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Z Pawłowa na Jasną Górę - c. d. 
 Pielgrzymka jest zazwyczaj wyrazem dziękczynienia i pokuty. Pokuty czytelnej 

przede wszystkim dla Pana Boga, ale i dla tych, którzy ją cenią, praktykują, bo ro-

zumieją jej sens. Pielgrzymując, pokutnicy oznajmiają, że uznają każdy swój 

grzech. Żałują za niego. Pragną i proszą o Boże i ludzkie przebaczenie oraz są go-

towi naprawić wszelakie wyrządzone przez siebie zło. Za nie zadośćuczynić. Piel-

grzymi dziękują także za otrzymane łaski i proszą o dalszą Bożą opiekę. Taki cha-

rakter ma również nasza pawłowska pielgrzymka, o czym niejednokrotnie przeko-

nujemy się w jej trakcie. 

 Po Świerklańcu kolejny odpoczynek przypadł, jak zwykle, w Żyglinku przed 

kościołem. Tutaj udało nam się napić kawy, skorzystać z toalety. Za nami był naj-

dłuższy odcinek drogi, przed nami niestety tylko niewiele krótszy odcinek do Miot-

ka. Dla wielu po odmówienia Koronki do Miłosierdzia Bożego w kościele w Miotku, 

rozpoczęło się przebijanie pierwszych pęcherzy, smarowanie odparzonych stóp  

i próba regenerowania ich przed następnymi etapami.  

 Wizja kolejnego przystanku - w Piasku - dla wielu stanowiła motywację do 

podjęcia dalszej drogi. Nadzieja na obiad w przydrożnym zajeździe i tym razem 

spełniła się. Wzmocnieni fizycznie wyruszyliśmy na ostatni tego dnia etap, zakoń-

czony w Lubszy w przedszkolu. Twarda podłoga sal gimnastycznych nie gwaranto-

wała dobrze prze-

spanej nocy, ale 

szczęście 

„złożenia” na niej 

zmęczonego dro-

gą i słońcem ciała 

było powszechne, 

zatem już o godz. 

22.00 zapanowała 

wszechobecna ci-

sza. 



 Pobudka o 4.45 - dźwięk budzika P. Ewy - tylko dla bardzo zdetermino-

wanych potrzebą pokuty i błagania Matki Boskiej o łaski był radosnym dzwon-

kiem. Jednak, o dziwo, nie było słychać narzekania, czy jęczenia. „Zwarci i go-

towi” do wymarszu byliśmy o 6.00. Pierwszy odcinek tego dnia należy niestety 

do bardzo wyczerpujących. Po zakupieniu w przydrożnym sklepie wiktuałów na 

śniadanie mogliśmy je spożyć dopiero w przed kościołem Rększowicach.  

 Wszyscy bardzo lubimy kolejny postój – pod sklepem na Wygodzie

(można usiąść na ławce, a nie na trawie). Potem jeszcze Dźbów, gdzie co roku 

odmawiamy Anioł Pański, poligon i wyczerpani, po krótkim odpoczynku u źró-

dełka św. Barbary w Częstochowie, dochodzimy przed oblicze Jasnogórskiej 

Pani.  

 Drugi dzień pielgrzymowania jest trudnym dniem. Bardo szybko 

„odzywają się” nabyte poprzedniego dnia pęcherze i odparzenia. Dają coraz 

bardziej o sobie znać przemęczone stopy, nadwyrężone mięśnie i stawy. Wza-

jemne podtrzymywanie się na duchu czyni cuda. Jednak wszystkie te wysiłki 

zrekompensować może jedy-

nie spotkanie z Bogiem  

w obecności Jego Matki, zo-

stawienie jej bagażu proble-

mów, z którymi szliśmy całą 

drogę i napełnienie się boski-

mi łaskami, dającymi nowe si-

ły. Stanowi to sens naszego 

pielgrzymowania. O taki 

„sukces i zwycięstwo” zabie-

galiśmy. Po rozlokowaniu nas 

w pokojach w klasztorze  

u Sióstr Służebniczek NMP.  

Zazwyczaj bardzo, bardzo 

zmęczeni odpoczywamy chwi-

lę. Tego dnia jeszcze Msza 

św. na Jasnej Górze i Apel o 

21.00. Potem już sen w wy-

godnym łóżku. 
c.d. w następnym Informatorze 



OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE: 
● W poniedziałek - odwiedziny chorych. Zgłoszenia przyjmowane są w za-
krystii. 
● Po wakacyjnym wypoczynku zaczyna się nowy rok szkolny i kateche-
tyczny, w który chcemy wejść razem z Panem Bogiem. W czwartek o godz. 
8.30 rozpocznie się Spowiedź św. dla dzieci szkolnych. O godz. 9.00 zo-
stanie odprawiona Msza św. rozpoczynająca nowy rok szkolny. 
● Okazja do Spowiedzi św. przed każdą Mszą św. Spowiedź św. dla mło-
dzieży gimnazjalnej w czwartek o 17.30. 
● W tym tygodniu przypadają I. Czwartek, Piątek i Sobota nowego miesią-
ca. Zapraszam do Komunii Św. wynagradzającej. Członków Bractwa Żywe-
go Różańca zapraszam na Mszę św. w sobotę o 7.00 oraz na comiesięcz-
ne nabożeństwo. 
● W sobotę 3 września przeżywać będziemy Dzień Modlitw o uświęcenie 
duchowieństwa. 
●W przyszłą niedzielę o godz. 14.00 Wspólnota Ruchu Światło - Życie spo-
tyka się w Katedrze Chrystusa Króla w Katowicach na Powakacyjnym Dniu 
Wspólnoty. 
●Także 4 września o godz. 14.00 odbędzie się w Kochłowicach Dzień Sku-
pienia dla narzeczonych. W programie konferencja, okazja do Spowiedzi 
św. i Msza św. 
● Również w najbliższą niedzielę Towarzystwo Ogródków Działkowych 
„Malina” złoży Bogu podziękowanie za tegoroczne zbiory. Prośmy Boga, 
aby nie zabrakło chleba. 
● Zachęcam do korzystania z rekolekcji zamkniętych w Brennej, Kokoszy-
cach lub Panewnikach. Plan w gablotce. 
●W dzisiejszym „Gościu Niedzielnym”:  
- w kościele rzadko możemy usłyszeć o piekle, a przecież nie przestało 
ono istnieć. Czy wiara w piekło jest warunkiem miłości do Boga?   
Ponadto w Gościu: 
- „Powiedzcie mojej babci, że zachowałam się jak trzeba” – napisała z wię-
zienia Inka. Czym jeszcze fascynuje Danuta Siedzikówna, która dopiero 
siedemdziesiąt lat po śmierci zostanie godnie pogrzebana. 
- czy marihuana, o której ostatnio tak głośno, może być skutecznym lekar-
stwem? 
● Kolekta w przyszłą niedzielę zostanie zebrana przez członków Rady Pa-
rafialnej na potrzeby parafii. „Bóg zapłać” za złożone ofiary. 
 



IIINTENCJENTENCJENTENCJE  M  M  MSZYSZYSZY   św. od 29 sierpnia do 4 września 2016 r. 

29 VIII 
Poniedziałek 
Wsp. męczeństwa 

św. Jana Chrzcic. 

g. 1800 - Za ++ Czesława i Irenę Dola 

30 VIII 
Wtorek 

g. 1800 - Za + męża Mariana Wystrach  

31 VIII 
Środa 

g. 700 

 
- Za ++ Różę i Pawła Jojko, córkę Urszulę, Gertrudę  
i Maksymiliana Gąsior 

1 IX 
Czwartek 

I czwartek 

 

g. 900 

 

 

 

g. 1730 
g. 1800 

- W intencji wszystkich dzieci szkolnych, wychowawców, 
nauczycieli, duszpasterzy, rodziców oraz pracowników Ze-
społu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 z okazji rozpoczęcia 
nowego roku szkolnego i katechetycznego 
Adoracja Najświętszego Sakramentu 

- Ku czci Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana o 
uświęcenie Duchowieństwa oraz z prośbą o zdrowie i bło-
gosławieństwo Boże dla naszych duszpasterzy, o nowe 
powołania kapłańskie i zakonne od ofiarodawców 
po Mszy św. nabożeństwo do bł. Bronisławy 

2 IX 
Piątek 
I piątek 

 

g. 700 

 
 
g. 1600 

g. 1800 

- Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa jako wynagro-
dzenie za grzechy oraz w intencjach emerytów i chorych 
naszej parafii od ofiarodawców 
Ślub rzymski: Musiał - Bil 
- Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa za dzieci 
Pierwszokomunijne, ich rodziców i chrzestnych 

3 IX 
Sobota 
I sobota 

 

g. 700 

 
g. 1400 
g. 1800 

- Ku czci Niepokalanego Serca Maryi i Królowej Różańca 
św. za żyjących i ++ członków Bractwa Żywego Różańca 
Ślub rzymski: Urbański - Czaja 
- Za + Bernarda Rajca 

4 IX 
NIEDZIELA 
23 ZWYKŁA  

W CIĄGU ROKU 
 

g. 630 

g. 700 

 

 

g. 1000 

 
 
 
 
g. 1630 

g. 1700 

Godzinki ku czci Matki Boskiej. 
- Do św. Rodziny i Anioła Stróża z prośbą o opiekę Bożą  
i zdrowie dla Huberta Skornia z okazji 3. rocznicy urodzin 
oraz dla Małgosi z okazji 5. rocznicy urodzin 
- Do Opatrzności Bożej, Matki Boskiej i św. Teresy od  
Dzieciątka Jezus z podziękowaniem za zbiory, z prośbą  
o opiekę Bożą i zdrowie dla członków Towarzystwa Ogród-
ków Działkowych „Malina”, ich rodzin oraz za ++ działkow-
ców                                                                    Te Deum 
- Nieszpory  
 - Za + Martę Cieślik w 7. rocznicę śmierci.  


