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Światowy Dzień Modlitw o Powołania 

Ojcze miłosierdzia, który dałeś swojego Syna dla naszego zbawienia 

i nieustannie wspierasz nas darami Twojego Ducha, obdarz nas żywymi, 

żarliwymi i radosnymi wspólnotami chrześcijańskimi, które byłyby źródłem 

życia braterskiego, i wzbudzały w młodych ludziach pragnienie poświęce-

nia się Tobie i ewangelizacji. Wspieraj je w ich zadaniach przedstawiania 

odpowiedniej katechezy powołaniowej i ukazywania dróg szczególnej 

konsekracji. Obdarz mądrością w koniecznym rozeznawaniu powołań, tak 

aby we wszystkim jaśniała wielkość Twojej miłosiernej miłości. Maryjo, 

Matko i Wychowawczyni Jezusa, wstawiaj się za każdą wspólnotą chrze-

ścijańską, aby, stając się płodna za sprawą Ducha Świętego, była źródłem 

autentycznych powołań do służby świętemu ludowi Bożemu.  

Informacja dot. podłączania posesji do wybudowanej sieci kanalizacji sanitar-
nej 
Zakończyła się realizacja jednej z największych inwestycji w naszym mieście tj. 
Projektu pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze. 
Etap II”. Większość mieszkańców czekało na to latami. W końcu w mieście 
funkcjonuje sprawnie działająca sieć kanalizacji oraz sieć wodociągowa. Za-
brze zyskało nie tylko nowoczesną infrastrukturę ale przede wszystkim podjęło 
szereg działań, które przyczyniły się do ochrony środowiska na terenie nasze-
go miasta. Projekt miał na celu realizację działań, których efektem jest ochrona 
wód powierzchniowych, wód podziemnych oraz ochrona istniejących ujęć wo-
dy. W związku z realizacją inwestycji  nastąpiła poprawa jakości wody dostar-
czanej mieszkańcom, zminimalizowane zostały uciążliwości powodowane ko-
rzystaniem przez część gospodarstw z szamb, często nieszczelnych. Rozdzie-
lenie kanalizacji ogólnospławnej na sanitarną  i deszczową wpłynęło korzystnie 
na cały system wodno-ściekowy w mieście. Zniwelowane zostały różnice po-
między poszczególnymi dzielnicami miasta.  



Z jednej strony spełniły się oczekiwania mieszkańców, a z drugiej strony Zabrze unik-
nęło kar, które mogłyby zostać nałożone na naszą gminę w związku z brakiem wypeł-
nienia wymagań dyrektyw unijnych oraz przepisów prawa krajowego. Obecnie jeste-
śmy na etapie rozliczania przedsięwzięcia. Aby otrzymać w całości przyznane dofinan-
sowanie z Unii Europejskiej, nasze miasto musi się wykazać osiągnięciem tzw. efektu 
ekologicznego. Dlatego bardzo zachęcamy mieszkańców dzielnic, które były objęte 
projektem a którzy jeszcze nie podłączyli swoich posesji do wybudowanej w ramach 
projektu sieci kanalizacji sanitarnej, aby uczynili to jak najszybciej. Zgodnie z obowią-
zującym prawem, istnieje obowiązek podłączenia posesji do kanalizacji, jeżeli taka ist-
nieje na danym terenie. Polski system prawny przewiduje nawet konsekwencje finan-
sowe. W Zabrzańskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z  o.o, można 
uzyskać konsultacje projektowe, wykonawcze a także finansowe. 
Konsultacje projektowe:dla każdego mieszkańca przygotowana jest dokumentacja pro-
jektowa w zakresie danej posesji, wszelkie niejasności można wyjaśnić u pracowników 
Spółki – w Jednostce Realizującej Projekt lub w Dziale Uzgodnień Technicznych. 
Konsultacje wykonawcze:pracownicy Spółki w kompetentny sposób udzielą szczegóło-
wych informacji dot. procedury wykonania przyłącza; w ramach projektu przyłącza były 
wykonywane jedynie do granicy posesji, a podłączenie do budynku należy do właści-
ciela nieruchomości; przyłącze można wykonać we własnym zakresie lub przy pomocy 
wyspecjalizowanej firmy. 
Konsultacje finansowe:w związku z brakiem dofinansowania do budowy przyłączy ka-
nalizacyjnych ze środków budżetu miasta, nie zawsze stać każdego mieszkańca na 
wydatkowanie dodatkowych środków pieniężnych - w ZPWiK Sp. z o.o. można otrzy-
mać materiały dot. możliwości pozyskania kredytów na korzystnych warunkach. 
Procedura wykonania przyłączy nie jest skomplikowana i została szczegółowo opisana 
na ulotkach promujących akcję „Przyłącz się do większości”, które rozpowszechniane 
są pośród mieszkańców Zabrza. Elementem końcowym tej procedury jest zgłoszenie 
do odbioru w ZPWiK Sp. z o.o oraz zawarcie umowy na zaopatrzenie w wodę i odpro-
wadzanie ścieków.  
Dodatkowo ZPWiK Sp. z o.o. rozpisało  konkurs fotograficzny dla nowoprzyłączonych 
mieszkańców, w którym do wygrania są atrakcyjne nagrody w postaci cyfrowych apara-
tów fotograficznych. Szczegóły znajdują się w ulotce oraz na stronach internetowych 
urzędu miasta, wodociągów oraz na stronie fs.zabrze.pl .Zapraszamy do udziału  
w konkursie. 
Nie byłeś jeszcze w Kopalni Guido i Sztolni Królowa Luiza? Zachęć sąsiada, by 
podłączył posesję do kanalizacjii poznaj turystyczne perły Zabrza! 
Krok po kroku: 
Masz znajomego lub sąsiada, który nie podłączył jeszcze swojej posesji do nowo wy-
budowanej kanalizacji sanitarnej? Zachęć go, by to zrobił i był EKO. 
Poproś osobę, którą zachęciłeś do wykonania przyłącza, by składając w Biurze Obsługi 
Klienta ZPWiK wniosek o dokonanie jego odbioru, podała Twoje dane. 
Zarówno dla mieszkańca, który w terminie do końca czerwca 2016 roku dokonał podłą-
czenia, jak i osoby, która go do tego zachęciła, czekają zaproszenia do Kopalni Guido 
oraz do Sztolni Królowa Luiza! 
- Nie zwlekaj! Zadbaj o środowisko i poznaj zabrzański szlak turystyki przemysłowej!  

Więcej informacji:  
Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 

Jednostka Realizująca Projekt  
ul. Targowa 2 41-800 Zabrza 

tel. 032 277 62 93, 032 277 62 94  



OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 

● Dziś niedziela Dobrego Pasterza - Światowy Dzień Modlitw o powołania. 

● Zapraszam na Nieszpory w niedzielę o godz. 1630.  
● Msza św. szkolna w środę o godz. 800. 

● W czwartek przed wieczorną Mszą św. Adoracja Najświętszego Sakramentu.  
● W tym tygodniu przypadają również kwartalne Dni Modlitw o powołania do 

służby w kościele.  
● W "GOŚCIU NIEDZIELNYM" dzisiaj m.in.:  

- chrzest Mieszka I wpłynął na dzieje Polski, a jemu otwarł drogę do nieba 
Ponadto w Gościu  

- co zawiera długo oczekiwana Adhortacja papieża Franciszka o rodzinie? 
- rozmowa z Piotrem Beczałą – niedoszłym spawaczem, który został jednym  

z najlepszych tenorów świata. 
W Małym Gościu Niedzielnym 

- magnes z jubileuszowym napisem JEZUS W POLSCE MIESZKA 
- jak przez 1050 lat zmieniały się granice państwa polskiego? 

● Kolekta w przyszłą niedzielę przeznaczona będzie na potrzeby naszej para-
fii. Przed kościołem zbiórka na Ukrainę. „Bóg zapłać” za dzisiejsze ofiary. 

 
Światowe Dni Młodzieży w naszej Parafii 

 W niedzielę - 24 kwietnia - po Mszy świętej wieczornej odbędzie się spo-
tkanie dla osób zapisanych na wyjazd na ŚDM do Krakowa. Na spotkanie za-
praszamy serdecznie również osoby niezdecydowane.  

 Jako parafia pod swoje dachy przyjmujemy Gości z zagranicy. Naszym 
zadaniem będzie zorganizowanie im czasu w taki sposób, by z jak najlepszej 

strony pokazać im polską kulturę i gościnność. Wiąże się z tym konieczność 
pokrycia kosztów tygodniowego pobytu w naszej Wspólnocie (m. in. zwiedza-

nie kopalni Guido, wynajęcie autobusów itp.).  
 W związku z tym 24 kwietnia rozpoczynamy akcję „ciasto do kawy”! Co 

dwa tygodnie w niedzielę - po Mszy o godzinie 10.00 - na specjalnym stoisku 
przed kościołem będzie można kupić ciasto do niedzielnej kawy. Całkowity do-

chód z tej sprzedaży zostanie przeznaczony na wyżej wspomniane cele. 
Chcielibyśmy sprawić, by pobyt naszych młodych zagranicznych Gości w Paw-

łowie wspominany był przez nich zawsze z uśmiechem na twarzy. Prosimy, 
więc wszystkich parafian o włączenie się w tą inicjatywę m. in. przez pieczenie 

ciast. Osoby, które mają chęć i możliwość przygotowania wypieków prosimy  
o zgłoszenie się do zakrystii, w celu ustalenia kwestii organizacji (daty przygo-

towania ciasta). Akcja powtarzana będzie średnio co dwa tygodnie! 
Parafialne Centrum ŚDM 



IIINTENCJENTENCJENTENCJE  M  M  MSZYSZYSZY   św. od 18 do 24 kwietnia 2016 r. 

18 IV 
Poniedziałek 

 

g.1800 - Z prośbą o opiekę Bożą, zdrowie i dary Ducha św. 
dla Piotra Grabowskiego z okazji 18. rocznicy urodzin 

19 IV 
Wtorek 

 

g.1800 - Z prośbą o opiekę Bożą i zdrowie dla Księdza Pro-
boszcza Józefa Krakowskiego w dniu 32. rocznicy 
święceń kapłańskich - od parafian 

20 IV 
Środa 

 

g. 800 Msza św. szkolna 
- Za + Pawła Kapol w rocznicę śmierci 

21 IV 
Czwartek 

Wsp. św. Anzelma 

g. 1730 

g.1800 
Adoracja Najświętszego Sakramentu 
- Za + Emilię Michalik w rocznicę śmierci  

oraz ++ z rodziny Dribczak i Michalik 

22 IV 
Piątek 

 

g. 700 

 

 

g.1800 

- Do Świętej Rodziny z prośbą o opiekę Bożą i zdro-
wie dla Tymoteusza, Samuela i Ignacego z okazji uro-
dzin oraz o błogosławieństwo Boże dla całej rodziny 
- Za + matkę Gertrudę Bryłka w rocznicę śmierci oraz 
ojca Ryszarda 

23 IV 

Sobota 
Uroczystość  

św. Wojciecha 

 bpa i męczen. 

Patrona Polski 

g.700 

 
 
g.1800 
 

- Do Świętej Rodziny z podziękowaniem za odebrane 
łaski, z prośbą o opiekę Bożą i zdrowie dla Lidii Bin-
kiewicz w dniu urodzin 
- Za + Irenę Fudała w rocznicę śmierci 

24 IV 
5 NIEDZIELA 

WIELKANOCNA 
 

 

g. 630 

g. 700 

 

 

 

g.1000 
 
 
 
 
 
g.1630 
g.1700 

Godzinki ku czci Matki Bożej 
- Do Miłosierdzia Bożego i Matki Boskiej Nieustającej 
Pomocy z podziękowaniem za odebrane łaski i zdro-
wie dla Jadwigi i Alfonsa Mikosz, z prośbą o dalszą 
opiekę Bożą i błogosławieństwo dla całej rodziny 
- Do Miłosierdzia Bożego i Matki Boskiej Częstochow-
skiej z podziękowaniem za odebrane łaski,  
z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie dla małżon-
ków Jerzego i Czesławy Kaiser z okazji 40. rocznicy 
ślubu 

Te Deum 
Nieszpory 
- Za + Tadeusza Łakomy w 2. rocznicę śmierci 


