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HISTORYCZNE CHWILE DLA NASZEJ PARAFII 
W dniach 19-24 lipca będziemy gościć w naszej parafii młodzież, która przybę-

dzie do Polski na ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY  
z Włoch z diecezji Jesi (region Marche). 

 Do nas i do naszych sąsiednich parafii: Kończyc i Makoszów przyjedzie 
łącznie 48 osobowa grupa, w tym biskup i pięciu księży. W Pawłowie zamiesz-
ka 16 Pielgrzymów. Serdecznie zapraszamy wszystkich parafian na powitanie 

młodzieży, która przyjedzie autokarem na parking szkolny we wtorek w godzi-
nach wieczornych (ok. 19/20-tej). W niedzielę o godzinie 20.00 odbędzie się 

Apel Jasnogórski, po którym nastąpi pożegnanie pielgrzymów w Dzielnicowym 
Ośrodku Kultury. W tym czasie chcemy poznawać naszych gości poprzez roz-

mowy i wspólne spędzanie czasu. Bardzo prosimy chętnych parafian o przy-
gotowanie ciast na wtorkowe powitanie młodzieży, jak również na niedzielny 

wieczór. Zapisy przyjmowane będą w niedzielę (17.07.) w zakrystii. 
 Centralnym punktem Dni w Diecezji będzie spotkanie na lotnisku Mucho-

wiec w Katowicach, w sobotę 23 lipca od godz. 15:00 do 22:00. Organizatorzy 
informują, że dojazd samochodami osobowymi na lotnisko będzie niemożliwy 

ze względu na zmianę organizacji ruchu. Samochody osobowe można będzie 
parkować w centrum Katowic oraz na parkingach w Strefie Kultury (okolice 

„Spodka”), a także przy cmentarzu komunalnym (ul. Murckowska). KZK GOP 
uruchomi dodatkowe autobusy, które darmowo dowiozą uczestników wydarze-

nia na lotnisko Muchowiec, a po zakończeniu spotkania na parkingi. Będzie 
również możliwość skorzystania z dodatkowych darmowych pociągów Kolei 

Śląskich na trasie Katowice – Ruda Śl., Katowice – Rybnik, Katowice – Tychy. 

 Termin stacja początkowa 
godzina  
odjazdu 

stacja końcowa 
godzina 

przyjazdu 
liczba 

pielgrzymów 

DOJAZD  DO KATOWIC 

23 lipca Ruda Śląska 14:05 Katowice 14:16 1200 

      

DOJAZD Z KATOWIC DO REJONÓW 

23 lipca Katowice 22:57 Ruda Śląska 23:08 800 

23 lipca Katowice 23:12 Ruda Śląska 23:23 400 

24 lipca Katowice 00:11 Ruda Śląska 00:22 800 



PLAN POBYTU MŁODIEŻY Z WŁOCH  

19 LIPCA (WTOREK)-ok.19/20 przyjazd 16 osobo-

wej grupy na parking szkoły. Zapraszamy wszyst-

kich parafian, a szczególnie MŁODZIEŻ, aby przy-

witać gości. Przewidziany poczęstunek. 

20 LIPCA (ŚRODA) - śniadanie w rodzinach, pielgrzymka do Piekar, wy-

jazd do Muzeum-Auschwitz. 

21 LIPCA (CZWARTEK) - śniadanie w rodzinach, wycieczka do Wisły, 

Msza św. w Istebnej, zwiedzanie okolicy, ognisko u franciszkanów, po-

wrót wieczorem. 

22 LIPCA (PIĄTEK) - śniadanie w rodzinach, wyjazd do Częstochowy na 

Jasną Górę, powrót wieczorem. 

23 LIPCA (SOBOTA) - śniadanie w rodzinach, zwiedzanie kopalni Guido, 

obiad w rodzinach, lotnisko Muchowiec (Msza św., koncerty), powrót 

ok.23.00. 

24 LIPCA( NIEDZIELA) - śniadanie w rodzinach, 

10.30-Msza św. w Kończycach, obiad w rodzinach, 15.00- Nieszpory w 

Makoszowach, od 16 czas w rodzinach, 

20.00- APEL JASNOGÓRSKI NA PAWŁOWIE, 

21.00- agapa, pożegnanie młodzieży w Domu Kultury w PAWŁOWIE. 

Zapraszamy wszystkich parafian, a szczególnie młodzież. 

PLAN MOŻE ULEC ZMIANIE. 

 

PAPIEŻ FRANCISZEK W CZĘSTOCHOWIE 
 Zachęcamy do udziału w spotkaniu z Papieżem Franciszkiem w 

Częstochowie, 28 lipca. Msza św. jubileuszowa 1050 rocznicy chrztu Pol-

ski rozpocznie się o godz. 10:30. Koleje Śląskie gwarantują darmowe 

przejazdy z Katowic do Częstochowy i z powrotem. Na tej trasie zostaną 

uruchomione dodatkowe pociągi. Więcej informacji na stronie internetowej 

Kolei Śląskich. 

 



OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE: 

 
 

 

� W dzisiejszą niedzielę zapraszam na Nieszpory odprawiane  

o godz. 1630 i Apel Jasnogórski o godz. 2000 i modlitwę w intencji 

ŚDM, a szczególnie o dobre przygotowanie się na przyjęcie młodzie-

ży z Włoch przez naszą parafię. 

� W czwartek o godz.1730 Adoracja Najświętszego Sakramentu. 

� Okazja do Spowiedzi św. przed każdą Mszą św. 

� W poniedziałek 25 lipca przypada wspomnienie św. Krzysztofa - 

patrona kierowców. W najbliższą niedzielę po każdej Mszy św. udzie-

lane będzie uroczyste błogosławieństwo kierowcom oraz święcone 

będą samochody i inne pojazdy mechaniczne. 

� W przyszłą niedzielę parafia w Bielszowicach pod wezwaniem św. 

Marii Magdaleny przeżywać będzie Odpust parafialny. 

� Trwają wakacje, poświęćmy więcej czasu Bogu, pamiętajmy o 

Przykazaniach Bożych i praktykach religijnych. Zainteresujmy się tak-

że lekturą religijną i tygodnikiem „Gość Niedzielny”. 

� W dzisiejszym „Gościu Niedzielnym”: 

W Czechach niewiele osób regularnie chodzi do kościoła. Tymcza-

sem powstał tam klasztor o bardzo surowej regule. Dziś mieszka w 

nim 25 mnichów. Większość z nich to młodzi Czesi. Reportaż z klasz-

toru trapistów w Novym Dvorze.  

Ponadto w Gościu: 

– jak pomagać rozwiedzionym, żyjącym w nowych związkach? 

– ścinać, czy leczyć? O drzewach w Puszczy Białowieskiej, które 

przegrywają  z kornikami. 

� Kolekta w przyszłą niedzielę przeznaczona będzie na potrzeby na-

szej parafii. „Bóg zapłać” za dzisiejsze ofiary. 

 

 

 



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

18 VII 
Poniedziałek 
Wsp. św. Szymo-

na z Lipnicy 

g.1800 

 

- Wspólna za żyjących (intencje w gablotce) 

19 VII 
Wtorek 

 

g.1800 - Za + Księdza Proboszcza Henryka Macurę w rocznicę 

śmierci 

20 VII 
Środa 

Wspomnienie 

bł. Czesława 

g.700 - Za + Franciszkę Bubała w dniu 100. urodzin 

21 VII 
Czwartek 

Wsp. św.  

Apolinarego  

i św.Wawrzyńca  

z Brindissi 

g.1730 

g.1800 

Adoracja Przenajświętszego Sakramentu 

- Do Miłosierdzia Bożego i Matki Boskiej Częstochow-

skiej z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą  

o dalszą opiekę Bożą i zdrowie dla Jerzego Wiertelorz  

z okazji 65. rocznicy urodzin oraz błogosławieństwo Bo-

że dla rodziny                                             Te Deum 

22 VII 
Piątek 

Wsp. św. Marii  

Magdaleny 

g.700 

 

 

g.1800 

- Do Najświętszego Serca Pana Jezusa, Matki Boskiej  

i Anioła Stróża z prośbą o opiekę Bożą i zdrowie dla Ma-

teusza Pyki w dniu 5. rocznicy urodzin 

- Za ++ Rozalię i Jana Juraszczyk, pokrewieństwo Bu-

bała i Juraszczyk 

23 VII 
Sobota 

ŚWIĘTO  
św. Brygidy, 
patr. Europy 

g.700 

g.1800 

- Za + Wilhelma Cudok w rocznicę śmierci 

- Za ++ rodziców Marię i Ignacego Wilczek, dziadków 

Waleskę i Franciszka Szołtysek, Martę i Pawła Wil-

czek 

24 VII 
 

Niedziela 
17 ZWYKŁA  

W CIĄGU  
ROKU 

 
 

g. 630 

g. 700 

 

g.1000 

 

 

g.1630 

g.1700 

Godzinki ku czci Matki Bożej 

- Za + Beatę Klosa w dniu urodzin, męża Mariana, po-

krewieństwo z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące 

- Do Najświętszego Serca Pana Jezusa i Matki Boskiej  

z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalszą 

opiekę Bożą i zdrowie dla rodziny Grabowski 

Nieszpory 

- Za ++ Stanisława Zima oraz Gerarda Sobota 


