskich 

 

9 VII 
Czwartek 

Wsp. św. św.  
męczenników  

Augustyna Zhao 
Rong  

i Towarzyszy 

g.700 

 

 

 

g.1100 

- Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o po-

moc w pewnej sprawie, o opiekę Bożą, zdrowie i dary 

Ducha Świętego dla córki Karoliny oraz o błogosła-

wieństwo Boże dla rodziny Kobiela 

Msza św. na Jasnej Górze 

- Za parafian 

10 VII 
Piątek 

 

g.1800 - Za + Józefa Marek w dniu urodzin 

11 VII 
Sobota 

Święto 
 św. Benedykta,  

opata,  
patrona Europy 

g. 700 

ok. 

g.1800 

- Za + Henryka Respondek 

- Ku czci Matki Boskiej Częstochowskiej w intencji piel-

grzymów pieszych powracających z Jasnej Góry 

12 VII 
 

Niedziela 
15 ZWYKŁA  

W CIĄGU ROKU 
 
 

g. 630 

g. 700 

 

g.1000 

 

 

g.1630 

g.1700 

Godzinki ku czci Matki Bożej 

- Za + Księdza Proboszcza Henryka Macurę w roczni-

cę śmierci 

- Do Najświętszego Serca Pana Jezusa, Matki Boskiej 

Częstochowskiej i Anioła Stróża z prośbą o opiekę Bo-

żą i zdrowie dla Szymona w dniu 2. urodzin 

Nieszpory 

Za + Jerzego Foik w 6. rocznicę śmierci 


