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Trwa III edycja Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego.  
W II edycji,dzięki głosom oddanym przez mieszkańców Pawłowa, do reali-
zacji przyjęto projekt na „siłownię pod chmurką”, który zostanie zreali-

zowany na początku przyszłego roku.  
Do III edycji z naszej dzielnicy zakwalifikowane zostały trzy projekty. Są to 
w kolejności rejestracji - P0041- projekt na odbudowę kładki nad Czar-
nawką do parku im. rotm. Pileckiego nr39 - P0042-projekt parkingu 

za Domem Kultury nr 40 - P0043-wspólny projekt z Makoszowami na 
budowę dwóch zieleńców. Nasz zieleniec zlokalizowany jest na 

skrzyżowaniu ulicy Sikorskiego z ul. Mendego nr 41 
 Głosowanie przeprowadzone zostanie w formie elektronicznej od 21 
do 27 października. Mogą w nim wziąć udział wszyscy mieszkańcy Za-
brza, którzy ukończyli 16 lat i są zameldowani w Zabrzu. Głosować można 
TYLKO ELEKTRONICZNIE. Dostęp do strony będzie możliwy poprzez 
link : www.um.zabrze.pl/mieszkancy/budzet-partycypacyjny/iii-edycja. 
Na tej stronie są też zamieszczone wszystkie pozostałe informacje na te-
mat tegorocznych projektów. 
 Aby wziąć udział w głosowaniu, trzeba będzie podać swoje dane 
osobowe, miejsce zamieszkania i pesel. Należy również w oznaczone 
miejsce wpisać kod, który pojawi się na ekranie. Po podaniu tych danych 
pokaże się lista projektów biorących udziałw głosowaniu. Z listy będzie 
można wybrać jeden, dwa lub trzy projekty, oddając na każdy jeden głos. 
Goraco zachęcamy do głosowania na WSZYSTKIE TRZY PROJEKTY. 
Głosować można z swoich komputerów albo skorzystać z możliwości od-
dania głosu w Bibliotece przy ulicy Sikorskiego 114 oraz w Sekretariacie 
Domu Kultury w godzinach otwarcia. 
 Zachęcamy mieszkańców Pawłowa do wzięcia udziału w głosowa-
niu. Być może znowu uda nam się wygrać projekt dla naszej dzielnicy. 
Nasze zaangażowanie może zmienić Pawłów. Każdy głos jest ważny! 



Nadał Różańcowi wyjątkową moc 
 

 Ponieważ czasy ostateczne mają się 
wiązać z wyjątkową aktywnością złego du-
cha, a wiele symptomów wskazuje, że żyje-
my dziś w tych czasach, Różaniec może 
być potraktowany jako oręż przeciwko sza-
tanowi. 
 Około 1981 r. miało miejsce wydarze-
nie przytaczane później przez bpa Kazi-
mierza Kraszewskiego. Rzecz miała miejsce w Watykanie podczas pry-
watnej audiencji Polaków u Ojca Świętego Jana Pawła II. Papież Polak 
miał najpierw pochwalić zwyczaj odmawiania egzorcyzmu papieża Leona 
XIII, a później wyciągnął z kieszeni różaniec i pokazawszy go zebranym, 
zapewnił, że to jest egzorcyzm przeciwko wszystkim złym duchom, do-
stępny także dla świeckich. Zauważywszy zaskoczenie na twarzach, do-
dał: „Żebyście nie mieli wątpliwości, to ja w tej chwili nadaję Różańcowi 
moc egzorcyzmu!”. 
 Niejako w ślad za objawieniami, wyjaśnieniami teologów i rozporzą-
dzeniami papieży idzie ludowa pobożność. Wśród obrazów próbujących 
ukazać wielkość Różańca można spotkać wizje piekła: kotły z rozgrzaną 
do czerwoności zawartością i ludzi doznających w nich piekielnych katu-
szy. To oczywiście metafora piekła jako miejsca wiecznej samotności. Co 
znamienne, w wizjach tych bardzo często ratunkiem okazuje się Matka 
Najświętsza. Za pomocą Różańca św. wyciąga Ona skazańców na wol-
ność. Pomaga im wyjść z piekła, trzymając ich mocno za pomocą koronki 
z paciorków. 
 Obraz ten ma charakter metaforyczny. Teologia podpowiada, że jeśli 
ktoś dostanie się do piekła, to taki stan jest wieczny. Jego istotą jest nieja-
ko beznadzieja (wszyscy, którzy tu wchodzicie, porzućcie wszelką nadzie-
ję). Natomiast dla ludzi żyjących w doczesności teraz jest właśnie czas 
odmawiania Różańca. Jeśli w piekle ma być za późno, teraz trzeba chwy-
cić za tę koronkę, która Maryi pomoże uratować nas z piekielnych czelu-
ści. 

Ks. Marek Łuczak 



OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE  
 

● Zapraszam na nabożeństwo różańcowe dzisiaj o godz. 1630 , w tygodniu 

o godz. 1730.  

● Spowiedź Święta przed każdą Mszą św. 

● Zalecki na Dzień Zaduszny i oktawę przyjmowane są w zakrystii oraz  

w kancelarii parafialnej. 

● Nowi mieszkańcy Pawłowa, którzy chcieliby przyjąć kolędę proszeni są  

o zgłoszenie się w kancelarii parafialnej lub zakrystii. 

● W dzisiejszym „Gościu Niedzielnym”:  

- W ciągu ostatnich czterech lat Caritas Polska przeznaczyła na pomoc 

ofiarom wojny w Syrii i Libanie prawie 7 milionów złotych. Teraz każdy z nas 

może pomóc konkretnej rodzinie znanej z imienia i nazwiska, która jest ofia-

rą wojny na Bliskim Wschodzie. Szczegóły w „Gościu”.  

Ponadto w Gościu: 

- o tym, że właścicielem moich ciężko zarobionych pieniędzy jest Pan Bóg. 

- jesteśmy po Wielkiej Pokucie, która miała miejsce w minioną sobotę na 

Jasnej Górze. Każdy powinien wiedzieć, co tam się wydarzyło. 

W Małym Gościu Niedzielnym: 

- plansza do wypełnienia, na której można pokazać, jak spędzamy niedzie-

lę, pierwszy i najważniejszy dzień tygodnia. 

- dlaczego właśnie niedziela jest tak wyjątkowa? 

- nurkujemy w najgłębszym miejscu na Ziemi. 

● Kolekta w przyszłą niedzielę będzie przeznaczona na potrzeby naszej pa-

rafii. Zostanie zebrana przez przedstawicieli Rady Duszpasterskiej. „Bóg 

zapłać” za dzisiejsze ofiary.  

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 młodzieży 

19.45 - Adoracja Najświętszego Sakramentu 

     Okazja do Spowiedzi 

20.15 - Agapa 

21.00 - Apel Jasnogórski 



IIINTENCJENTENCJENTENCJE M M MSZYSZYSZY   św. 24 do 30 października  

24 X 
Poniedzia-

łek 
Wsp. św. Antonie-

go Marii Clareta 

g.1730 

g.1800 

Nabożeństwo różańcowe 

- Za + Klaudiusza Mych od sąsiadów 

25 X 
Wtorek 

 

g. 700 

g.1730 

g.1800 

- Za dusze w czyśćcu cierpiące 

Nabożeństwo różańcowe 

 - Za + Walentego Jankiewicz w 29. rocznicę śmierci 

26 X 
Środa 

 

g. 800 

 

 

g.1730 

g.1800 

Msza Św. szkolna  

- Za ++ rodziców Engelberta i Helenę Kuczera, Bernar-

da i Alicję Tułaj oraz Alojzego Mierzwa 

Nabożeństwo różańcowe 

- Za ++ członków Związku Emerytów i Rencistów 

27 X 
Czwartek 

 

g. 700 

 

g.1730 

g.1800 

- Za ++ Julię Orantek, męża Oswalda, syna Jerzego 

Orantek oraz dusze w czyśćcu cierpiące  

Nabożeństwo różańcowe 

- Za + Edwarda Cygan w rocznicę śmierci 
28 X 

Piątek 
ŚWIĘTO ŚW. ŚW. 

APOSTOŁÓW 
SZYMONA I JUDY 

TADEUSZA 

g. 700 

g.1730 

g.1800 

- Za dusze w czyśćcu cierpiące 

Nabożeństwo różańcowe 

- Za ++ rodziców Cyganek, Kasprzyk, Tomasza Cyga-

nek oraz rodzeństwo z obu stron 

29 X 
Sobota 

 

g. 700 

g.1730 

g.1800 

- Dziękczynno - błagalna w pewnej intencji 

Nabożeństwo różańcowe 

- Za + Tadeusza Łuczak 

30 X 
Niedziela 

 
31 ZWYKŁA  

W CIĄGU  

ROKU 

 

g. 630 

g. 700 

g.1000 

 

 

 

 

g.1630 

g.1700 

 

Godzinki ku czci Matki Bożej 

- Za + Huberta Bytomski 

- Do Opatrzności Bożej i Matki Boskiej Różańcowej z 

podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o opiekę 

Bożą i zdrowie dla małżonków Hanny i Zbigniewa Ra-

wińskich z okazji 35. rocznicy ślubu oraz o błogosła-

wieństwo Boże dla całej rodziny                      Te Deum 

Nabożeństwo różańcowe 

- Za + Jana Hanke w dniu urodzin 

 


