
PODZIĘKOWANIE 
Dziękuję wszystkim Parafianom za tak liczny udział w procesji Bożego Ciała. Była 
ona uwielbieniem Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie, świadectwem 
wiary i pobożności eucharystycznej. Szczególnie gorąco dziękuję wszystkim tym, 
którzy przygotowywali ołtarze, dziękuję organistom, prowadzącym śpiew w czasie 
procesji, chórowi Lutnia, Pani Dyrygent, Panom w mundurach górniczych niosącym 
baldachim i latarnie, dziewczętom w strojach śląskich, Dzieciom Maryi ze sztandara-
mi, dzieciom Pierwszokomunijnym, i sypiącym kwiaty, służbie liturgicznej oraz Pa-
niom, które sprzątały kościół. 

Ksiądz Proboszcz Józef Krakowski 
 

Czerwiec to miesiąc w sposób szczególny poświęcony czci  
    Najświętszego Serca Pana Jezusa.  
 Kult Serca Jezusowego wywodzi się z czasów średniowiecza; początkowo 
miał charakter prywatny, z czasem ogarnął szerokie rzesze społeczeństwa. Od XVII 
wieku nabożeństwo do Serca Pana Jezusa staje się własnością ogółu wiernych i ca-
łego Kościoła. Przyczyniło się do tego dwoje świętych: 
św. Jan Eudes i św. Małgorzata Maria Alacoque. Pierw-
szy działał bardziej z własnej inicjatywy, natomiast św. 
Małgorzata - pod wpływem nakazów, jakie otrzymała od 
samego Chrystusa.  
 W piątek po oktawie Bożego Ciała, 10 czerwca 
1675 roku, nastąpiło ostatnie wielkie objawienie. Kiedy 
Małgorzata klęczała przed tabernakulum ukazał się jej 
Chrystus i powiedział: "Oto Serce, które tak bardzo umi-
łowało ludzi, że nie szczędziło niczego aż do zupełnego 
wyniszczenia się dla okazania im miłości, a w zamian za 
to doznaje od większości ludzi tylko gorzkiej niewdzięcz-
ności, wzgardy, nieuszanowania, lekceważenia, oziębło-
ści i świętokradztw, jakie oddają mu w tym Sakramencie Miłości. Lecz najbardziej 
boli Mnie to, że w podobny sposób obchodzą się ze Mną serca służbie mojej szcze-
gólnie poświęcone. Dlatego żądam, aby pierwszy piątek po oktawie Bożego Ciała 
był odtąd poświęcony jako osobne święto ku czci mojego Serca i na wynagrodzenie 
Mi przez Komunię i inne praktyki pobożne zniewag…”. 
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Pan Jezus dał św. Małgorzacie Alacoque dwanaście obietnic, dotyczących czcicieli 
Jego Serca. Dam im łaski, potrzebne w ich stanie. 
1. Ustalę pokój w ich rodzinach. 
2. Będę ich pocieszał w utrapieniach. 
3. Będę ich pewną ucieczką w życiu, a szczególnie w godzinę śmierci. 
4. Będę im błogosławił w ich przedsięwzięciach. 
5. Grzesznicy znajdą w mym Sercu źródło i ocean miłosierdzia. 
6. Dusze oziębłe staną się gorliwymi. 
7. Dusze gorliwe prędko dojdą do doskonałości. 
8. Będę błogosławił domom, w których wizerunek Serca mojego będzie czczony. 
9. Osoby, które będą to nabożeństwo rozszerzały, będą miały imię swoje wypisane 

w Sercu moim. 
10. Dam kapłanom dar wzruszania serc nawet najzatwardzialszych. 
W nadmiarze miłosierdzia Serca mojego przyrzekam tym wszystkim, którzy będą ko-
munikować w pierwsze piątki miesiąca przez dziewięć miesięcy z rzędu w intencji 
wynagrodzenia, że miłość moja udzieli łaskę pokuty, iż nie umrą w mojej niełasce, 
ani bez Sakramentów świętych, a Serce moje będzie im pewną ucieczką w ostatniej 
godzinie życia. 

 

PODZIĘKOWANIE 
Dyrekcja i Rada Rodziców przy Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 6  

w Zabrzu dziękuje wszystkim mieszkańcom Pawłowa za udział w festynie 
rodzinnym 

  w ramach X Metropolitalnego Święta Rodziny 

W szczególności dziękujemy naszym sponsorom 

- Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 
- Instytut  Gość Media: wydawcy Gościa Niedzielnego, Radio Em i portalu wiara.pl 
- Wydział promocji Urzędu Marszałkowskiego  w Katowicach 

- Hyundai Zabrze Ryszard Bednarczyk 

- InterRisk Agencja ubezpieczeniowa Kluge 

- Muzeum Techniki Wojskowej w Zabrzu  Grupa Śląsk 
- DOK Pawłów 

- Madej&Wróbel 
- Mini market u Kręciszka 

- Piekarnia Enrico Mikosz Respondek 

- Mar- Tom Hurtownia warzyw i owoców 

- Sklep Rolno – Spożywczy Sabina Łakatosz 

- Kwiaciarnia Beata Sych 

- Kancelaria Komornicza Piotr Weiss 

- Papilart 

Oraz osobom  związanym z organizacją Festynu 

- Muzeum Techniki Militarnej i Użytkowej Bytom 

- Kolorado  animacje 

- MOSiR Zabrze 

- Rodzicom i Pracownikom ZSP nr 6 

Nasz cel - Wiata Rowerowa jest coraz bliżej 



♦ Zapraszam na Nabożeństwo Eucharystyczne dziś o godz.1630, w tygo-
dniu do czwartku o godz. 1800.  

♦ W czwartek na zakończenie oktawy Bożego Ciała święcenie ziół.  
♦ W piątek przypada uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Za-
praszam do Komunii św. wynagradzającej. Jest to także Dzień Ojca. 
♦ W piątek o godz. 900 odprawiona zostanie Msza św. w intencji wszystkich 
dzieci szkolnych, nauczycieli, duszpasterzy i pracowników Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego oraz rodziców z okazji zakończenia roku szkolnego. 
♦ Spowiedź św. dla dzieci szkolnych w piątek o godz. 830 . Okazja do Spo-
wiedzi św. dla młodzieży gimnazjalnej oraz dla dorosłych przed każdą Mszą 
św.  
♦ Przypominamy rodzicom wysyłającym dzieci na kolonie i obozy, aby 
zwracali się na piśmie do kierownictwa z żądaniem umożliwienia dzieciom 
spełnienia praktyk religijnych, szczególnie udziału w niedzielnej Mszy św. 
♦ W kancelarii parafialnej i zakrystii przyjmowane są zapisy na pieszą piel-
grzymkę do Częstochowy. 
♦ W kancelarii lub u p. Krystyny Zima można zapisać się na autokarową 
pielgrzymkę do Częstochowy w dniu 6 lipca br. (czwartek), organizowaną 
przez Koło Emerytów i Rencistów. Opłata 30 zł. Przy zapisie potrzebny jest 
numer PESEL. 
♦ W Gościu Niedzielnym: 
- O ciekawej migracji ze wschodu. W Polsce przebywa i pracuje około milio-
na Ukraińców. Są, a jakby ich nie było. Bo nie rzucają się w oczy, wtapiają 
się w tłum. Dopiero ostatnio coraz częściej słychać ich język. 
Ponadto w "Gościu": 
- Jeszcze raz o przesłaniu Fatimy, które kwestię zbawienia stawia na ostrzu 
noża; 
- W Indiach w lodówkach leżą miliony zamrożonych embrionów. I nikt nie 
wie, co z nimi robić.  
W „Małym Gościu”: 
- „Wyjątkowy Osioł”, czyli najnowsza płyta zespołu „Arka Noego”; 
- rozmowa z Robertem Friedrichem, założycielem „Arki Noego”; 
- jak zrobić kompas? 
♦ W przyszłą niedziele kolekta będzie przeznaczona na potrzeby Wydziału 
Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego. „Bóg zapłać” za dzisiejsze ofiary. 
 

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE: 



IIINTENCJENTENCJENTENCJE  M  M  MSZYSZYSZY   św.  od 19 do 25 czerwca 2017 

19 VI 
Poniedziałek 
Wsp. św. Romualda opata 

g.1800 Nabożeństwo Eucharystyczne i Msza św.  

- Wspólna za żyjących (intencje w gablotce) 

20 VI 
Wtorek 

 

g. 700 

 

 

 

g.1800 

- Do Miłosierdzia Bożego i Matki Boskiej z podziękowaniem za 
odebrane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie dla Jana 
Maciejczyk z okazji 80. rocznicy urodzin oraz o błogosławieństwo 

Boże dla rodziny                                                             Te Deum          
Nabożeństwo Eucharystyczne i Msza św.  

- Za + Czesława Fojt w rocznicę śmierci 

21 VI 
Środa 

Wsp. św. Alojzego 

Gonzagi 

zakonnika 

g. 800 

 

 

 

 

g.1800 

Msza św. szkolna 

- Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o opiekę Bożą,  
zdrowie, dary Ducha św. w intencji Huberta Szendzielorz z okazji 
10. rocznicy urodzin oraz o błogosławieństwo Boże dla całej rodzi-
ny 

 Nabożeństwo Eucharystyczne i Msza św.  

Za ++ Adelę i Alfonsa Smołka 

22 VI 
Czwartek 

Wsp. św. Paulina  

z Noli bpa 

św.św. Jana Fishera 

bpa i Tomasza  

More’a  

g. 700 

g.1800 

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

Nabożeństwo Eucharystyczne i Msza św.  

- Za ++ Pawła Muras, żony, syna Godfryda, Herberta Kurpanik, Ry-
szarda i Martę Grzesiok, rodziców z obu stron i dusze w czyśćcu 
cierpiące                                                          (święcenie ziół) 

23 VI 
Piątek 

Uroczystość  

Najświętszego Serca 

Pana Jezusa 

 

Dzień ojca  

g. 700 

 
 
g. 900 

 

 

g. 1800 

- Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa z podziękowaniem za 
odebrane łaski, na wynagrodzenie za grzechy oraz w intencji 
emerytów i chorych naszej parafii - od ofiarodawców 

- W intencji wszystkich dzieci szkolnych, nauczycieli, duszpasterzy 
i pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6 oraz rodzi-
ców  z okazji zakończenia roku szkolnego  

- Za + Marię Cygan w rocznicę śmierci 

24 VI 
Sobota 

Urocz. Narodzenia 

św. Jana Chrzciciela 

g. 700 

g.1800 

- Za + Zofię Dziedzic od Sławka z rodziną 
- Za + Irenę Fudała w dniu urodzin 

25 VI 
 

Niedziela 
 

12 zwykła  

w ciągu roku 

g. 630 

g. 700 

g.1000 

 

 

 

g.1630 

g.1700 

Godzinki ku czci Matki Bożej 
- Za + Zofię Dziedzic od Zbyszka z rodziną 
- Do Najświętszego Serca Pana Jezusa i Niepokalanego Serca 
Maryi z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o opiekę Bo-
żą i zdrowie dla małżonków Radosława i Aleksandry Chwist z oka-
zji 10. rocznicy ślubu oraz o błogosławieństwo Boże dla rodziny 

Nieszpory 

- Do Opatrzności Bożej i Matki Boskiej Częstochowskiej z podzię-
kowaniem za odebrane łaski, z prośbą o opiekę Bożą, zdrowie  
i dary Ducha św. dla Nikoletty z okazji 18. rocznicy urodzin 


