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Powitaliśmy gorąco naszych włoskich gości. 
 W naszej parafii przeżywamy obecnie bardzo ważny czas. Spotkanie  
z katolikami z Włoch jest dla nas - Polaków czasem przebywania we wspólno-

cie chrześcijan, 
połączonych wiarą 
i miłością do na-
szego wspólnego 
Ojca.  
  
 W sposób 
szczególny na co 
dzień doświadcza-
my chrześcijań-
skiej jedności,  
w której nie jest 
problemem brak 

znajomości języka i utrudniona komunikacja słowna. Łączy nas potrzeba 
świadczenia o Żywym i Obecnym Bogu w obliczu problemów i zagrożeń we 
współczesnym świecie. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Radością przebywania w polsko-włoskiej wspólnocie podzielili się z nami - 

Simone i Marco. 

„Quando si parte si ha sempre paura di quello che si incontrerà. La paura di non comprendersi è alta e anche 

di non essere accolti. Invece abbiamo trovato una città pronta ad ospitarci, delle fantastiche persone disposte 

ad aprire la porta delle loro casa e farci entrare nella loro vita, nonostante i mille impegni e le difficoltà quo-

tidiane. Stiamo veramente sentendo il calore del popolo polacco e vi ringraziamo con tutto il cuore. Ammmi-

rando lo sguardo della Madonna Nera di Częstochowa siamo rimasti folgorati dalla profondità del suo sguar-

do. Quegli occhi ci hanno detto quanto sia importante portare Gesù nel mondo, un mondo che ha veramente 

tanto bisogno della pace del nostro Signore. E il popolo polacco è un esempio di quanto sia fantastico vivere 

a pieno la fede in Dio. La vostra spiritualità sta rivitalizzando la nostra. Grazie.” 

Marco i Simone 

 „Gdy ktoś opuszcza dom, aby wyruszyć w długą podróż, nie wie, co 

go może spotkać. Największy strach wzbudza wątpliwość czy zostanie 

zaakceptowanym i zrozumianym. Z drugiej strony odnajdujemy jednak 

miasto i rodzinę gotową do przyjęcia nas. U Was (w Pawłowie) naprawdę 

czujemy się jak w domu i dziękujemy za to z całego serca.  

 Dzisiaj odwiedziliśmy Jasną Górę. Podziwiając Czarną Madonnę  

w Częstochowie zanurzyliśmy się w głębi jej spojrzenia. Jej oczy mówiły, 

że bardzo ważne jest dawanie świadectwa o Jezusie innym ludziom, po-

nieważ świat potrzebuje spokoju naszego Pana. Polacy są przykładem, 

jak cudownie jest żyć prawdziwą wiarą w Boga. Wasza wiara rozwinęła 

naszą. Dziękujemy.” 
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OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 

● W dzisiejszą niedzielę zapraszam na Nieszpory odprawiane  

o godz. 1630 oraz szczególnie gorąco na Apel Jasnogórski  

o godz. 2000 , który przeżywać będziemy wspólnie z przebywającą w na-

szej parafii oraz w Kończycach i Makoszowach młodzieżą z Włoch.  

● Dziś po każdej Mszy św. udzielane jest błogosławieństwo kierowcom  

i święcone są samochody oraz inne pojazdy mechaniczne. W  

● W czwartek o godzinie 1730 Adoracja Najświętszego Sakramentu. 

● W naszych codziennych modlitwach pamiętajmy o modlitwie w intencji 

młodzieży przeżywającej w Krakowie Światowe Dni Młodzieży. Otoczmy 

opieką Ojca św. Franciszka w trakcie jego pielgrzymki do naszej Ojczy-

zny. 

● W „Gościu Niedzielnym”: 

To się już dzieje. Rozpoczynają się Światowe Dni Młodzieży w Krakowie. 

W tym tygodniu cały świat będzie śledził wydarzenia z Polski. Na pamiąt-

kę tego wyjątkowego spotkania w "Gościu Niedzielnym" znajdziemy pla-

kat z papieżem Franciszkiem. Można nim przyozdobić okno. 

Ponadto w "Gościu": 

Jeszcze więcej o Światowych Dniach Młodzieży: 

- po zamachu w Nicei z tamtejszej diecezji na Światowe Dni Młodzieży 

zdecydowało się przyjechać więcej osób, niż deklarowało to przed tragicz-

nymi wydarzeniami; (s. 39), 

- kard. Stanisław Dziwisz powtarza za św. Janem Pawłem II "Nie lękajcie 

się" i zaprasza wszystkich do Krakowa. (ss. 24-25), 

- o cudzie za wstawiennictwem ks. Blachnickiego.  

● Okazja do Spowiedzi Świętej przed każdą Mszą św.  

Kolekta w przyszłą niedzielę przeznaczona zostanie na potrzeby parafii. 

Za dzisiejsze ofiary składam serdeczne „Bóg zapłać”. 



IIINTENCJENTENCJENTENCJE  M  M  MSZYSZYSZY   św. od 25 do 31 lipca 2016 r. 

25 VII 
Poniedziałek 

Święto  
św. Jakuba 

g. 1800 - Za + Herberta Kurpanik w dniu urodzin 
 

26 VII 
Wtorek 

Wsp. św. Joachima  
i Anny,  

rodziców NMP 

g. 1800 - Za + Karola Górecko w rocznicę śmierci 
 

27 VII 
Środa 

 

g. 700 

 
- Za + Emila Niesporek 

28 VII 
Czwartek 

Wspomnienie  
św. Sarbeliusza 

Mahkluf 

g. 1730 

g. 1800 
Adoracja Najświętszego Sakramentu 
- Za + Joannę Paluch w dniu urodzin 

29 VII 
Piątek 

Wspomnienie  
św. Marty 

g. 1800 - Za + męża Mariana Wystrach oraz Mariana Chmiel 
w dniu urodzin  
 

 

30 VII 
Sobota 

Wspomnienie 
Św. Piotra  
Chryzologa 

 

g. 700 

g. 1800 
- Za + Marię Wolszczak jako 30. dniowa 
- Za ++ rodziców Jerzego i Urszulę Niedurny 

31 VII 
 

NIEDZIELA 

18 ZWYKŁA  

W CIĄGU  

ROKU 

 

g. 630 

g. 700 
 
 
 
g. 1000 

g. 1630 
g. 1700 

Godzinki ku czci Matki Bożej 
- Do Miłosierdzia Bożego i Matki Boskiej Częstochow-
skiej z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą  
o dalszą opiekę Bożą i zdrowie dla Grażyny Gogolok 
z okazji urodzin 

- Za + Teresę Griner w dniu urodzin 

Nieszpory 

 - Za ++ rodziców Józefa i Łucję Kurek oraz + Józefa 
Marek w dniu urodzin 


