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Dzień Chorych w naszej parafii 

 Jak co roku z okazji odpustu w naszej parafii przeżywaliśmy Dzień Chorych. 
W ubiegły wtorek o godz. 900 na Eucharystii zgromadzili się szczególnie ważni  
członkowie naszej wspólnoty parafialnej - seniorzy oraz chorzy i cierpiący. Wielu  
z nich na co dzień, czy w niedzielę nie możemy spotkać  
w kościele, ponieważ przeżywane cierpienie nie pozwala im na odwiedzanie świą-
tyni. W czasie uroczystości 53 chorym udzielony został Sakrament Namaszczenia 
Chorych. Na zakończenie chorzy zostali obdarowani odpustowym kołoczem. 
  Doświadczenie ludzkiej słabości i ograniczoności pomaga nam wzrastać  
i dojrzewać. W świetle nauki kościoła choroba i ułomność mają szczególną war-
tość. Modlitwa chorego porusza nieba i sprowadza łaski. Kto swoje cierpienie łą-
czy z cierpieniem ukrzyżowanego Jezusa, uczestniczy w dziele zbawienia świata. 
 Cierpienie obecne jest na co dzień w naszym życiu, a wciąż pozostaje tajem-
nicą i wywołuje w nas lęk, niekiedy wręcz przerażenie. Dlatego tak ważne jest 
wsparcie łaskami sakramentu i błogosławieństwem. 
 W imieniu chorych i seniorów składamy podziękowanie Księdzu Proboszczo-
wi za sprawowanie liturgii, a szczególnie za słowa nadziei i pociechy w cierpieniu. 
Dziękujemy Służbie Liturgicznej, Panu Organiście i Frankowi, Zespołowi Charyta-
tywnemu oraz wszystkim, którzy przyczynili się do głębszego przeżycia uroczysto-
ści. 



ODPUST   PARAFIALNY 
 

W uroczystość odpustową św. Pawła Apostoła 
witamy wszystkich Gości oraz Orkiestrę,  
która nam dziś znowu pięknie przygrywa,  

przez co nam Gości przyzywa. 
Naszej wspólnocie sprawia wiele radości. 

My im okazujemy słowa wdzięczności. 
Za przybycie serdeczne dzięki składamy i znowu zapraszamy. 

 
Przewielebnemu Księdzu Proboszczowi  

Józefowi Krakowskiemu  
należą się także słowa wdzięczności 
za to, że sprawił nam wiele radości! 

Także członkom chóru Lutnia i Scholi, 
należą się słowa uznania i podziękowania. 

Święty Paweł także jest ucieszony, 
że Bóg jest uwielbiony! 

 
Święty Paweł naszej parafii patronuje i się nami opiekuje. 

Nie wystarczy jednak tylko wpatrywać się w niego. 
Prośmy o wstawiennictwo Jego. 
Gdy jesteśmy daleko od Boga, 

by nam wskazał, którędy do Niego droga. 
Byśmy uzyskali wzrok i uczynili ku nawrócenia pierwszy krok. 

Byśmy odtąd już Boga nigdy nie obrażali 
i coraz więcej Go kochali, 

i byśmy w tym postanowieniu wytrwali. 
 

Święty Pawle Apostole wstawiaj się za nami. 
Prosimy, by Bóg nam błogosławił 

i w opiece miał naszych duszpasterzy, chorych i nasze rodziny. 
 

Małgorzata Niemiec 

 
 



● Dziś przeżywamy Odpust Parafialny. Witamy wszystkich Kapłanów, 

gości i wszystkich parafian. Zapraszam na dzisiejsze Nieszpory Od-

pustowe o godz. 1630. 

● W poniedziałek o godz. 1800 odprawiona zostanie Msza św. za 

 ++ Kapłanów - budowniczych naszego kościoła, dobrodziejów oraz 

++ parafian. 

● Zapraszamy na pieszą pielgrzymkę do Częstochowy. Spotkanie or-

ganizacyjne w poniedziałek o godz. 1730. 

● Pielgrzymka wyruszy w najbliższy wtorek po porannej Mszy św.  

W czwartek o godz. 1100 w Częstochowie przed Cudownym Obrazem 

Matki Boskiej Częstochowskiej odprawiona zostanie Msza św. za pa-

rafian. Powrót pielgrzymów w sobotę ok. godz. 1800 

● Odjazd autokaru Związku Emerytów i Rencistów do Częstochowy 

sprzed kościoła w czwartek o godz. 730. 

● Autokar Stowarzyszenia Rodzin Katolickich wyruszy o godz. 830.  

● Spowiedź Święta przed każdą Mszą św. 

● W środę - 6 lipca odbędzie się pielgrzymka Apostolstwa Chorych na 

Jasną Górę. Początek o godz. 930. 

● W „Gościu Niedzielnym”: 

- W Wielkim Tygodniu przeżywa fizycznie mękę Chrystusa. Nosi styg-

maty – co piątek rany na jego rękach, nogach i boku otwierają się. 

Włoski stygmatyk, brat Elia niedawno odwiedził Polskę  

Ponadto w Gościu: 

 - rodzina z podkrakowskich Bolechowic przyjmie trzystu pielgrzy-

mów, którzy przyjadą na Świtowe Dni Młodzieży 

- ośmioletnia podstawówka i czteroletnie liceum – co jeszcze zmieni 

się w polskim szkolnictwie? 

● Kolekta w przyszłą niedzielę na Wyższe Śląskie Seminarium Du-

chowne. „Bóg zapłać” za dzisiejsze ofiary. 

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE: 



IIINTENCJENTENCJENTENCJE  M  M  MSZYSZYSZY   św. od 4 do 10 lipca 2016 r. 

4 VII 
Poniedziałek 
Wsp. św. Elżbiety 

Portugalskiej 

g.1800 

 

 

- Za ++ kapłanów, budowniczych kościoła, dobrodziejów 

oraz za ++ parafian 

5 VII 
Wtorek 

Wsp.  

św. Marii Goretti  

oraz  

św. Antoniego Ma-

rii Zaccarii 

g.700 

 

g.1800 

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

- Do Miłosierdzia Bożego i Matki Boskiej Częstochowskiej 
z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o opiekę 

Bożą i zdrowie dla Anny Borzucki z okazji urodzin 

6 VII 
Środa 

Wsp. bł. Marii Te-

resy Ledóchowskiej 

g.700 - Za ++ Paulinę i Ryszarda, 2 córki, szwagra, rodziców 

oraz teściów 

7 VII 
Czwartek 

 

g.700 

 

g.1100 

- Za + Siostrę Mariettę - Otylię Owedyk w dniu imienin 

oraz ++ rodziców 

Msza św. na Jasnej Górze 

- Za parafian 

8 VII 
Piątek 

Wsp. św. Jana  

z Dukli 

g.1800 - Za + Zdzisława Mirek od znajomych 

9 VII 
Sobota 

Wsp. św. św.  

męczenników  

Augustyna Zhao 

Rong  

i Towarzyszy 

g. 1800 - Ku czci Matki Boskiej Częstochowskiej w intencji piel-

grzymów pieszych powracających z Jasnej Góry 

10 VII 
 

Niedziela 
15 ZWYKŁA  

W CIĄGU ROKU 
 
 

g. 630 

g. 700 

g.1000 

 

 

 

 

g.1630 

g.1700 

Godzinki ku czci Matki Bożej 

- Za + Krystynę Banasik w 1. rocznicę śmierci 

- Do Najświętszego Serca Pana Jezusa i Matki Boskiej 

Częstochowskiej z podziękowaniem za odebrane łaski,  

z prośbą o opiekę Bożą i zdrowie dla Krzysztofa i Teresy 

Zasępa z okazji 40. rocznicy ślubu oraz o błogosławień-

stwo Boże dla rodziny                                  Te Deum 

Nieszpory 

Za + Jerzego Foik w 7. rocznicę śmierci 


