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W tym roku wakacje dla wielu naszych parafian były wielkim świętem rado-

ści przeżywanym w łączności z Bogiem. W najbliższych Informatorach po-

staramy się zamieszczać wspomnienia z przeżycia ŚDM w parafii i diece-

zji, za spotkań z papieżem Franciszkiem w Krakowie i Częstochowie, z 

pielgrzymki parafialnej oraz innych wakacyjnych rekolekcji. 

W dzisiejszym numerze młodzież opowia-

da o swoich przeżyciach w trakcie niesa-

mowitych rekolekcji przeżytych w Krako-

wie.  Do Krakowa wyjechała z naszej parafii 

7. osobowa grupa (3 dziewczyny i 4 chłopa-

ków). Dołączyli do grupy prowadzonej przez 

księdza Piotra Golusa z parafii św. Francisz-

ka w Zaborzu.  

 Oto, co napisali o swoich przeżyciach:  

 W dniach 24-30 lipca mieliśmy niezwykłą okazję uczestniczyć w Świa-

towych Dniach Młodzieży w Krakowie. Był to dla nas niezwykły czas, a tak-

że niepowtarzalna okazja zobaczenia papieża Franciszka. Jednak ŚDM to 

nie tylko spotkanie z papieżem, lecz również z młodymi ludźmi z całego 

świata. Mimo różnic językowych i kulturowych połączyła nas chęć zagłębie-

nia się w Bożym Miłosierdziu. 

 Przez trzy dni uczęszczaliśmy na katechezy prowadzone przez bisku-

pów. Usłyszeliśmy na nich poruszające świadectwa młodych ludzi, które 

umocniły naszą wiarę. W czwartek na Krakowskich Błoniach przywitaliśmy 

Ojca Świętego. Jednak wcześniej udało nam się zobaczyć Go z odległości 

kilku metrów na trasie przejazdu z lotniska na Błonie.  

 Ojciec Święty powołuje nas do zachowania radości życia, ponieważ 

jesteśmy młodzi i mamy w sobie ogromne pokłady energii. W piątek prze-

żywaliśmy bardzo wzruszającą Drogę Krzyżowa. Papież poruszył temat 



cierpienia, dlaczego człowiek musi cierpieć? Nie ma ludzkiego wytłuma-

czenia, ale w każdym z tych cierpiących ludzi mieszka Chrystus, jest On 

tak zjednoczony z nimi, że tworzy niemal "jedno ciało".  

 W sobotę przeszliśmy na Campus Misericordiae na nocne czuwanie, 

usłyszeliśmy tu jedno z najbardziej zapadających w pamięć zdań: 

"Kochani młodzi, nie przyszliśmy na świat aby wegetować, aby wygodnie 

spędzić życie, żeby uczynić z życia kanapę, która nas uśpi. Przeciwnie 

przyszliśmy, aby zostawić ślad". Noc spędziliśmy na campusie, po czym w 

niedzielę odbyła się ostatnia Eucharystia - Eucharystia rozesłania mło-

dych na świat. Niedzielna homilia traktująca o Zacheuszu wspomnianym 

w Ewangelii, zachęciła nas młodych do podjęcia działania, aby spotkać 

się z Chrystusem.  

 Jesteśmy dumni, że Polacy pięknie zorganizowali ŚDM. Całe przed-

sięwzięcie odbyło się w sposób bezpieczny, a uczestnicy umocnieni Bożą 

Łaską mogli powrócić do swoich domów. Do zobaczenia za trzy lata w Pa-

namie! Chwała Panu! 

Pozdrawiamy, 

Weronika Witosz i Paweł Fic :) 
Na dworcu w Zabrzu przed wyjazdem 



•  Zapraszam na Nieszpory w niedzielę o godz. 1630. 

● Jutro będziemy obchodzić Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej 

Maryi Panny zwaną Świętem Matki Boskiej Zielnej. Po Mszy św. o godz. 

19.00 odbędzie się nabożeństwo do Matki Boskiej Fatimskiej z procesją 

wokół kościoła. Proszę o przyniesienie świec. Po każdej Mszy św. będzie 

miało miejsce święcenie ziół.  

• W czwartek o 17.30 zapraszam na Adorację Najświętszego Sakramen-

tu. 

● W tym tygodniu przypada 3. piątek miesiąca poświęcony czci Miłosier-

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

18.00 

• Okazja do Spowiedzi św. codziennie przed każdą Mszą św.  

• Trwają urlopy i wakacje. Bogu powierzajmy nasz wypoczynek. 

● W przyszłą niedzielę odbędzie się pielgrzymka kobiet i panien do Piekar 

Śląskich - wyjazd o godz. 7.00 sprzed kościoła. Włączmy pątniczki do na-

szych modlitw. 

•  W dzisiejszym „Gościu Niedzielnym”:  

- czy śmierć zamordowanego w kościele w czasie odprawiania Mszy św. 

księdza Jaceques’a Hamela obudzi Francuzów? 

Ponadto w Gościu: 

- dzień po zakończonych ŚDM w podkrakowskich Brzegach wydarzył się 

cud - 3 tys. młodzieńców należących do neokatechumenatu zadeklarowa-

ło gotowość wstąpienia do Seminarium Duchownego, 

- na 38 tys. mieszkańców mam w parafii tylko jedną rodzinę, w której 

wszyscy są ochrzczeni i mają sakrament małżeństwa - o sytuacji na Kubie 

opowiada polski misjonarz. 

• Kolekta w przyszłą niedzielę przeznaczona jest na potrzeby naszej para-

fii. „Bóg zapłać” za dzisiejsze ofiary.  

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 
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15 VIII 
Poniedziałek 
UROCZYSTOŚĆ 

WNOEBOWZIĘCIA  
NAJŚWIĘTSZEJ  
MARYI PANNY 

g. 1000 

 

 

 

 

 
g. 1300 

g. 1900 

 - Do Miłosierdzia Bożego i Matki Boskiej Wniebowziętej z po-
dziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalszą opiekę 
Bożą i zdrowie dla Marii Dolejsz z okazji 75. rocznicy urodzin 
oraz o błogosławieństwo Boże dla rodziny                                        
                                                                             Te Deum 

      święcenie ziół 
Ślub rzymski: Jurczyk - Binkiewicz 
- Ku czci Trójcy Przenajświętszej i Matki Boskiej Fatimskiej  
z podziękowaniem za odebrane łaski, na wynagrodzenie za 
grzechy, za Ojca św., duszpasterzy, rodziny, chorych oraz  
w intencji czcicieli Matki Boskiej Fatimskiej od ofiarodawców 

                    procesja wokół kościoła i  święcenie ziół 

16 VIII 
Wtorek 

Wsp. Św Stefana 

g. 1800 

 
- Za ++ Marię, Antoniego, dwie córki, trzech zięciów, rodziców 
oraz teściów 

17 VIII 
Środa 

Uroczystość św. Jacka 
głównego patrona  
archid. katowickiej 

g. 700 
 
 

- Do Miłosierdzia Bożego i Matki Boskiej Częstochowskiej z 
podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalszą opiekę 
Bożą i zdrowie dla rodziny Guziel 

18 VIII 
Czwartek 

 

g. 1730 

g. 1800 
Adoracja Najświętszego Sakramentu 

- Za ++ Urszulę Mainka, rodziców Hildegardę i Józefa Jurecz-
ko oraz krewnych  

19 VIII 
Piątek 

Wsp. św. Jana Eudesa 

g. 1800 - Ku czci Miłosierdzia Bożego w intencji czcicieli 

20 VIII 
Sobota 

Wspomnienie 
św. Bernarda opata  

g. 700 

 

g. 1800 

- Za ++ rodziców Józefa i Franciszkę Durynek oraz braci Jo-
achima i Zygfryda 
- Za ++ rodziców Łucję i Witolda Kuś 

21 VIII 
NIEDZIELA 
21 ZWYKŁA  

W CIĄGU ROKU 
Pielgrzymka  

niewiast i panien do 
Piekar 

 Śląskich 

g. 700 

 

g. 1000 

 

 

 

 
g. 1630 
g. 1700 

- Za + Rozalię Czaja oraz + Henryka Respondek w dniu uro-
dzin 
- Do Miłosierdzia Bożego i Matki Boskiej Nieustającej Pomocy 
z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o opiekę Bożą 
i zdrowie dla Jolanty i Mariana Calow z okazji 35. rocznicy ślu-
bu 
                                                                             Te Deum 
Nieszpory 
- Do Najświętszego Serca Pana Jezusa i Niepokalanego Ser-
ca Maryi z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą  
o Opiekę Bożą i zdrowie dla małżonków Joanny i Tomasza Ko-
bielów z okazji 10. rocznicy ślubu oraz o błogosławieństwo dla 
rodziny 


