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J. Cortes, znakomity pisarz i dyplomata XIX w., napisał:  

"Ci, którzy modlą się, czynią więcej dla świata niż ci, którzy wal-

czą. Jeżeli świat staje się coraz gorszy, to dzieje się tak dlatego, 

że więcej stacza się walk niż modlitw".  

Różaniec - lekarstwo na złe czasy  

Modlitwa różańcowa, upraszająca opiekę Maryi, ustanowiona została jako 

ratunek przed nieprzyjaciółmi Kościoła. Historia pokazuje na bardzo wielu 

przykładach, że w czasach, kiedy zło wzrastało w siłę, Różaniec stawał 

się najbardziej skuteczną pomocą w niebezpieczeństwach. Dlaczego więc 

w dzisiejszych czasach w naszym kraju nie miałby osiągnąć równie cu-

downych rezultatów, jak pod Lepanto czy w Austrii? Dlaczego by nie miał 

obronić nas od potężnych wrogów Kościoła? Z różańcem w ręku wyjdźmy 

im naprzeciw. Z pewnością Różaniec Maryi jest potężniejszy niż najpotęż-

niejsze zło.  

SZLACHETNA PACZKA i AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI 

poszukują wolontariuszy do kolejnej edycji obu programów. To właśnie 

wolontariusze w 950 lokalizacjach w całej Polsce sprawią, że mądra po-

moc dotrze do najbardziej potrzebujących. Wolontariusz może zyskać nie 

tylko satysfakcję z niesienia pomocy, ale przede wszystkim możliwość zy-

skania kluczowych kompetencji cenionych na rynku pracy – związanych  

z zarządzaniem sobą, pracą w grupie, organizacją eventów oraz rozwój 

umiejętności komunikacyjnych, interpersonalnych i wielu innych. Także  

w Zabrzu można zostać wolontariuszem Paczki. Więcej informacji  

o możliwości zgłoszenia na www.superw.pl. Czekamy do 15 paź-

dziernika!  



W SOBOTĘ 8 PAŹDZIERNIKA 2016 R. ZAPRASZAMY NA  

XIII Archidiecezjalną Pielgrzymkę Nauczycieli, Wychowawców, Katechetów 

i Pracowników Oświaty do MB Miłości i Sprawiedliwości Społecznej w Pie-

karach Śląskich - 

 „PRAWDA – FUNDAMENT WYCHOWANIA” 

W programie pielgrzymki: 

9.40 – Rozpoczęcie pielgrzymki modlitwą oraz złożeniem kwiatów pod po-

mnikiem Św. Jana Pawła II. 

10.00 – Msza św. w intencji Nauczycieli, Katechetów i Pracowników Oświa-

ty pod przewodnictwem ks. Arcybiskupa Wiktora Skworca. 

11.15 – W Bazylice Najświętszej Marii Panny i św. Bartłomieja wykład  pt.: 

„prawda – fundament wychowania”.  Wygłoszony przez ks. dra Tomasza 

Jaklewicza zastępcy redaktora naczelnego „Gościa Niedzielnego” oraz kie-

rownika Działu Kościół. 

12.00 – W Miejskim Gimnazjum nr 2 w Piekarach Śląskich Piknik Nauczy-

cielski; 

13.30 – Na Kalwarii Piekarskiej nabożeństwo w intencji nauczycieli, wycho-

wawców i pracowników oświaty prowadzone przez Siostry Boromeuszki. 
 

 

 Film “Tajemnica nowenny pompejańskiej” jest już gotowy! 

Film, a dokładnie… 3 filmy – bogactwo zebranego materiału pozwoliło nam 

przygotować tryptyk. Po wielu etapach, trudnościach i ograniczeniach udało 

nam się w czerwcu 2016 roku zamknąć projekt,  

by w miesiącu różańca rozpocząć jego promocję.  

Dziękujemy naszym Patronom za włączenie się w akcję promocyjną oraz 

wszystkim osobom, które zamówiły film w formie przedpłaty.  

Zapraszamy do obejrzenia obszernych skrótów każdej z trzech części – zo-

bacz tutaj: .http://film.rozaniec.info/ 

 



● Zapraszam na nabożeństwo różańcowe dziś o godz. 16.30, natomiast w 

tygodniu o godz. 17.30. 

● W poniedziałek odwiedziny chorych parafian, zgłoszenia przyjmowane 

są w zakrystii.  

● W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. 

Zapraszam do Komunii św. wynagradzającej.  

● Spowiedź dla dzieci szkolnych w środę o godz. 730, dla młodzieży gim-

nazjalnej w czwartek o godz. 1700, dla dorosłych przed każdą Mszą św.  

● Już 07.10.2016 - po wieczornej Mszy Świętej - rozpoczynamy nowy rok 

formacyjny Ruchu Światło - Życie! Na pierwsze piątkowe spotkanie zapra-

szamy obecnych i nowych uczestników Oazy! Czekamy na was! 

● W najnowszym Gościu Niedzielnym: 

Jest szansa, że zniknie przepis pozwalający na zabijanie przed narodze-

niem chorych dzieci. Wskazuje na to dyskusja i głosowanie w polskim par-

lamencie. Posłowie zaangażowani w obronę życia potrzebują pomocy 

wszystkich katolików. 

Ponadto w Gościu: 

-  znał św. ojca Pio, konsekwentnie przestrzegał przed demonami.  Wspo-

mnienie o niedawno zmarłym watykańskim egzorcyście ojcu Gabrielu 

Amorthcie; 

-  o rzezi wołyńskiej. Rozmowa z reżyserem głośnego filmu „Wołyń”.   

W Małym Gościu Niedzielnym: 

- obrazek MB Częstochowskiej do pokolorowania; 

- zachęta do świętowania trzechsetnej rocznicy koronacji obrazu Jasno-

górskiego. 

● „Bóg zapłać” za dzisiejszą kolektę. Za tydzień kolekta przeznaczona bę-

dzie na Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne. 

 

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 
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3 X 
Poniedziałek 

g. 1730 

g. 1800 

Nabożeństwo różańcowe 

- Wspólna za zmarłych (intencje w gablotce) 

- Do Miłosierdzia Bożego z prośbą o zdrowie dla Wojtka.  

4 X 

Wtorek 
Wspomnienie  

św. Franciszka z 

Asyżu 

g. 700 

 

g. 1730 

g. 1800 

- Za ++ rodziców Dominika i Helenę Feliks, brata Czesława, Annę i Jana Fe-

liks, ++ z pokrewieństwa, Różę Woźniczka i dusze w czyśćcu cierpiące 

Nabożeństwo różańcowe 

- Do Opatrzności Bożej o błogosławieństwo i cierpliwość w chorobie dla Sio-

stry Joanny 

5 X 

Środa 
Wsp.  

św. Faustyny  

g. 800 

 

 

g. 1730 

g. 1800 

Msza Św. szkolna 

- Za + Zdzisława Mirek - od pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  

nr 6 

Nabożeństwo różańcowe 

- Za + dziadka Antoniego Kempa w rocznicę śmierci oraz pradziadków Paulinę 

i Pawła Kempa 

6 X 

Czwartek 

I czwartek 

Wspomnienie  

św. Brunona 

g. 700 

 

 

g. 1730 

g. 1800 

- Ku czci Chrystusa - Najwyższego i Wiecznego Kapłana  

o uświęcenie duchowieństwa oraz za kapłanów, którzy pracowali  

w naszej parafii - od ofiarodawców 

Nabożeństwo różańcowe 

- O nowe powołania kapłańskie i zakonne z naszej parafii - od ofiarodawców 

7 X 

Piątek 
I piątek 

Wspomnienie 

N.M.P Różańc. 

g. 700 

 

g. 1730 

g. 1800 

- Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa jako wynagrodzenie za grzechy w 

intencji emerytów i chorych naszej parafii - od ofiarodawców 

Nabożeństwo różańcowe 

- Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa za dzieci Pierwszokomunijne, ich 

rodziców i chrzestnych 

8 X 

Sobota 

I sobota 

g. 700 

 

g. 1500 

 

 

g. 1730 

g. 1800 

- Ku czci Niepokalanego Serca Maryi i Królowej Różańca Świętego za żyją-

cych i ++ członków Bractwa Żywego Różańca 

- Do Opatrzności Bożej i Matki Boskiej Nieustającej Pomocy z podziękowa-

niem za odebrane łaski, z prośbą o opiekę Bożą, zdrowie i dary Ducha św. dla 

rodziny i wnucząt Owczarek i Szewczyk 

Nabożeństwo różańcowe 

- Za + męża Pawła w rocznicę śmierci 

9 X 
 

NIEDZIELA 

28 ZWYKŁA  

W CIĄGU RO-

KU 

g. 630 

g. 700 

 

 

 

g. 1000 

 

 

g. 1630 

g. 1700 

Godzinki ku czci Matki Bożej 

- Do Najświętszego Serca Pana Jezusa i Matki Boskiej Częstochowskiej z po-

dziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o opiekę Bożą i zdrowie dla mał-

żonków Anny i Eugeniusza Kupka z okazji 20. rocznicy ślubu oraz o błogosła-

wieństwo Boże dla rodziny                                            Te Deum 

- Z prośbą o opiekę Bożą, zdrowie i dary Ducha św. dla Marianny Pryzwan  

z okazji 18. rocznicy urodzin 

Po Mszy św. chrzest Pauliny Jondy 

Nabożeństwo różańcowe 

- Do Miłosierdzia Bożego i Matki Boskiej Częstochowskiej z podziękowaniem 

za odebrane łaski, z prośbą o opiekę Bożą i zdrowie dla rodziny Wręczycki 


