
 
50. Jubileusz pieszego pielgrzymowania  

Pana Alfonsa Guziel 
 

Tego roku ze szczególnym podziękowaniem na Jasną Górę podążamy, 
Bo złotego Jubilata wśród nas mamy, 

A to nasz przewodnik Pan Guziel Alfons, 
Który co roku parafialną pieszą pielgrzymkę na Jasną Górę organizuje 

I 50 razy z nami pieszo pielgrzymuje, 
Który także funkcję kościelnego piastuje, 

Co Go jeszcze bardziej honoruje. 
 

W tegorocznej pielgrzymce z Jubilatem Bogu i Bo-
żej Matce dziękować chcemy 

I o zdrowie, dalsza opiekę, siły dla Niego prosić bę-
dziemy! 

By nadal mógł pieszo pielgrzymować 
i  wszystko pomyślnie organizować! 

 
Przyznać trzeba, że to trudne zadanie, 

To nie tylko pielgrzymki zorganizowanie, 
To ogromna odpowiedzialność za pielgrzymów, 

za bezpieczeństwo na drodze, 
To także staranie o różne potrzeby, o zakwaterowa-

nie. 
Trzeba też modlitwy i pieśni przygotować, 

By móc je w drodze śpiewać i medytować, 
Szczególnie gdy siły ustają 

I pielgrzymów z nóg zwalają. 
 

Przewodnik, choć też nieraz zmęczony, musi okazać hart ducha, 
Także w upale, burzy i gdy silny wiatr w oczy dmucha! 

Jubilat się jednak Bogu i Jasnej Królowej zawierzył 
I wie, że da radę, choć tak duży odcinek drogi przemierzył. 
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Znów siły wracają 
I chęć do dalszej drogi dają. 

Bywają także chwile trudne, załamania,  
Nieraz utrudnia drogę silny ból nogi, 

Bywają jednak także chwile radosne, wesołe, 
Które mobilizują pielgrzymów do dalszej drogi. 

Przeżyć pielgrzymkę - nie da się opisać - to trzeba przeżyć! 
 

Cieszmy się dziś z tego, że tak piękny Jubileusz  przeżywamy, 
za którą Bogu i Jasnogórskiej Królowej dzięki składamy! 

 
Małgorzata Niemiec 

 
 
 
 

 

 
Drogi Jubilacie, 

 
Życzymy Ci Opieki Matki Boskiej Częstochowskiej, do której tyle lat wiernie 

pielgrzymowałeś. Niech, otaczając się swą matczyną troską, wyprasza Ci po-
trzebne łaski, zdrowie i siły niezbędne do dalszej wędrówki ścieżkami przygo-
towanymi przez Boga. Wdzięczni za umożliwianie nam corocznego przeżywa-
nia rekolekcji w drodze, zapewniamy, że pamiętamy o Tobie w naszych modli-

twach. Niech Bóg Ci błogosławi, 
 

piesi Pielgrzymi Częstochowscy  



� W poniedziałek 13-go lipca przypada Rocznica Objawień Matki Bożej w Fa-

timie. Msza św. i Nabożeństwo z procesją wokół kościoła odprawiona zosta-

nie o godz. 1900. Prosimy o przyniesienie świec.  

� W czwartek o 1730 - Adoracja Najświętszego Sakramentu. 

� Okazja do spowiedzi św. przed każdą Mszą św. 

� W tym tygodniu przypada III piątek miesiąca poświęcony czci Miłosierdzia 

Bożego. Msza św. w intencji czcicieli odprawiona zostanie o godz. 1800. 

� W sobotę powróciła piesza pielgrzymka z Częstochowy. Składam serdecz-

ne „Bóg zapłać” wszystkim pielgrzymom, również tym, którzy dojechali na 

Jasną Górę w ubiegły czwartek. Szczególne podziękowanie dla organizato-

ra pieszej pielgrzymki - dla p. Alfonsa Guziel. Bóg zapłać dowożącemu ba-

gaże. Dziękuję też pani Krystynie Zima oraz państwu Ilonie i Tadeuszowi 

Wita - organizatorom autokarów.  

� Album „Nasz Pawłów” do nabycia w zakrystii i kancelarii parafialnej. 

� Trwają wakacje, poświęćmy więcej czasu Bogu, pamiętajmy o Przykaza-

niach Bożych i praktykach religijnych. Zainteresujmy się także lekturą religij-

ną i tygodnikiem „Gość Niedzielny”. 

� W „Gościu Niedzielnym: 

- tam, gdzie króluje chrześcijaństwo łatwe i przyjemne nie ma żadnego ożywie-

nia wiary i praktyk religijnych – przekonuje jezuita, ojciec Dariusz Kowalczyk; 

Ponadto w Gościu: 

- o tym, dlaczego posłowie katolicy popierając ustawę o in vitro popełnili 

grzech. Jakie są dla nich konsekwencje oraz jaka jest dla nich droga powrotu 

do Kościoła; 

- o Grekach, którzy potrafią świętować nawet własne bankructwo – reportaż 

korespondenta „Gościa” prosto z Aten. 

� Kolekta w przyszłą niedzielę przeznaczona będzie na nowe ogrodzenie 

cmentarza od strony parkingu.  

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE: 



IIINTENCJENTENCJENTENCJE  M  M  MSZYSZYSZY   św. od 13 do 19 lipca 2015 r. 

13 VII 
Poniedziałek 
Rocznica Objawień  

Matki Bożej  
w Fatimie 

g.1900 

 

 

- Ku czci Trójcy Przenajświętszej i Matki Bożej Fa-

timskiej z podziękowaniem za odebrane łaski, na 

wynagrodzenie za grzechy, za Ojca Świętego, dusz-

pasterzy, rodziny, chorych, za przebywających na 

wakacjach oraz w intencjach czcicieli od ofiarodaw-

ców        procesja ze świecami wokół kościoła 

14 VII 
Wtorek 

Wsp. św. Henryka 
oraz św. Kamila  

de Lellis 

g.1800 - Za + ojca Zbigniewa Siwiec w dniu urodzin od dzie-

ci 

15 VII 
Środa 

Wspomnienie św. 
Bonawentury 

g.700 - Za + Helenę Kasprowski jako 30-dniowa 

16 VII 
Czwartek 

Wsp. NMP z Góry 
Karmel 

g.1730 

g.1800 

Adoracja Przenajświętszego Sakramentu 

- Za + Annę Owedyk w dniu urodzin oraz męża Ja-

na, Siostrę Mariettę i + z pokrewieństwa 

17 VII 
Piątek 

 

g.1800 - Ku czci Miłosierdzia Bożego w intencji czcicieli 

 

18 VII 
Sobota 

Wsp. Św. Szymona z 
Lipnicy 

g. 700 

g.1800 

 

- Za + Henryka Respondek 

- Za ++ rodziców Marię i Ignacego Wilczek, dziad-

ków Franciszka i Waleskę Szołtysek, Pawła i Mar-

tę Wilczek 

19 VII 
 

Niedziela 
16 ZWYKŁA  

W CIĄGU ROKU 
 
 

g. 630 

g. 700 

 

g.1000 

 

g.1630 

g.1700 

Godzinki ku czci Matki Bożej 

- Za ++ Ludwika i Irenę Rak oraz Huberta Sparwas-

ser 

- Msza św. chrzcielna za Dominika Pszonkę, rodzi-

ców oraz chrzestnych 

Nieszpory 

- Za + Beatę Klosa w dniu urodzin oraz męża Maria-

na 


