
10 PRZYKAZAŃ   NA   WAKACJE dla starszych i młodszych 
1. Pożegnaj się z rodziną, ale nie z Panem Bogiem. 
2. Nie zapomnij walizki lub plecaka, a w nim książeczki i różańca. 
3. Zabierz dobre buty, abyś na wakacjach doszedł do kościoła na Mszę św. 
4. Chodź po wszystkich dozwolonych ścieżkach, ale nie zgub drogi Bożej. 
5. Kieruj się w drodze kompasem i pacierzem, a nie zbłądzisz. 
6. Miej zawsze syty żołądek, ale nigdy puste serce bez Komunii św. 
7. Nałóż ciemne okulary, tylko nie zasłoń sobie Boga. 
 
 
 
 
 
 
 

ŚLADAMI   ŚW. PAWŁA   NA   WAKACJACH 
 Od momentu, kiedy Paweł przyjął chrzest, został gorliwym chrześcijaninem  
i apostołem-misjonarzem.  
 Jego wędrówki poprowadziły go do Arabii, następnie do Damaszku  
i Jeruzalem, po czym powrócił do Azji Mniejszej, do Antiochii nad Orontem (obecna 
Antakya).  Antiochia była bardzo ważnym ośrodkiem chrześcijan, co więcej to 
właśnie tutaj wyznawcy Jezusa zostali po raz pierwszy nazwani chrześcijanami. 
 Z Antiochii Paweł wyruszył w swoją pierwszą podróż misyjną.  
W latach 45 – 49 przemierzył szmat drogi, nauczając i zwalczając fałszywych 
proroków. Przez Seleucję Priera (miasto portowe Antiochii, obecnie ruiny położone 
koło miasta Samandağ w prowincji Hatay) dotarł na Cypr, później do Antiochii 
Pizydyjskiej (Antiochia Caesareia) – wykopaliska 1 km od Yalvaç w prowincji 
Isparta i Ikonium (współczesna Konya). 
 Ciągle prześladowany, zagrożony ukamienowaniem Paweł dotarł do Listry (na 
południe od Konyi, koło wioski Hatunsaray), a następnie do Derbe (koło 
współczesnej wioski Madensehri). Wreszcie z portu w Attalii (obecnie Antalya) 
odpłynął do Antiochii Syryjskiej (Antakya), kończąc swą pierwszą misję. 
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8. Nie śmieć na przystankach ani       
    we własnej duszy. 
9. Nie rzucaj na drodze    
    kamieniami, lepiej uśmiechami. 
10. Po wakacjach wróć zdrowym  
       i lepszym. 



  Obecnie część trasy pierwszej podróży misyjnej Pawła z Tarsu można 
przebyć pieszo. Długość szlaku Świętego Pawła wynosi około 500 km. Szlak 
wiedzie z Perge do Yalvaç, a jedna odnoga dochodzi do głównego szlaku  
z Aspendos. 
 Między jedną wyprawą a drugą Paweł wziął udział w soborze jerozolimskim, 
gdzie prowadził dysputę dotyczącą zarysowującego się konfliktu między 
chrześcijanami pochodzenia żydowskiego a nawróconymi poganami. 
 W czasie drugiej i trzeciej podróży misyjnej Paweł odwiedził Macedonię  
i Grecję. Dotarł do wielu odwiedzanych przez polskich turystów miejsc. 
 

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4 SPECJALNYCH 
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 SPECJALNA IM. ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II 

GIMNAZJUM SPECJALNE NR 15 IM. ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II 
 

Dyrektor, nauczyciele i uczniowie Szkoły Podstawowej nr 11 im. św. Jana Pawła 
II oraz Gimnazjum nr 15 im. św. Jana Pawła II przy Zespole Szkół nr 4 w Rudzie 
Śląskiej zwracają się z prośbą o wsparcie finansowe na zorganizowanie 
pielgrzymki niepełnosprawnych uczniów i ich opiekunów do Rzymu. 
Chcielibyśmy odwiedzić Dom Pielgrzyma ufundowany przez Jana Pawła II 
prowadzony przez Ojców Orionistów w Rzymie, gdzie mamy możliwość 
skorzystania z darmowego pobytu. Finanse potrzebne są nam na opłaty 
dodatkowe, takie jak przejazd, ubezpieczenie, czy podatek turystyczny. 
Większość naszych uczniów znajduje się w bardzo trudnej sytuacji materialnej, 
a ich rodzice nie mają możliwości pokrycia tychże dodatkowych opłat. 
Mamy nadzieję odwiedzić Ojca św. Franciszka i pomodlić się przy grobie 
Naszego Patrona. Jest to jedyna szansa dla naszych niepełnosprawnych 
uczniów na tak niezwykłe przeżycie duchowe oraz na wyjazd do miejsca 
szczególnego, jakim jest Rzym. 
Państwa pomoc umożliwi dzieciom spełnić marzenia o wyjeździe do Włoch,  
a przede wszystkim Watykanu, z którego błogosławi nam Święty Jan Paweł II. 
Mamy ogromną nadzieję, że zechcą Państwo pomóc w urzeczywistnieniu 
naszej pielgrzymki. Wszelkie wsparcie jest nam potrzebne! 
Jeśli zechcą Państwo pomóc, to prosimy o dokonywanie wpłat na numer konta 

42 1050 1214 1000 0023 5614 8946 
 z dopiskiem "Pielgrzymka do Rzymu". 

Z wyrazami szacunku 
Dyrektor, Nauczyciele, Rodzice i Uczniowie 

 
Szkoła Podstawowa Nr 11 Specjalna im. świętego Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej - 
Bielszowicach serdecznie zaprasza rodziców dzieci z zespołem Downa, 
niedosłuchem, niedowidzeniem i spektrum autyzmu również w normie intelektualnej 
do zapoznania się z ofertą placówki.  
ul. Bielszowicka 108 
41-711 Ruda Śląska 
tel. 32/2420-107 
zs4s.rudaslaska@zss4.info 



♦ Zapraszam na dzisiejsze Nieszpory o godz. 1630. 

♦ Jutro odwiedziny chorych. Zgłoszenia przyjmowane są w zakrystii.  
 W poniedziałek po Mszy św. święcenie świec we wspomnienie św. św. 

pustelników Jana i Pawła. 

♦ W czwartek uroczystość św. św. Apostołów Piotra i Pawła. Msze św.  
o godzinach: 700, 1700 i 1900.  

 W czwartek przypada również rocznica święceń kapłańskich ks. arcybpa 

seniora Damiana Zimonia. Pamiętajmy o nim w modlitwie. 

♦ W niedzielę 2 lipca obchodzić będziemy nasz odpust parafialny. Suma 

odpustowa odprawiona będzie o godz. 1100. Zapraszam do udziału poczty 

sztandarowe, dzieci w bieli, dzieci Pierwszokomunijne i młodzież oraz 

wszystkich parafian.  

♦ Okazja do Spowiedzi Świętej przed każdą Mszą św.  

♦ Rozpoczynają się wakacje. Dzieci zapraszam w  dowolnym dniu na Mszę 

św. o godz.18.00. Wakacje są dobrym okresem, by więcej czasu poświęcić 

na modlitwę, czytanie Pisma Św., książek i czasopism katolickich. 

♦ 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 przyjmowane są zapisy na autokarową 
pielgrzymkę do Częstochowy w dniu 6 lipca br. (czwartek). Wyjazd organizuje 

związek Emerytów i Rencistów. Przy zapisie potrzebny jest numer PESEL. 

♦
 W dzisiejszym „Gościu Niedzielnym”: 

•  Najbardziej znany szef kuchni wyznaje: „Podjąłem świadomą decyzję, że 

pójdę za Jezusem”. 

Ponadto w Gościu: 

•   o objawieniach w Gietrzwałdzie. Właśnie mija 140 lat od czasu, jak Matka 

Boża objawiła się dwóm dziewczynkom. Gietrzwałd na Warmii to jedyne  

w Polsce, a jedno z dziewięciu na świecie, miejsce objawień maryjnych 

oficjalnie zatwierdzonych przez Kościół; 

•  o tym, że za pięć lat nie będziemy potrzebować gazu z Rosji. 

♦ Kolekta w Uroczystość św. św. Piotra i Pawła przeznaczona jest na 

potrzeby Stolicy Apostolskiej. Jest to tzw. świętopietrze. W przyszłą niedzielę 

kolektę na potrzeby parafii zbiorą członkowie Rady Duszpasterskiej. „Bóg 

zapłać” za dzisiejsze ofiary. 

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE: 



INTENCJE  MSZY św. od 26 czerwca do 2 lipca 2017 r. 

26 VI 
Poniedziałek 

Wsp. św. Zygmunta 

Gorazdowskiego 

prezbitera 

g. 1000 

g. 1800 

 

W kaplicy na cmentarzu pogrzeb śp. Jadwigi Cierpiałowskiej 
- Za + Madzię Hnidiuk w 3. rocznicę śmierci 

święcenie świec  św. św. pustelników Jana i Pawła 
 

27 VI 
Wtorek 

Wsp. św. Cyryla 

Aleksandryjskiego 

bpa  

g. 1800 - Za ++ Jana Rejman, żonę Julię, rodziców z obu stron oraz 
++ krewnych 

28 VI 
Środa 

Wsp. św. Ireneusza 

bpa  

g. 1000 

g. 700 

 

W kaplicy na cmentarzu pogrzeb śp. Andrzeja Mych 
- Za + Zofię Dziedzic od Elżbiety Kucharzewski z rodziną 

29 VI 

Czwartek 

Uroczystość 

św. św. Apostołów  

Piotra i Pawła 

g. 700 

g. 1700 

 

g. 1900 

- Za + Zofię Dziedzic od szwagierki Teresy 

- Za ++ Jana, Annę i Irenę Gawroński, Jerzego Holeczko, 
Mariannę Gwizdek oraz Weronikę Pryzwan 
-  Do Miłosierdzia Bożego i Matki Boskiej Częstochowskiej  
oraz św. Anny z podziękowaniem za odebrane łaski,  
z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie dla Anny Borzucki 
z okazji urodzin 

30 VI 

Piątek 
Wsp. św. św. 

pierwszych 

męczenników 

Kościoła Rzymskiego  

g. 700 

g. 1800 
- Za ++ Marię i Henryka Małek 
- Za ++ rodziców Teodora i Marię Klimas 

1 VII 

Sobota 

Wsp. św. Ottona 

bpa 

g. 700 

g. 1800 
- Za dusze w czyśćcu cierpiące 
- Za + Irenę Bytomski w 18. rocznicę śmierci 
 

2 VII 
 

NIEDZIELA 

13 ZWYKŁA  

W CIĄGU  

ROKU 

ODPUST 

PARAFIALNY 

g. 630 

g. 700 

 

g. 1100 

 

g. 1630 

g. 1700 

Godzinki ku czci Matki Bożej 
- Za + Księdza Proboszcza Jerzego Brejzę w rocznicę 
śmierci 
Suma odpustowa z procesją dookoła kościoła 

- Za parafian 
Uroczyste Nieszpory Odpustowe 

- Za + Marię Wolszczak 


