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 Święto Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana 

 Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana obcho-

dzone jest w czwartek po niedzieli Zesłania Ducha Świętego. W 2017 r. 

wypada 8 czerwca. 

 Poprzedni papież Benedykt XVI zaproponował, żeby do kalendarza 

liturgicznego wprowadzić nowe święto ku czci Jezusa Chrystusa Najwyż-

szego i Wiecznego Kapłana. Jest to odpowiedź Ojca Świętego na postula-

ty zgłaszane przez różne episkopaty, ale przede wszystkim środowiska 

zakonne dla upamiętnienia Roku Kapłańskiego, który był obchodzony od 

19 czerwca 2009 do 11 czerwca 2010 r. Jest to odpowiedź papieża na po-

trzebę obchodzenia takiego święta. (Do tej pory w Mszale Rzymskim jest 

tylko Msza wotywna, którą często kapłani sprawują z okazji pierwszego 

czwartku miesiąca, gdy w sposób szczególny modlimy się o powołania 

kapłańskie i dziękujemy Chrystusowi za ustanowienie sakramentu Eucha-

rystii i kapłaństwa). 

  



ZAPROSZENIE 
 

Dyrekcja i Rada Rodziców przy Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 6  

w Zabrzu zaprasza wszystkich mieszkańców Pawłowa  

na rodzinny festyn  w ramach 

 X Metropolitalnego Święta Rodziny 

 

10 czerwca w godzinach 10.00-13.00  
na terenie szkoły   

 

Zapewniamy wiele atrakcji dla dzieci jak i dorosłych: 

- Pokaz pojazdów militarnych  

- Animacje i konkursy dla dzieci i dorosłych 

 

Na festynie będą oferowane w sprzedaży ciasta przygotowane przez 

Rodziców jak i napoje, grill.  

Dochód z festynu przeznaczony będzie  na dofinansowanie wiat ro-

werowych na terenie szkoły  

 

Liczymy na  wsparcie mieszkańców Pawłowa 
 
 



OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 
● Dziś obchodzimy Uroczystość Zesłania Ducha św. Jest to święto dopeł-

nienia Tajemnicy Paschalnej, przekazanie jej w życie i działanie kościoła. 

Wierni mogą uzyskać odpust zupełny za publiczne odmówienie hymnu 

Przybądź Duchu Stworzycielu i spełnienie zwykłych warunków odpustu. 

● Zapraszam na dzisiejsze Nieszpory o godz. 16.30. 

● W poniedziałek obchodzimy święto NMP Matki Kościoła. Jest to również 

Misyjny Dzień Chorych. 

● Od poniedziałku rozpoczyna się Okres Zwykły roku liturgicznego. Jest 

to czas „wzrostu Kościoła” kiedy karmiąc się Słowem Bożym i Euchary-

stią, wypełniając swoje obowiązki i praktykując miłość Lud Boży pielgrzy-

muje do swojego ostatecznego celu. 

● W czwartek obchodzić będziemy Święto Jezusa Chrystusa Najwyższe-

go i Wiecznego Kapłana. 

● W przyszłą niedzielę przypada Uroczystość Trójcy Przenajświętszej. 

Kończy się czas Spowiedzi św. i Komunii św. Wielkanocnej. 

● Okazja do Spowiedzi św. przed każdą Mszą św. 

● W przyszłą niedzielę odbędzie się doroczna Archidiecezjalna Pielgrzym-

ka Niewidomych do Piekar Śląskich.  

● Zapraszamy na pieszą pielgrzymkę do Matki Boskiej Częstochowskiej. 

Zgłoszenia przyjmowane są w zakrystii i Kancelarii Parafialnej.  

● W Gościu Niedzielnym: 

• ten dzień nie może przejść niezauważony! 6 czerwca polscy biskupi  

w sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej na Krzeptówkach odnowią akt po-

święcenia Polski Niepokalanemu Sercu Maryi. Dlaczego to takie ważne 

dla Polski i dla świata?  

•  premier Beata Szydło mówi o kapłaństwie swojego syna;  

•  jaka jest prawda o emigrantach przybywających do Europy? Kim są?  

Z jakich krajów pochodzą?  

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

rafii. Bóg zapłać za dzisiejsze ofiary.  



IIINTENCJENTENCJENTENCJE  M  M  MSZYSZYSZY   św. od 5 do 11 czerwca 2017 r. 
5 VI 

Poniedziałek 
ŚWIĘTO N M P 

MATKI  
KOŚCIOŁA 

 
Misyjny Dzień  

Chorych 

g.700 

 

 

 

 
g.1700 

 

 

g.1900 

- Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski,  
z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie, łaski, Dary Ducha 
św. opiekę Matki Bożej na dalsze lata życia i kolejne rocznice ślu-
bu w intencji Lucyny i Jana Filipczyk z okazji 35. rocznicy ślubu.                
                                                                                      Te Deum 

- Do Opatrzności Bożej, Matki Boskiej i św. Pawła z podziękowa-
niem za odebrane łaski, z prośbą o dary Ducha św. i zdrowie dla 
Sebastiana z okazji urodzin 
- Za + Reginę Kowalcze od Marii Jasieńskiej 

6 VI 
Wtorek 

Wsp. św. Norberta 
bpa 

g. 700 

g.1800 

- Za + Helenę w 2. rocznicę śmierci 
- Za + Józefa Kurek w rocznicę śmierci 

7 VI 
Środa 

 

g. 700 

g. 800 

- Za dusze w czyśćcu cierpiące 

Msza św. szkolna 

8 VI 
Czwartek 

Święto  
Jezusa Chrystusa 

Najwyższego  
i Wiecznego  

Kapłana 

g. 700 
g.1800 

- Za + Zofię Dziedzic od członków Bractwa Żywego Różańca 
- Za + Łucję Kapol w 2. rocznicę śmierci 

9 VI 
Piątek 

I 

Wsp. św. Efrema, 
diakona i dra 

g. 700 

g.1800 

- Za dusze w czyśćcu cierpiące 
- W intencji młodzieży 

10 VI 
Sobota 

 

g. 700 

 
g.1800 

- Za + Edwarda Witosz w rocznicę śmierci oraz rodziców z obu 
stron 
- Do Miłosierdzia Bożego i Matki Boskiej Częstochowskiej z po-
dziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą 
i zdrowie dla małżonków Krzysztofa i Moniki Rolnik z okazji  
1. rocznicy ślubu 

11 VI 
Niedziela 

 

UROCZYSTOŚĆ 

NAJŚWIĘTSZEJ 

TRÓJCY 

g. 630 

g. 700 
g.1000 

 
 
 
g.1630 

g.1700 

Godzinki ku czci Matki Bożej 
- Za + Henryka Respondek w rocznicę śmierci 
- Do Miłosierdzia Bożego i Matki Boskiej Częstochowskiej z po-
dziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą 
i zdrowie dla Joanny Skudlik z okazji 50. rocznicy urodzin oraz  

o błogosławieństwo Boże dla rodziny              Te Deum 
Nieszpory 
- Za + Zdzisława Mirek w 1. rocznicę śmierci 


