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Z Pawłowa na Jasną Górę - c.d. 
 Następny dzień zaczęliśmy odśpiewaniem Godzinek. Zazwyczaj ma to miejsce 

w ogrodzie klasztornym, w tym roku ze względu na mocny wiatr modliliśmy się w kapli-

cy klasztornej. Stworzyło to niesamowity klimat zjednoczenia się z Matką Boską w ci-

szy klasztornego wnętrza. 

 Potem nastąpiło przywitanie pielgrzymów autokarowych z parafii na parkingu 

przed Jasną Górą. Również w tym roku przyjechały dwa autokary zorganizowane 

przez Związek Emerytów i Rencistów oraz przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich. 

Wspólna Msza św. w kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej, a następnie Droga Krzy-

żowa na Wałach Jasnogórskich od wielu lat wzmacniają jedność pawłowskich para-

fian. Głębokim przeżyciem dla pielgrzymów jest Koronka w Dolinie Miłosierdzia. Potem 

nastąpił Parafialny Różaniec w ogrodach Doliny Miłosierdzia, a następnie pożegnanie  

z przyjezdnymi. 

 Większość pielgrzy-

mów po odjeździe autoka-

rów spędziło czas na modli-

twie osobistej. Mieliśmy 

wtedy jeszcze czas i siły, 

których brakowało poprzed-

niego dnia na Spowiedź 

święta i osobistą modlitwę 

w kaplicy Matki Boskiej lub 

u Chrystusa Miłosiernego 

przed Przenajświętszym 

Sakramentem. Po Apelu 

Jasnogórskim szukaliśmy 

wzmocnienia w śnie przed 

drogą powrotną  

  



Zaproszenie na spotkanie po ŚDM 
Ks. Arcybiskup Wiktor Skworc serdecznie zaprasza do Katedry Chrystusa 
Króla uczestników Światowych Dni Młodzieży oraz młodzież, która w minio-
nym roku szkolnym przyjęła sakrament bierzmowania na wspólne dziękczy-
nienie za spotkanie z Ojcem Świętym Franciszkiem oraz za umocnienie Du-
chem Świętym w sakramencie dojrzałości chrześcijańskiej. Spotkanie odbę-
dzie się w sobotę 17 września, w przeddzień liturgicznego wspomnienia św. 
Stanisława Kostki, patrona polskiej młodzieży. 
Ramowy program spotkania: 
9.45 - początek spotkania w katedrze; 
- Eucharystia pod przewodnictwem abp. Wiktora Skworca; 
- spotkanie integracyjne przy Wydziale Teologicznym UŚ (dla bierzmowań-
ców); 
- spotkanie w krypcie katedry (dla uczestników ŚDM); 
- wspólny posiłek. 

 
Narodowa Pielgrzymka do Rzymu  

● Zgodnie z postanowieniem Konferencji Episkopatu Polski, jesienią br. 
zaplanowano Narodową Pielgrzymkę do Rzymu pod hasłem „Gdzie 
chrzest, tam nadzieja”. Wydarzenie – przygotowane dla polskich diecezji – 
wpisuje się w obchody 1050-lecia Chrztu Polski i Nadzwyczajnego Jubile-
uszu Miłosierdzia. Wiernych archidiecezji katowickiej zapraszamy do wspól-
nego pielgrzymowania do Wiecznego Miasta w dniach 19.10.2016–
23.10.2016 r. Udział w tej pielgrzymce zapowiedział Ksiądz Arcybiskup Wik-
tor Skworc. Program pielgrzymki obejmuje m.in. Msze św. w bazylikach 
większych: św.  Piotra pod przewodnictwem papieża Franciszka (w niedzie-
lę),  Santa Maria Maggiore, Jana na Lateranie oraz Pawła za Murami; au-
diencję Polaków z ojcem świętym Franciszkiem w auli Pawła VI; niedzielną 
modlitwę „Anioł Pański”; zwiedzanie Rzymu starożytnego, chrześcijańskie-
go, renesansowego i barokowego („Schody Hiszpańskie”, fontanna di Trevi, 
Koloseum, Forum Romanum, Piazza Navona, Panteon, Plac Wenecki, kata-
kumb św. Kaliksta); Cena pielgrzymki wynosi 2499 zł i obejmuje: przelot sa-
molotem na trasie Katowice – Rzym – Katowice liniami charterowymi, 4 noc-
legi w hotelach 4* lub 3* w Rzymie (pokoje 2-osobowe z łazienkami), 4 śnia-
dania, 4 obiadokolacje, transfery oraz przejazdy autokarem, zestawy tour-
guide, opiekę pilota/przewodnika, bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, 
ubezpieczenie KL, NNW. 
Pytania lub wątpliwości prosimy kierować do przedstawiciela Biura Podró-
ży PL TRAVEL (p. Stanisław Rasiński, 662 097 959). W przedmiotowej 
sprawie wymienione Biuro Podróży działa na zlecenie i w porozumieniu  
z Kurią Metropolitalną w Katowicach. 
 



OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 

● Zapraszam na Nieszpory w niedzielę o godz. 16.30. 

● Dziś o godz. 14.00 rozpocznie się w katedrze w Katowicach Dzień 

Wspólnoty Ruchu Światło - Życie. 

● W tym tygodniu na Mszy św. szkolnej w środę o godz. 8.00 poświęcone 

zostaną tornistry i przybory szkolne pierwszoklasistom. 

● W czwartek Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Po porannej 

Mszy św. Adoracja Najświętszego Sakramentu. 

● Ministrantów oraz chłopców, którzy chcieliby zostać ministrantami za-

praszam na zbiórkę w piątek o godz. 17.00 do salki nad zakrystią. 

● W piątek o godz. 18.00 Msza św. dla młodzieży z okazji rozpoczęcia no-

wego roku szkolnego i katechetycznego. 

● W sobotę 10 września przypada 83 rocznica poświęcenia naszego ko-

ścioła. Pamiętajmy o modlitwie za żyjących i zmarłych kapłanów i dobro-

dziejów naszej parafii. 

● Okazja do Spowiedzi św. przed każdą Mszą. 

● W dzisiejszym „Gościu Niedzielnym”: 

 - o kanonizowanej właśnie dzisiaj Matce Teresie z Kalkuty, która mówiła, 

że świętość to nie luksus, tylko podstawowe zadanie każdego z nas. 

Ponadto w Gościu: 

- o trzęsieniu ziemi we Włoszech – reportaż o jednym ze zrujnowanych 

miasteczek; 

- poznajmy siłę chrześcijańskiej medytacji. Modlitwa Jezusowa, któ-

ra  kruszy skamieniałe serca. 

W Małym Gościu Niedzielnym: 

- wciągająca gra planszowa dla całej rodziny „Początek.pl” 

- wybór zdań, które Papież Franciszek wypowiedział do nas podczas 

Światowych Dni Młodzieży.  

● Kolekta w przyszłą niedzielę przeznaczona będzie na potrzeby archidie-

cezji. „Bóg zapłać” za dzisiejsze ofiary. 

● Przed kościołem zostaną zebrane ofiary dla ofiar trzęsienia ziemi we 

Włoszech. 

 



5 IX 
Poniedziałek 

Wsp. św. Matki 

Teresy z Kalkuty 

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

6 IX 
Wtorek 

 

g. 700 
g. 1800 

- Za + Emilię Bannert w 5. rocznicę śmierci 
- Za ++ rodziców Stanisława i Elżbietę Midor oraz brata 

Henryka 

7 IX 
Środa 

Wsp. św. Mel-

chiora Gro-

dzieckiego, pre-

zbitera i męcz. 

g. 700 
g. 800 

- Za ++ Marię i Józefa Krzykalskich 
Msza Św. szkolna 
- Za + Otylię Niedurny w dniu urodzin 

8 IX 
Czwartek 

Święto 
Narodzenia 

NMP 

g. 700 

 
 
g. 1800 

- Za ++ Tadeusza Kowalskiego, ojca Henryka, matkę Ja-
dwigę oraz ++ z rodziny 

po Mszy Św. Adoracja Najświętszego Sakramentu 
- Do Opatrzności Bożej i Matki Boskiej z podziękowaniem 
za trud wychowania, z prośbą o Boże błogosławieństwo, 
potrzebne łaski i zdrowie dla rodziców Czaja i Urbański 
od nowożeńców  

9 IX 
Piątek 

Wsp. św. Piotra 

Klawera  

g. 700 

 

g. 1800 

- Za ++ Jerzego, rodziców, teściów, rodzeństwo z obu 
stron oraz dusze w czyśćcu cierpiące 
- W intencji młodzieży o Boże Błogosławieństwo i światło 
Ducha Św. w nowym roku szkolnym i katechetycznym 

10 IX 
Sobota 

Rocznica 

poświęcenia  

kościoła 

g. 1400 
g. 1800 

Ślub rzymski: Boermann - Sidełko 
- Za ++ rodziców Annę i Karola Wolany oraz pokrewień-
stwo z obu stron 

11 IX 
NIEDZIELA 

24 zwykła w 
ciągu roku 

g. 630 

g. 700 

g. 1000 

 
 
 
 
 
g. 1630 
g. 1900 

Godzinki ku czci Matki Bożej 
- Za ++ Jana Bernaś, rodziców oraz teściów 
- Do Najświętszego Serca Pana Jezusa i Matki Boskiej 
Piekarskiej z podziękowaniem za odebrane łaski, z proś-
bą i opiekę Bożą i zdrowie dla małżonków Jolanty i Zbi-
gniewa Kowalcze z okazji 30. rocznicy ślubu oraz o bło-
gosławieństwo Boże dla całej rodziny 

Te Deum 
Nieszpory 
 - Za + Stefana Kuziorowicza w 3. rocznicę śmierci 
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