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  Dzielnicowy Ośrodek Kultury  w Zabrzu-Pawłowie,  

Rada Dzielnicy Pawłów, 

 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6  

serdecznie zapraszają na XX Jubileuszowy   

Przegląd  Piosenki Religijnej „Pieśnią Chwalmy Pana”,  

który odbędzie się 15 XI 2015r.o godz.16.00.  

Oprócz dobrej muzyki i wspólnego śpiewania organizato-

rzy zapowiadają liczne urodzinowe niespodzianki.   

 

Więcej niż grosz  

Czy warto oddać prorokowi swój posiłek, wrzucić grosz do świątynnej 

skarbony – tym bardziej że jest to posiłek ostatni, a dwa pieniążki stano-

wią całe utrzymanie? Wdowa za pomoc prorokowi otrzymała dzban,  

w którym mąka się nie wyczerpała i baryłkę oliwy, która się nie opróżniła 

dopóki były potrzebne. Uboga wdowa spod świątyni została wprawdzie 

pochwalona przez Jezusa – ale czy słyszała te słowa, by były one dla niej 

pocieszeniem? Prawdopodobnie nie. Czy więc znaki, im bliżej naszych 

czasów, stają się mniej czytelne? Może otwierając się na Boga, potrzeby 

Kościoła ciągle jeszcze musimy przestać spodziewać się widocznej 

„odpłaty”? I czy koniecznie musimy dzisiaj lamentować, że gdzie nam do 

wdów z czasów Eliasza czy Chrystusa? Tak jest prościej – narzekać  

i przegapić to, co najistotniejsze. Bo co to ma w ogóle do rzeczy? Prze-

cież przyjmując chrzest, należymy do Chrystusa, cali – i w życiu,  

i w śmierci. Staliśmy się chrześcijanami, a więc to Bogu oddaliśmy 

wszystko. Nasz chrzest się dokonał – rzecz się stała. Jesteśmy Boży – 

najbardziej radykalnie jak to tylko możliwe. To jest powód do dumy, do ra-

dości, do święta. 



PODZIĘKOWANIE 

Serdeczne podziękowania Przewielebnemu Księdzu Proboszczowi Józefowi 

Krakowskiemu za uroczyste odprawienie Mszy św. z okazji moich urodzin, 

p. organiście Janowi Cygan, za oprawę muzyczną Frankowi i Monice, służbie 

liturgicznej, rodzinie, Zespołowi Charytatywnemu, Bractwu Żywego Różańca, 

znajomym oraz wszystkim uczestniczącym w liturgii za modlitwy, życzenia i 

kwiaty składa  

Maria Bonk 

 

MoTyL 

Pewnego dnia mały motyl zaczął wykluwać się z kokonu. Chłopiec usiadł  

i przyglądał się jak motyl przeciska swoje ciało przez ten malutki otwór. 

Wtedy motyl jakby się zatrzymał. Tak jakby zaszedł tak daleko jak mógł  

i dalej już nie miał sił. Chłopiec postanowił mu pomóc: wziął nożyczki  

i rozciął kokon. Motyl wyszedł dalej bez problemu. Miał za to wątłe ciało  

i bardzo pomarszczone skrzydła. Chłopiec kontynuował obserwację, po-

nieważ spodziewał się, że w każdej chwili skrzydła motyla zaczną grubieć, 

powiększać się, dzięki czemu motyl będzie mógł odlecieć i zacząć żyć. 

Tak się niestety nie stało! Motyl spędził resztę życia czołgając się po ziemi 

z mizernym ciałem i pomarszczonymi skrzydłami. Do końca życia nie był 

w stanie latać. Chłopiec w całej swojej życzliwości i dobroci nie wiedział, 

że walka motyla z kokonem była bodźcem dla jego skrzydeł i dzięki temu 

motyl byłby w stanie latać, gdyby tylko pokonał opór kokonu. Czasem wal-

ka to, czego nam w życiu potrzeba. Jeśli Bóg pozwoliłby nam iść przez 

życie bez jakichkolwiek problemów to może uczynić to z nas słabeuszy. 

Nie bylibyśmy tak silni jak moglibyśmy. Nie bylibyśmy w stanie latać."  

 

Od 6 listopada w polskich kinach można oglądać film "Zakazany 

Bóg". To przejmująca opowieść o potędze prawdziwej wiary i sile odważ-

nego świadectwa. Film opowiada o 51 błogosławionych męczennikach  

z Barbastro: mężnych klaretynach - którzy oddali swe życie za Chrystusa 

podczas wojny domowej w Hiszpanii. Zachęcamy do wybrania się do ki-

na, by poznać ich historię. Film grany jest w kinie ŚWIATOWID  

ul. 3 Maja 7; 40-59 Katowice.  



OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 

● Zapraszam na różaniec za dusze zalecane dziś o godz. 16.30. 

● W poniedziałek po Mszy św. wieczornej spotkanie z rodzicami dzieci I Komunij-

nych. 

● We wtorek po Mszy św. wieczornej spotkanie modlitewno - formacyjne dla kan-

dydatów do Bierzmowania. 

● W środę Święto Niepodległości - o godz. 1800 Msza św. w intencji Ojczyzny. 

● W czwartek po Mszy św. porannej odbędzie się Adoracja Najświętszego Sakra-

mentu. 

● W piątek o godz. 1800 Msza św. w intencji młodzieży. 

● W imieniu organizatorów serdecznie zapraszam na XX Przegląd Piosenki  

Religijnej "Pieśnią Chwalmy Pana" do Domu Kultury w niedzielę 15 listopada  

o godz. 1600. Nieszporów w tym dniu nie będzie. 

● Zachęcamy młodzież naszej parafii do udziału w Światowych Dniach Młodzieży. 

Parafialny wyjazd na spotkanie z Ojcem Świętym odbędzie się w dniach 25.07. - 

1.08.2016 r. Zgłoszenia przyjmowane są w zakrystii do 15.11.2015 r. Szczegółowe 

informacje można znaleźć w Gazetce z niedzieli 11 października (nr 42). 

● W dzisiejszym „Gościu Niedzielnym”:  

- jeśli jesteś ofiarą przemocy, zwróć się do błogosławionej Karoliny Kózkówny.  Po-

stać szesnastoletniej męczennicy nie przestaje zadziwiać. 

Ponadto w Gościu 

- o wojnie na Ukrainie już prawie wszyscy zapomnieli, a ona trwa nadal. Relacja z 

najbardziej gorącego punktu na froncie obwodu donieckiego. 

- co wiemy o rodzicach polskich prezydentów? 

● Kolekta w przyszłą niedzielę przeznaczona będzie na potrzeby naszej parafii.  

„Bóg zapłać” za złożone dzisiaj ofiary na zakup pieca oraz na Fundację „Pomoc 

Kościołowi w potrzebie”. 

PODZIĘKOWANIE 

 Składam serdeczne "Bóg zapłać" za złożone w dniach 1 listopada 

 ofiary na potrzeby naszego cmentarza oraz Parafianom - Wolontariuszom  

za chętne kwestowanie na ten cel. 

Proboszcz parafii 



IIINTENCJENTENCJENTENCJE  M  M  MSZYSZYSZY   św. od 9 do 15 listopada 2015 r. 

9 XI 

Poniedziałek 
ŚWIĘTO POŚWIĘ-

CENIA BAZYLIKI 

LATERAŃSKIEJ 

g. 1800 - Wspólna za zmarłych (intencje w gablotce) 
  

10 XI 

Wtorek 
Wsp. św. Leona 
Wlk., papieża 

g. 700 

g. 1800 
- Za parafian  
- Do Najświętszego Serca Pana Jezusa za wstawiennictwem 

Matki Boskiej Częstochowskiej z podziękowaniem za odebra-

ne łaski, z prośbą o dalsze, o zdrowie i Dary Ducha św. w in-

tencji Reginy i Herberta Górecko, za dzieci, wnuki oraz o bło-

gosławieństwo Boże dla całej rodziny 

11 XI 

Środa 
Wsp. Św. Marcina  

z Tours, bpa 

g. 700 

g. 1800 

 

- Za parafian 
- Za Ojczyznę 

12 XI 

Czwartek 

Wspomnienie 
św. Jozafata,  

bpa i męczennika 

g. 700 

 
g. 1800 

- Za + Antoniego Hofman oraz ++ z rodziny 
po Mszy św. Adoracja Najświętszego Sakramentu 

- Za + Gertrudę Cygan w rocznicę śmierci 

13 XI 

Piątek 
Wsp. św.św. Benedyk-

ta,, Jana, Mateusza, 

Izaaka i Krystyna 

g. 700 

g. 1800 
- Za parafian 
- W intencji młodzieży 

14 XI 

Sobota 
Wsp. Bł. Marii  

Luizy Merkert, dz. 

g. 700 

g. 1800 
- Za parafian 
- Za + Beatę Klosa w 1. rocznicę śmierci 

15 XI 

NIEDZIELA 

33 ZWYKŁA  

W CIĄGU ROKU 

DZIEŃ  

MUZYKI  

LITURGICZ-

NEJ 

g. 630 

g. 700 

 

g. 1000 

 

 

g. 1700 

Godzinki ku czci Matki Boskiej 
- Za + Józefa Toczyńskiego w 15. rocznicę śmierci  oraz za 
++ z rodziny Toczyński 
- Msza św. chrzcielna za Łukasza Kosman, Fabiana Loskot 
oraz za roczne dzieci: Emilię Kostorz i Agatę Kozieł, rodziców 
i chrzestnych  
- Za + Edwarda Witosz, rodziców Witosz i Foik 


