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PODZIĘKOWANIE 

Księdzu Proboszczowi Józefowi Krakowskiemu, Księdzu Proboszczowi 

Seniorowi Kazimierzowi Szalaście i Księdzu Proboszczowi Janowi Przy-

bylokowi za uroczyste odprawienie Mszy św., p. organiście Janowi Cyga-

nowi oraz Frankowi za oprawę muzyczną, p. kościelnemu, służbie litur-

gicznej, rodzinie, znajomym oraz wszystkim uczestniczącym we Mszy św. 

z okazji rocznicy naszego ślubu, za modlitwy, życzenia i kwiaty składamy 

serdeczne podziękowanie 

Anna i Eugeniusz Kupka 

 

MŁODY CZŁOWIEKU NIE DAJ SIĘ! IDŹ ZA CHRYSTUSEM! 

28 PAŹDZIERNIK 2016 

PARAFIA ŚW. MARII MAGDALENY W BIELSZOWICACH 

 

18.00 - Msza św. 

19.00 - Konferencja o zagrożeniach życia duchowego mło-

dzieży" 

19.45 - Adoracja Najświętszego Sakramentu 

     Okazja do Spowiedzi 

20.15 - Agapa 

21.00 - Apel Jasnogórski 

 



"W oknach" 

Dzielnicowy Ośrodek Kultury  w Zabrzu – Pawłowie  

ul. Sikorskiego 114 serdecznie zaprasza na spektakl  

"W oknach" wystawiony przez grupę "Aktywni, twórczy, po-

trzebni 60+". Spektakl odbędzie się w piątek,  

21 października o godz.17.00. Wstęp wolny! 

 
Kto jest Twoim  

mistrzem  

i nauczycielem? 

 Często słyszy-

my, że na przykład 

znany aktor wspo-

mina swojego mi-

strza. Najczęściej 

starszego aktora, od którego wiele się nauczył i który wywarł trwałe piętno 

na jego aktorstwie. Wielu sportowców również podkreśla, że w trakcie 

swojej kariery starało się naśladować „swojego mistrza”. Może nim być in-

ny znany sportowiec czy trener. Swoich mistrzów posiadają też niekiedy 

znani malarze czy muzycy. 

 Jednak przypadki, w których słyszymy o relacji mistrz – uczeń są coraz 

rzadsze. Większość ludzi nie przyznaje się do posiadania autorytetu, a co 

dopiero mistrza, na którym mieliby wzorować swoje życie. Wydaje się, że 

jest to niemodne. Obecnie ludzie szczycą się tym, że są niezależni. Sami 

wyznaczają sobie cele i nie potrzebują niczyich rad.  

 Co to znaczy być uczniem Jezusa? – Być uczniem Chrystusa to zna-

czy najpierw przebywać z Chrystusem, czerpać siły z Jego słowa i obec-

ności w naszym życiu, a następnie głosić tę prawdę ludziom, wśród któ-

rych żyjemy. Uczniem Chrystusa jest ten, kto słucha Słowa Bożego, przyj-

muje je sercem szlachetnym i dobrym, i wydaje owoc przez swą wytrwa-

łość. Uczniem Chrystusa jest ten, kto próbuje naśladować Mistrza zgodnie 

ze wskazaniami Kazania na Górze. Uczniem Chrystusa jest też ten, kto 

szuka Królestwa Bożego pośród swoich codziennych zajęć. 



● Dziś przeżywamy. Światowy Dzień Misyjny rozpoczynający Tydzień Mi-

syjny. W naszych modlitwach pamiętajmy o misjach i misjonarzach.  

● W dniu dzisiejszym odbywa się liczenie wiernych uczestniczących  

w Mszach św.  

● Zapraszam na dzisiejsze Nabożeństwo Różańcowe o godz. 1600, które 

poprowadzi chór Lutnia. W tygodniu Nabożeństwa Różańcowe o 1730. 

● W tym tygodniu przypada 3. piątek miesiąca, który poświęcony jest Mi-

łosierdziu Bożemu. 

● Okazja do Spowiedzi św. przed każdą Mszą św.  

● W Kancelarii Parafialnej oraz zakrystii przyjmowane są zalecki na Dzień 

Zaduszny i oktawę. Przyjmowane są także ofiary za wodę, wywóz śmieci 

z cmentarza oraz opłaty za miejsca grobowe.  

● Nowi mieszkańcy Pawłowa, którzy chcieliby przyjąć kolędę proszeni są 

o zgłoszenie się w kancelarii parafialnej lub zakrystii. 

● W dzisiejszym „Gościu Niedzielnym”:  

- co przedstawiają mozaiki zdobiące sanktuarium św. Jana Pawła II  

w Krakowie – dzisiaj, w niedzielę, odbywa się uroczysta konsekracja ko-

ścioła. 

Ponadto w Gościu: 

- co odkryli tegoroczni nobliści z medycyny, fizyki i chemii? – odpowiada 

Tomasz Rożek, autor telewizyjnego programu „Sonda”. 

- kim są nowi kardynałowie ogłoszeni przez papieża Franciszka? 

● Za tydzień kolekta przeznaczona będzie na misje. Bóg zapłać za dzi-

siejsze ofiary. 

 

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 



IIINTENCJENTENCJENTENCJE  M  M  MSZYSZYSZY   św. od 17 do 23 października 2016 r. 
TYDZIEŃ MISYJNY 

17 X 

Poniedziałek 
Wspomnienie  

św. Ignacego  

Antiocheńskiego 

g. 1730 

g. 1800 

Nabożeństwo różańcowe 

- Do Miłosierdzia Bożego i Matki Boskiej Nieustającej Pomocy z po-

dziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o opiekę Bożą, zdrowie  

i pracę dla Adama, Karoliny i Michała z okazji urodzin 

18 X 

Wtorek 
Święto św. Łukasza 

Emangelisty 

g. 700 

g. 1730 

g. 1800 

- Za + Gabrielę Połap od członków Bractwa Żywego Różańca 

Nabożeństwo różańcowe 

- Za + Gerdę Wójcik od rodziny Czaja i Niklaczyński  

19 X 

Środa 
Wspomnienie  

św. Pawła  

od Krzyża,,  

św. męczennika Jana 

Bredeuf oraz tow. 

g. 800 

 

 

 

g. 1730 

g. 1800 

Msza św. szkolna  

- Do Miłosierdzia Bożego i Matki Boskiej Różańcowej z podzięko-

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

całej rodziny 

Nabożeństwo różańcowe 

- Za + Franciszkę Lończyk w 1. rocznicę śmierci 

20 X 

Czwartek 

Wspomnienie św. 

Jana Kantego 

 

g. 700 

g. 1730 

g. 1800 

- Za + syna Antoniego 

Nabożeństwo różańcowe 

- Za ++ Ryszarda i Martę Grzesiok oraz rodziców 

 

21 X 

Piątek 
 

g. 700  

g. 1730 

g. 1800 

- Z prośbą o rozwiązanie trudnej sprawy dla Piotra 

 Nabożeństwo różańcowe 

- Ku czci Miłosierdzia Bożego w intencji czcicieli 

22 X 

Sobota 

Wspomnienie 

św. Jana Pawła II 

 

g. 700 

g. 1730 

g. 1800 

- Za + Joannę Paluch w rocznicę śmierci 

Nabożeństwo różańcowe 

- Za ++ rodziców Augustyna i Bertę Czech  

23 X 
 

NIEDZIELA 

30 ZWYKŁA  

W CIĄGU RO-

KU 

 

g. 630 

g. 700 

g. 1000 

 

 

 

 

 

g. 1630 

g. 1700 

Godzinki ku czci  Matki Bożej 

- Za + Zygmunta Sidełko w 1. rocznicę śmierci 

- Do Miłosierdzia Bożego i Matki Boskiej Częstochowskiej z podzię-

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

małżonków Bogumiły i Ryszarda - Joachima Bednarczyk z okazji 

30. rocznicy ślubu oraz dla Ryszarda - Joachima z okazji 55. roczni-

cy urodzin oraz o błogosławieństwo Boże dla całej rodziny                                             

                                                                                       Te Deum 

Nabożeństwo różańcowe- 

- Za + Annę Dziura oraz męża 


