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„Mama, Tata i Dzieci" to Europejska Inicjatywa Obywa-

telska służąca obronie tożsamości Małżeństwa i Ro-

dziny. Celem inicjatywy jest zebranie do dnia 10. grud-

nia 2016 roku jednego miliona podpisów popierają-

cych projekt prawa gwarantującego, że w prawie UE małżeństwo będzie 

rozumiane jako związek kobiety i mężczyzny i odpowiednio do tego rozu-

miane będzie pojęcie rodziny. Projekt zawiera też gwarancje, że UE nie 

będzie wpływać na rozumienie małżeństw w prawie wewnętrznym państw 

członkowskich. 

Dodatkowe informacje są dostępne na stronach internetowych mum-

dadandkids.eu oraz mamatataidzieci.pl  

Dzisiaj w przedsionku kościoła zbierane są podpisy pod tą Europej-

ską Inicjatywą Obywatelską. Należy  mieć przy sobie nr PESEL. Zachęca-

my do jej podpisania.  

 

Dzielnicowy Ośrodek Kultury,  

Rada Dzielnicy Pawłów  

serdecznie zapraszają  

6-go  grudnia o godz. 17.00. na  

Spotkanie ze św. Mikołajem  

połączone z pełną atrakcji  

i niespodzianek   mikołajową  

zabawą dla dzieci.  

Zapisy w Ośrodku Kultury do 1 grudnia . 



Te wszystkie lata 
 

     Narodziny Tomaszka, ślicznego i zdrowego dziecka, były wydarzeniem, 

które należało świętować. Mama miała już dwie starsze córki, które chodzi-

ły do liceum. 

     Codziennie, wraz z upływem czasu wydawało się, że są powody do 

świętowania cennego daru, jaki otrzymano wraz z narodzinami Tomaszka. 

Dorosłych zniewalał słodkim uśmiechem, dziecięcym rozsądkiem i wulka-

nem energii, którym wybuchał właściwie bez końca, gdy wciągał ich  

w swoje zabawy. Przebywanie w jego towarzystwie było prawdziwą przy-

jemnością. 

     Pewnego dnia, pięcioletni Tomaszek udał się wraz z mamą samocho-

dem do centrum handlowego. I jak to często bywa z dziećmi, zadał niespo-

dziewane pytanie: 

     - Mamo, ile miałaś lat, kiedy się urodziłem? 

     - Trzydzieści sześć, Tomaszku. Dlaczego pytasz? - odpowiedziała za-

skoczona starając się przy tym odkryć, jaki jest prawdziwy powód tego py-

tania. 

     - Szkoda! - zareagował z sarkazmem chłopiec. 

     - Synku, o co ci chodzi? - dociekała nadal zaskoczona w najwyższym 

stopniu mama. 

     Odpowiedziało jej najpierw głośne westchnienie chłopca, spojrzenie 

pełne miłości, a potem dotarły do niej wypełnione nutką żalu jego słowa:  

     - Nie szkoda ci tych lat, które spędziliśmy nie znając się? 

      

Późno Cię ukochałem, Piękności dawna i zawsze nowa! Późno Cię uko-

chałem! We mnie byłeś, ja zaś byłem na zewnątrz i na zewnątrz Cię po-

szukiwałem. Sam pełen brzydoty biegłem za pięknem, które stworzyłeś. 

Byłeś ze mną, aleja nie byłem z Tobą (św. Augustyn).  

 

 

Bruno Ferrero  



OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 

 
 
 

 

● Dzisiaj rozpoczynamy Adwent - okres pobożnego i radosnego oczeki-

wania na przyjście Pana. Od poniedziałku zapraszam wszystkich para-

fian, młodzież, a szczególnie dzieci z lampionami na Roraty. Msze św. ro-

ratnie odprawiane będą codziennie o godz. 1800, za wyjątkiem środy -  

w ramach Mszy św. szkolnej - o godz. 800 i soboty - o godz. 700. 

● Pierwsza Niedziela Adwentu jest Niedzielą Trzeźwości. 

● Zapraszam dziś na godz. 1630 na Nieszpory.  

● W tym tygodniu przypada I czwartek, piątek i sobota nowego miesiąca. 

Zapraszam do Komunii św. wynagradzającej.  

● Okazja do Spowiedzi Świętej dla dzieci szkolnych i młodzieży gimna-

zjalnej w czwartek o godz. 1730, dla dorosłych przed każdą Mszą św.  

● Jutro odwiedziny chorych. Zgłoszenia przyjmowane są w zakrystii. 

● W przyszłą niedzielę w Kochłowicach odbywa się Dzień Skupienia dla 

narzeczonych. Rozpoczęcie o godz. 1400. W programie: konferencja, oka-

zja do Spowiedzi św. i Msza św. 

● W przedsionku kościoła przez cały Adwent sprzedawane będą świece  

i opłatki. Dochód z tej sprzedaży przeznaczony jest na działalność Akcji 

Charytatywnej Caritas. 

● Plan odwiedzin w Informatorze i gablotce. Najbliższe odwiedziny dusz-

pasterskie: 

27.11.2016 Niedziela 13:00 Tyska 2-6, 3-37 

3.12.2016  Sobota 13:00 Tyska 50-14 

4.12.2016  Niedziela 14:00 Tyska 14a-8, Malinowa 1-9, Familijna 

7-9, Rodzinna 29,27, Westerplatte 57,59,60. 

● W dzisiejszym „Gościu Niedzielnym”: 

Czym właściwie jest nadzieja? 

Chrześcijańska nadzieja ma niewiele wspólnego z optymizmem. Pierwszy 

odcinek adwentowych rekolekcji pod tytułem „Szkoła nadziei”. 

Ponadto w Gościu: 

- św. Karol de Foucauld nie stawiał pytania o to, czy wolno nawracać mu-

zułmanów, bo było to dla niego oczywiste. Tak modlił się za wyznawców 

Allacha: „Boże mój, polecam Ci z całej duszy ich nawrócenie”; 

- o własnoręcznym robieniu adwentowych kalendarzy, są dużo cenniejsze 
od kupionych w sklepie. 

● Za tydzień kolekta przeznaczona będzie na potrzeby naszej parafii. 

Zbiorą ją członkowie Rady Duszpasterskiej. Przed kościołem zbiórka na 

Fundusz pomocy Kościołowi na Wschodzie. 

● “Bóg zapłać” za dzisiejsze ofiary. 



I�������  M��� I�������  M��� I�������  M��� św. od 28 listopada do 4 grudnia 2016 r. 

28 XI 

Poniedziałek 

g. 1800 Roraty  - Za + Maksymiliana Krakowskiego jako 30.dniowa 

oraz za + Emę Krakowską w 50. rocznicę śmierci 

29 XI 

Wtorek 

g. 700 

 

g. 1800 

- Za + Siostrę Mariettę - Otylię Owedyk w rocznicę śmierci 

i w dniu urodzin oraz za ++ współsiostry 

Roraty - W intencji Księdza Proboszcza Józefa Krakowskiego 

z prośbą o opiekę Bożą i zdrowie w dniu urodzin od parafian  

30 XI 

Środa 
ŚW. ANDRZEJA  

APOSTOŁA 

g. 700 

g. 800 

 

- Dziękczynno-błagalna w pewnej intencji  

Msza św. szkolna - Roraty  

- W intencji Księdza Proboszcza Józefa Krakowskiego z oka-

zji urodzin z prośbą o opiekę Bożą i zdrowie od dzieci, nau-

czycieli i pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  

nr 6 oraz rodziców  

1 XII 

Czwartek 

I czwartek 

 

 

g. 700 

 

 

 

 

g. 1800 

- Ku czci Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana  

o uświęcenie duchowieństwa oraz za kapłanów, którzy po-

chodzą z naszej parafii, o nowe powołania kapłańskie i za-

konne z naszej parafii - od ofiarodawców 

po Mszy św. Adoracja Najświętszego Sakramentu 

Roraty - Za + Gerdę Wójcik 

2 XII 

Piątek 
I piątek 

 

g. 700 

 

 

g. 1800 

- Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa jako wynagro-

dzenie za grzechy oraz w intencji emerytów i chorych od 

ofiarodawców 

Roraty - Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa za 

dzieci Pierwszokomunijne, ich rodziców i chrzestnych 

3 XII 

Sobota 
I sobota 

Wsp. św. Franciszka  

Ksawerego 

g. 700 

 

 

g. 1800 

Roraty - Ku czci Niepokalanego Serca Maryi i Królowej 

Różańca Świętego za żyjących i ++ członków Bractwa 

„Żywego Różańca” 

- Za + Romana Olesz  

 

4 XII 

2. Niedziela 

ADWENTU 

g. 630 

g. 700 

 

g. 1000 

 

g. 1630 

g. 1700 

Godzinki ku czci Matki Bożej 

- Za + Ryszarda Kotlorz w 10. rocznicę śmierci, żonę Ritę, 

dziadków i pokrewieństwo z obu stron  

- Ku czci św. Barbary w intencji wszystkich górników, eme-

rytów górniczych oraz ich rodzin  

Nieszpory 

- Za + Herberta Hibszer w rocznicę śmierci 


