
 

„Bądźcie jak Frassati!” 

Papież Franciszek ma dla młodzieży specjalną ofertę. „Bądźcie jak Frassati!” – 
wskazuje na ich rówieśnika. Relikwie bł. Pier Giorgia Frassati  przyjadą do 
Krakowa na Światowe Dni Młodzieży.  

Pier Giorgio Frassati to postać fascynująca. Czterech papieży znajduje 
w nim dla młodych ludzi wzór do naśladowania. 24-letni student politech-
niki z Turynu jest przykładem, że świętość jest możliwa w każdym wieku, 
niezależnie od środowiska, w którym się wyrosło. Pier Giorgio Frassati 
kochał górskie wędrówki, radością, talentem oratorskim przyciągał swoich 
rówieśników, którym niósł Ewangelię. Szczególnie wrażliwy był na potrze-
by ludzi biednych i pokrzywdzonych. Pomagając chorym, zaraził się cho-
robą Heinego-Medina. Papież Franciszek w orędziu na Światowe Dni 
Młodzieży w Polsce, którym przyświeca idea Ośmiu Błogosławieństw, po-
leca by młodzi naśladowali Frassatiego w czynieniu dzieł miłosierdzia. 

„Chciałbym zasugerować wam, jak 
w konkretny sposób, możemy być na-
rzędziem tego samego Miłosierdzia 
względem naszych bliźnich – pisze Pa-
pież Franciszek. „Pier Giorgio był mło-
dzieńcem, który zrozumiał, co znaczy 
mieć serce miłosierne, wrażliwe 
na najbardziej potrzebujących. Ofiaro-
wywał im o wiele więcej niż dary mate-
rialne, dawał samego siebie, poświęcał 
czas, słowa, zdolność słuchania. (…) 
Służył ubogim z wielką dyskrecją, nigdy 
się z tym nie obnosząc. (…) Wyobraź-
cie sobie, że w przeddzień swojej 
śmierci, ciężko schorowany, udzielał 
wskazówek dotyczących sposobu po-
magania jego pokrzywdzonym przyja-
ciołom”. 

Nr 29(697) OD 11 DO 17 LIPCA   2 0 1 6 R .  

Redaguje zespół parafian.  tel. Probostwa 275 14 09,  

e-mail: infpawel@interia.pl   www.pawel.katowice.opoka.org.pl 



 Papież Benedykt XVI także kierował uwagę młodzieży na bł. Frassa-
tiego. W orędziu przed XXVII ŚDM, które w 2012 r. odbywały się 
w diecezjach na całym świecie, opisywał bł. Frassatiego jako młodzieńca, 
który przepełniony był radością, chociaż doświadczał wielu prób i zranień. 
„Z pogodą ducha i radością poświęcał swe życie pełnej pasji służbie Chry-
stusowi i braciom. Będąc młody tak jak wy, z wielkim zaangażowaniem 
zdobywał formację chrześcijańską i dawał świadectwo wiary, proste 
i skuteczne – mówił  z kolei Benedykt XVI podczas spotkanie z młodymi 
w Turynie, w maju 2010 r. Polecał też czytać biografie bł. Frassatiego. 
Istotne jest, że świadectwo życia Pier Giorgia Frassatiego zwracało 
szczególną uwagę, zanim został on ogłoszony przez Kościół Katolicki bło-
gosławionym. Kardynał Gianbattista Montini, późniejszy Pawel VI, podkre-
ślał że Frassati odpowiada swoim życiem na pytanie: „Jak być człowie-
kiem nowoczesnym i chrześcijaninem”. 
 Papież Jan Paweł  II jeszcze przed wyniesieniem Pier Gieorgia Fras-
satiego w 1990 r. na ołtarze, wskazywał go jako patrona młodzieży. 
„Zdumiewająca była wrażliwość Pier Giorgia Frassati na człowieka bied-
nego,  na potrzebującego, na chorego. Może to jest szczególne wezwanie 
i wyzwanie pod adresem naszego pokolenia i naszych czasów: czasów, 
którym grozi znieczulica”  – mówił kard. Karol Wojtyła do młodzieży aka-
demickiej w 1977 r. Przyznał też: „Także i ja w młodości doznałem dobro-
czynnego wpływu  jego przykładu i jako uczeń byłem pod wrażeniem mo-
cy jego chrześcijańskiego świadectwa”. 
 Jan Paweł II powierzył wręcz młodzież bł. Frassatiemu. W Rzymie 
w 2001 r. do niosących krzyż ŚDM młodych ludzi zaapelował: „Starajcie 
się go poznać! Jemu powierzam wasze misyjne zaangażowanie”. 
Zdaniem siostrzenicy bł. Frassatiego, nie jest przypadkiem że „Osiem Bło-
gosławieństw” stało się tematem nadchodzących Światowych Dni Mło-
dzieży w Polsce.  – Św. Jan Paweł II, właśnie w Swoim Krakowie miano-
wał Pier Giorgia Człowiekiem Ośmiu Błogosławieństw, widać chce, aby 
Pier Giorgio pomagał Mu w przekazaniu młodzieży z całego świata praw-
dy, iż świętość jest dostępna dla wszystkich i że tylko rewolucja miłości 
może rozpalić w ludzkich sercach nadzieję na lepszą przyszłość – mówi 
Wanda Gawrońska. 

Relikwie Pier Giorgia Frassatiego będą wystawione podczas Świato-
wych Dni Młodzieży w  Bazylice Dominikanów Św. Trójcy w Krakowie 
przy ul. Stolarskiej 12. 



� Zapraszam na Nieszpory o godz. 16.30. 

� W środę 13-go lipca przypada Rocznica Objawień Matki Bożej w Fati-

mie. Msza św. i Nabożeństwo z procesją wokół kościoła odprawiona 

zostanie o godz. 1900. Prosimy o przyniesienie świec.  

� W czwartek po porannej Mszy św. Adoracja Najświętszego Sakramen-

tu. 

� Okazja do spowiedzi św. przed każdą Mszą św. 

� W tym tygodniu przypada III piątek miesiąca poświęcony czci Miłosier-

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

1800. 

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

deczne „Bóg zapłać” wszystkim pielgrzymom, również tym, którzy doje-

chali na Jasną Górę w ubiegły czwartek. Bóg zapłać dowożącemu ba-

gaże. Dziękuję też pani Krystynie Zima oraz państwu Ilonie i Tadeuszo-

wi Wita - organizatorom autokarów.  

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

zaniach Bożych i praktykach religijnych. Zainteresujmy się także lektu-

rą religijną i tygodnikiem „Gość Niedzielny”. 

� Kolekta w przyszłą niedzielę przeznaczona będzie na potrzeby parafii.  

� „Bóg zapłać” za dzisiejsze ofiary.  

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE: 



IIINTENCJENTENCJENTENCJE  M  M  MSZYSZYSZY   św. od 11 do 17 lipca 2016 r. 

11 VII 
Poniedziałek 
Wsp. św. Benedykta 

opata i patr. Europy 

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

12 VII 
Wtorek 

Wsp. św. Boniface-

go i Brunona z 

Kwerfurtu 

g.1800 - Z prośbą o opiekę Bożą i zdrowie dla Szymona Bieniek 

z okazji 3. rocznicy urodzin 

13 VII 
Środa 

Rocznica Objawień  

Matki Bożej  

w Fatimie 

g.1900 - Ku czci Trójcy Przenajświętszej i Matki Bożej Fatimskiej 

z podziękowaniem za odebrane łaski, na wynagrodzenie 

za grzechy, za Ojca Świętego, duszpasterzy, rodziny, 

chorych, za młodzież przygotowującą się do ŚDM oraz  

w intencjach czcicieli MBF od ofiarodawców        

                        procesja ze świecami wokół kościoła 

14 VII 
Czwartek 

Wsp. św. Henryka 

oraz św. Kamila  

de Lellis 

g.1800 - Za + Matyldę Pozimską w rocznicę śmierci 

15 VII 
Piątek 

Wspomnienie św. 

Bonawentury 

g.1800 - Ku czci Miłosierdzia Bożego w intencji czcicieli 

 

16 VII 
Sobota 

Wsp. NMP z Góry 

Karmel 

g.1800 

 

- Za + Pawła Copik w 23. rocznicę śmierci 

17 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 Sparwasser 

- Msza św. chrzcielna  

Nieszpory 

- Za + Hilarię Potrzeba w  1. rocznicę śmierci 


