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„Ratujmy Życie” 

 W niedzielę 25 września we wszystkich dzielnicach Zabrza od godzi-

ny 9.00 – 16.00 jest organizowana akcja „Ratujmy Życie”, na rzecz cho-

rych na białaczkę, w czasie której będzie można zostać potencjalnym 

dawcą szpiku.  

 Pobranie próbki jest całkowicie bezbolesne i polega na pobraniu wy-

mazu z wewnętrznej części policzka. W naszej dzielnicy organizatorzy za-

praszają wszystkich chętnych w wieku od 18 – 55 lat do Domu Kultury. 

Prosimy zabrać ze sobą dowód osobisty. Jednocześnie prosimy o prze-

myślane decyzje. Najgorsza dla chorych - odbierająca motywację do walki 

z nowotworem - jest informacja, że dawca, który może uratować ich życie 

wycofuje się z wcześniejszych deklaracji.  

 Święty Franciszek z Asyżu, założyciel zakonu franciszkanów żył na 

przełomie XII i XIII stulecia w zupełnie innej rzeczywistości społeczno-

ekonomicznej, politycznej i ekologicznej - niż my obecnie. Egzystencja 

człowieka była silniej związana z przyrodą, silniej od przyrody uzależnio-

na, a ingerencja w przyrodę nie była tak silna jak obecnie. 

 Idee św. Franciszka są jednak nadal bardzo aktualne. Zebrane  

w swoistego rodzaju dekalog mogą pomóc nam, szczególnie po waka-

cjach, odpowiedzieć sobie na pytanie: czy moje postępowanie wpisane 

jest w nurt franciszkańskiej myśli ekologicznej? 

Ekologiczny dekalog św. Franciszka z Asyżu 



 

 

Ekologiczny dekalog św. Franciszka z Asyżu oparty na jego  
pismach i wczesnych źródłach franciszkańskich. 

1. Bądź człowiekiem wśród stworzeń, bratem między braćmi. 

2. Traktuj wszystkie rzeczy stworzone z miłością i czcią. 

3. Tobie została powierzona Ziemia jak ogród; rządź nią z mądrością. 

4. Troszcz się o człowieka, o zwierzę, o zioło, o wodę i powietrze, aby 
Ziemia nie została ich zupełnie pozbawiona. 

5. Używaj rzeczy z umiarem, gdyż rozrzutność nie ma przyszłości. 

6. Tobie jest zadana misja odkrycia misterium posiłku: aby życie napeł-
niało się życiem. 

7. Przerwij węzeł przemocy, aby zrozumieć, jakie są prawa istnienia. 

8. Pamiętaj, że świat nie jest jedynie odbiciem twego obrazu, lecz nosi  
w sobie wyobrażenie Boga Najwyższego. 

9. Kiedy ścinasz drzewo zostaw choć jeden pęd, aby jego życie nie zo-
stało przerwane. 

10. Stąpaj z szacunkiem po kamieniach, gdyż każda rzecz posiada swoją 
wartość. 

 



● Zapraszam na Nieszpory w niedzielę o godz. 1630.  

● Jutro swoje imieniny obchodzi Ksiądz Arcybiskup Senior Damian Zimoń. 

Pamiętajmy o nim w swoich modlitwach. 

● We wtorek po wieczornej Mszy św. wieczornej zebranie Zespołu Chary-

tatywnego. 

● W sobotę rozpoczyna się miesiąc październik. Zachęcam wszystkich 

parafian: dorosłych, młodzież i dzieci, do udziału w codziennych Nabożeń-

stwach Różańcowych - w tygodniu o 1730, w niedzielę o 1630. Różaniec 

jest streszczeniem Ewangelii, bo w całej swej prostocie formy umożliwia 

przeżycie największych tajemnic chrześcijaństwa. Za udział w Nabożeń-

stwie Różańcowym można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warun-

kami. 

● Okazja do Spowiedzi św. przed każdą Mszą św. 

● W dzisiejszym „Gościu Niedzielnym”: 

- DVD z najgłośniejszym filmem religijnym ostatnich lat, „Bóg nie umarł”. 

Czy umiemy przekonująco bronić naszej wiary? Filmowa opowieść pod-

powiada, jak rozmawiać z niewierzącymi, a jednocześnie pokazuje, że 

Bóg jest cały czas z nami. 

Ponadto w Gościu: 

- o tym, że Panu Bogu bardzo podoba się pokuta; 

- gdybym był osobą niewierzącą, nigdy bym tam nie pojechał – mówi za-

wodowy żołnierz, który pomaga chrześcijanom w Iraku. 

● Kolektę w przyszłą niedzielę zbiorą członkowie Rady Duszpasterskiej - 

przeznaczona jest  na potrzeby naszej parafii.  „Bóg zapłać” za dzisiejsze 

ofiary. 

 

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 



IIINTENCJENTENCJENTENCJE  M  M  MSZYSZYSZY   św. od 26 września do 2 października 2016 r. 

26 IX 
Poniedziałek 
Wsp. św. św. mę-
czenników Kosmy 

i Damiana 

g. 1800 - Za + Joachima Michałowskiego w 7. rocznicę śmierci 
 

27 IX 
Wtorek 

Wsp. Św. Wincente-
go a Paulo 

g. 700 

g. 1800 
- Za ++ Krystynę, Gerarda, rodziców, teściów 
- Za + Mariana Biskup w 1. rocznicę śmierci 

28 IX 
Środa 

Wsp. św. Wacława 

g. 700 

g. 800 

 

 

- Za + Alojzego Bubała w 20. rocznicę śmierci 
Msza Św. szkolna  
- Za ++ Franciszkę Koloczek, męża Józefa Stania, ojca Bo-
gumiła, siostrę Gertrudę oraz Magdalenę Syganiec 

29 IX 
Czwartek 

ŚWIĘTO ŚW. ŚW. 
ARCHANIOŁÓW  
MICHAŁA, GA-

BRIELA I RAFAŁA 

g. 700 

 

g. 1800 

- Za dusze w czyścu cierpiące 
Po Mszy św. Adoracja Najświętszego Sakramentu 

- Za + Helenę Duk w rocznicę śmierci 
 

30 IX 
Piątek 

Wsp. 
św. Hieronima 

g. 700 

g. 1800 
- Za dusze w czyścu cierpiące 
- Za + Edytę Duk w 3. rocznicę śmierci 
 

1 X 
Sobota 

Wsp. św. Teresy 
od Dzieciątka 

Jezus 
 

g. 700 

g. 1730 

g. 1800 

- Za + Łucję Kapol w dniu urodzin 
Nabożeństwo różańcowe 
- Za + Arkadiusza Bugla w 3. rocznicę śmierci, ++ z rodziny 
Bugla, Niemietz i Szymkiewicz 
 

2 X 
NIEDZIELA 
27 ZWYKŁA  

W CIĄGU  
ROKU 

 
 

g. 630 

g. 700 
g. 1000 
 
 
 
 
g. 1630 
g. 1700 

Godzinki ku czci Matki Bożej 
- Za + Huberta Sparwasser w dniu urodzin 
- Do Miłosierdzia Bożego i Matki Boskiej Różańcowej oraz 
św. Judy Tadeusza z podziękowaniem za odebrane łaski,  
z prośbą o opiekę Bożą i zdrowie dla Zbigniewa Rawińskie-
go z okazji 60. rocznicy urodzin oraz o błogosławieństwo 
Boże dla rodziny                           Te Deum                                                                  
Nabożeństwo różańcowe 
- Za + Mariana Matusiak od Agaty i Sławomira Smoter 


