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Z Częstochowy do Pawłowa… 
 

Jan Paweł II zaprosił nas, abyśmy wstąpili do ekskluzywnego klubu 

pielgrzyma. Zaprosił tych, którzy z mięczaków chcą stać się siłacza-

mi w wierze, nadziei i miłości! Warto zastanowić się nad tym zapro-

szeniem.  

 Powrót z Częstochowy rozpoczynamy modlitwą w trakcie odsłonięcia 

obrazu Matki Bożej o godz. 6.00. Następnie Msza św. w kościele jasno-

górskim, która stanowi wzmocnienie duchowe wyraźnie przekładające się 

na siły fizyczne. Po niej - tradycyjne zdjęcie przed sanktuarium. Czasem 

części pielgrzymów wydaje się nierealne, że mają siły na drogę powrotną. 

Tak było i w tym roku, kiedy rano osoby zdecydowane na powrót pocią-

giem nagle oświadczyły, że wracają pieszo.  

 Droga powrotna przebiega tą samą trasą. Śniadanie w Dźbowie - po 

przejściu poligonu, następnie odpoczynek na Wygodzie. Modlitwę Anioł 

Pański odmawiamy w Rększowicach. Niegościnny okazał się zajazd  

w Kamienicy, który (już drogi rok z rzędu) był nieczynny. Potem już posiłek  

w Piasku i resztkami sił dotarliśmy do Miotka, gdzie u Sióstr Służebniczek 

Najświętszej Maryi Panny, jak co roku, znajdujemy nocleg.  

  Następnego dnia kolejne odcinki - te poranne są niestety najdłuższe  

i najbardziej męczące. W tym roku drugi dzień powrotu rozpoczął się 

deszczem, na szczęście słabym i nie trwającym zbyt długo. Jednak sku-

tecznie uniemożliwił nam wypoczynek na trawie, więc trzeba było szukać 

miejsca np. na przystanku autobusowym. 

 
 



  

Odpoczynek na przystanku-tym razem zmieściliśmy się wszyscy... 

 

 Radością napełnia nas widok wieży sanktuarium piekarskiego. Po 

modlitwie przed cudownym obrazem Matki Boskiej nadchodzi czas na lo-

dy i kawę. Następny odcinek to zupełna zmiana klimatu - zamiast lasów - 

ulice i zabudowania Bytomia, potem Rudy Śląskiej. W pamięci zostaje in-

tonowana zazwyczaj pod przejściem podziemnym przy dworcu w Bytomiu 

pieśń: „My chcemy Boga…”. Potem „Koronka…” w drodze - trochę się bo-

imy, że nie zdążymy na 18.00 do Pawłowa, a zmęczenie coraz bardziej 

daje się we znaki. 

 Po osiągnięciu szczytu górki na Goduli i „cierpiącym” odpoczynku  

w parku - ostatni etap. Powitanie w Pawłowie koi nasze zmęczenie. Msza 

św., pomimo wyczerpania, jest wzniosłym i przepięknym przeżyciem dla 

każdego z nas. Jezus przyjęty pod dwoma postaciami jest wynagrodze-

niem trudów, źródłem pocieszenia, radości i sił na kolejny rok. 



OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE: 

● We wtorek przypada Rocznica Objawień Matki Bożej w Fatimie. Msza 

św. ku czci Trójcy Przenajświętszej i Matki Boskiej Fatimskiej z procesją 

odprawiona zostanie o godz. 19.00. Proszę o przyniesienie świec. 

● W środę obchodzimy Święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Czyń-

my często znak Krzyża Świętego i starajmy się cierpliwie znosić krzyże 

dania codziennego. 

● W czwartek - 15 września - o godz. 18.45 w kościele, spotkanie z Ro-

dzicami dzieci klasy III a. Spotkanie z Rodzicami klasy III b odbędzie się 

w czwartek - 22 września o tej samej godzinie.  

● W tym tygodniu przypada III piątek miesiąca poświęcony Miłosierdziu 

Bożemu. Msza Św. w intencji czcicieli odprawiona zostanie  

o godz. 18.00.  

● W przyszłą niedzielę w Katedrze Chrystusa Króla w Katowicach 

Dzień Wspólnoty Dzieci Maryi.  

● W tym tygodniu obchodzimy kwartalne Dni Modlitw za dzieci, mło-

dzież i wychowawców. 

● Okazja do Spowiedzi Św. przed każdą Mszą Św. 

● W dzisiejszym „Gościu Niedzielnym”:  

 - papież emeryt Benedykt XVI po raz ostatni publicznie zabrał głos. Po-

wiedział między innymi o powodach rezygnacji, o swoim następcy – 

Franciszku i o przyszłości Kościoła. W „Gościu” obszerne fragmenty 

wyjątkowej książki „Benedykt XVI. Ostatnie rozmowy”. 

Ponadto w Gościu: 

- czy Polacy na Wyspach Brytyjskich mają się czego bać? Dane rządu 

brytyjskiego pokazują, że tamtejsza gospodarka ma się dobrze miedzy 

innymi dzięki pracy Polaków; 

- o tym, że Opatrzność Boża może działać i przez ateistów. 

 ● Kolekta w przyszłą niedzielę zostanie przeznaczona na potrzeby na-

szej parafii. „Bóg zapłać” za dzisiejsze ofiary. 

 



IIINTENCJENTENCJENTENCJE  M  M  MSZYSZYSZY   św. od 12 do 18 września 2016 r. 

12 IX 
Poniedziałek 

Urocz. NMP Piekarskiej 

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

13 IX 
Wtorek 

Wspomnienie 

św. Jana Chryzostoma 

Rocz. Objawień Matki 

Boskiej  Fatimskiej 

g. 700 

g. 1900 
- Za + Olgę Widera w dniu urodzin 
- Ku czci Trójcy Przenajświętszej i Matki Boskiej Fatimskiej 
z podziękowaniem za odebrane łaski, o opiekę i zdrowie 
dla Ojca Świętego, na wynagrodzenie za grzechy, za dusz-
pasterzy, za nasze rodziny, chorych oraz w intencjach czci-
cieli Matki Boskiej Fatimskiej - od ofiarodawców          

  po Mszy Św. procesja ze świecami wokół kościoła 

14 IX 
Środa 

ŚWIĘTO   
PODWYŻSZENIA 

KRZYŻA ŚWIĘTEGO 

g. 700 

 

 

 

g. 800 

 

- Do św. Rodziny z podziękowaniem za odebrane łaski,  
z prośbą o opiekę Bożą i zdrowie dla małżonków Binkie-
wicz z okazji 22. rocznicy ślubu oraz o błogosławieństwo 
Boże dla rodziny 
Msza Św. szkolna 
- Za + Grażynę Mych w 5. rocznicę śmierci 

15 IX 
Czwartek 

Wspomnienie Matki  

Boskiej Bolesnej 

g. 700 

 

g. 1800 

- Za ++ Wiktora Leksy i Augustyna Górczyk 
po Mszy Św. Adoracja Najświętszego Sakramentu 

- Do Miłosierdzia Bożego i Matki Boskiej Piekarskiej z po-
dziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalszą opiekę 
Bożą i zdrowie dla małżonków Walerii i Jana Maciejczyk  
w 55. rocznicę ślubu, dla Danki i Michała w 32. rocznicę 
ślubu oraz o błogosławieństwo Boże dla rodziny 

16 IX 
Piątek 

Wspomnienie 

św. św. męczenników 

Korneliusza, papieża  

i Cypriana, biskupa 

g. 700 

 

 

 

g. 1800 

- Do Miłosierdzia Bożego i Matki Boskiej Nieustającej Po-
mocy z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dal-
szą opiekę Bożą i zdrowie dla Urszuli i Jana Musioł oraz  
o błogosławieństwo Boże dla rodziny 
- Ku czci Miłosierdzia Bożego w intencji czcicieli 

17 IX 
Sobota 

Wsp. św. Roberta 

Bellarmina, bpa 

g. 700 
g. 1800 

- Za + Alojzego Mierzwa w rocznicę śmierci 
- Za + Alfreda Jarczyk w rocznicę śmierci 

18 IX 
NIEDZIELA 
25 ZWYKŁA  

W CIĄGU ROKU 
ŚWIATOWY DZIEŃ  

ŚRODKÓW  
MASOWEGO 
PRZEKAZU 

g. 630 

g. 700 

 
g. 1000 
 
 
 
 
g. 1630 
g. 1700 

Godzinki ku czci Matki Boskiej 
- Za ++ rodziców Marię i Ignacego Wilczek w rocznicę 

śmierci 
- Do Miłosierdzia Bożego i Matki Boskiej Nieustającej Po-
mocy z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dal-
szą opiekę Bożą i zdrowie dla małżonków Izabeli i Piotra 
Klabis z okazji 20. rocznicy ślubu 
Po Mszy św. chrzest Krzysztofa Bogusa 
Nieszpory 
 - Za ++ Józefa Żebrowskiego, Zenona Owczarek, ++ z ro-
dziny Żebrowski i Owczarek 


