
ODPUST   PARAFIALNY 
Wszystkich gości serdecznie witamy  

i za przybycie dzięki składamy. 
Dziś św. Pawła wspominamy, 
który Apostołem Narodów jest zwany, 
którego w naszej parafii za patrona mamy. 
To wielki Święty! 
Po nawróceniu był w wierze nieugięty. 
Mamy się przeto na kim wzorować, 
By ciągle się nawracać i swe życie Bogu ofiarować. 
Gdy strzec będziemy naszej wiary, 
Będziemy zdolni rozpalać miłość  
do Boga, bliźniego i ponosić ofiary. 
Sami sobie jednak rady nie damy, 
Przeto św. Pawła o wstawiennictwo wzywamy 
i Boga o pomoc i łaski błagamy. 
Dziś radosną uroczystość przeżywamy, 
przeto wspólnie zaśpiewamy: 
„Święty Pawle, patronie nasz, módl się za nami, módl się za nami.” 

Przewielebnemu Księdzu Proboszczowi  
za wszystkie przygotowania dziękujemy 

I nadal modlić się obiecujemy. 
Małgorzata Niemiec 

 

Podziękowanie 
Serdeczne Bóg zapłać czcigodnym Kapłanom: Księdzu Proboszczowi 

Józefowi Krakowskiemu i Księdzu Seniorowi Kazimierzowi Szalaście za 
odprawienie jubileuszowej Eucharystii w intencji 80. rocznicy moich urodzin.  

Dziękuję Parafianom, Zespołowi Charytatywnemu, Bractwu Żywego Różańca 
za przekazane życzenia i  kwiaty. Dziękuję również za oprawę muzyczną  

Mszy św. Janowi Cyganowi i Franciszkowi Witosz. 
Jan Maciejczyk 
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e-mail: infpawel@interia.pl   



Wakacje najlepiej spędzać w dobrym towarzystwie. Dlaczego by nie  
w towarzystwie z aureolą? Wybierz swojego świętego, zaprzyjaźnij się z nim  
i zabierz ze sobą na wakacyjne podróże! Oto dwie propozycje. 
Podróżujący Święty 
W starożytności Korynt leżał na szlaku głównych dróg komunikacyjnych między Morzem 
Jońskim, a Egejskim, oraz Półwyspem Peloponeskim a Grecją kontynentalną. Do takiego 
to właśnie Koryntu, miasta wielokulturowego i wieloreligijnego, prawdziwego miasta 
grzechu zawitał św. Paweł Apostoł. Przybył tu po opuszczeniu Aten w roku 51. Swoją 
misję ewangelizacyjną rozpoczął, jak zawsze, od miejscowej synagogi, gdzie Żydzi 
zbierali się w szabat na modlitwę. Pawłowi ułatwiało to nie tylko kontakt z Żydami, ale  
i Grekami. Św. Paweł był w pełni świadom tego, jak wielkie trudności napotka tutaj 
ewangelia, którą będzie głosił i dlatego zaznacza, że przybył do tego miasta w bojaźni  
i z wielkim drżeniem. W Koryncie Apostoł spędził osiemnaście miesięcy. W tym czasie 
założył wspólnotę chrześcijańską, w skład której wchodzili zasadniczo Żydzi i Grecy. 
Udało mu się pozyskać dla Ewangelii wielu spośród mieszkańców Koryntu. Chrzest 
przyjął nawet Kryspus, przełożony synagogi z całym swoim domem. To jednak nie 
spodobało się pozostałym Żydom i ich przywódcom. Postanowili oni oskarżyć Pawła  
i postawić przed sądem. Pawła oskarżono o to, że namawia ludzi, aby czcili Boga 
niezgodnie z Prawem Mojżesza. Jednak prokonsul okazał się człowiek mądrym i nie dał 
się wciągnąć w żydowską intrygę. Oskarżenie oddalił gdyż czyny, które zarzucano 
Apostołowi nie były sprzeczne z prawem i porządkiem, a niezadowolonych Żydów 
najzwyczajniej w świecie zlekceważył i wygonił z sądu. Dzisiaj dokładnie wiemy, w którym 
miejscu Apostoła Pawła postawiono przed sądem, gdyż wykopaliska aerologiczne 
odsłoniły budynek w którym urzędował sędzia Galio i ową bemę na której zasiadał 
prokonsul, gdy wydawał wyroki, a przed którą stawał oskarżony. Dziś  
w kompleksie archeologicznym Koryntu można ją zobaczyć, jak również kramy  
i warsztaty, które znajdują się przy głównej ulicy miasta. Możemy z dużym 
prawdopodobieństwem przypuszczać, że w jednym z nich św. Paweł robił namioty, bo jak 
sam nauczał: Kto nie chce pracować, niech też nie je!” . 
Święta dla zapracowanych w czasie wakacji 
Betania położona jest na wschodnim zboczu Góry Oliwnej, niedaleko Betfage, odległego 
od Jerozolimy o ok. 3 km. Św. Marta mieszkała tam ze swoim rodzeństwem – Marią 
i Łazarzem. Chrystus darzył ich szczególną przyjaźnią – często przychodził do nich 
w odwiedziny. Podczas jednego ze spotkań Marta starała się jak najlepiej ugościć 
Jezusa, kręcąc się w kuchni. Maria w tym czasie siedziała u Jego stóp, przysłuchując się 
słowom Nauczyciela. Dlaczego Marta poskarżyła się Jezusowi? Być może chciała 
również uczestniczyć w rozmowie z Panem, a zarazem mieć wszystko pod kontrolą. 
Jezus nie gani Marty – wręcz przeciwnie, pokazuje jej Siebie – Słowo – jako drogę 
do uwolnienia się od konieczności zabiegania o wszystko. Nierzadko w siostrach 
z Betanii odczytuje się obraz Kościoła, w którym jest miejsce nie tylko na czyn 
i słowo, ale też na słuchanie i milczenie. 
Marta jest również pierwszą z sióstr, która wybiega na spotkanie Jezusowi, gdy ten 
przybył do Betanii dowiedziawszy się o śmierci Łazarza. Ponownie czyni mu wyrzuty – 
„gdybyś tu był, mój brat by nie umarł”. Znów Jezus daje Marcie do zrozumienia, że wiara 
w Niego jest ważniejsza od wszystkiego, co wydaje się istotne. Chrystus pojawia się 
w Betanii jeszcze raz, przed świętem Paschy – to stamtąd na osiołku wyruszył 
do Jerozolimy. I tym razem to Marta była gospodynią na wieczerzy, Maria zaś namaściła 
Jezusowi nogi olejkami. 



♦ Dzisiaj przeżywamy Odpust Parafialny.  Zapraszam na uroczyste 
Nieszpory o godz. 1630. 

♦ Jutro o godz. 1800 odprawiona zostanie Msza św. za  ++ Kapłanów - 
budowniczych naszego kościoła, dobrodziejów oraz ++ parafian. 

♦ Zapraszamy na pieszą pielgrzymkę do Częstochowy. Spotkanie 
organizacyjne w poniedziałek o godz. 1715 w kościele. 

♦ Pielgrzymka wyruszy w najbliższy wtorek po Mszy św. o godz. 800. 
Powrót pielgrzymów w sobotę ok. godz. 1800 
♦ W czwartek 6 lipca Parafialny Dzień w Częstochowie. Msza św. przed 
Cudownym Obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej odprawiona 
zostanie o godz. 1100 .  
♦ Autokar Związku Emerytów i Rencistów do Częstochowy odjedzie 
sprzed kościoła w czwartek o godz. 800. 
♦ W czwartek odbędzie się również Ogólnopolska Pielgrzymka 
Apostolstwa Chorych na Jasną Górę. Początek o godz. 930. 
♦  W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, piątek i sobota 
miesiąca.  Zachęcam do Komunii Świętej wynagradzającej. Członków  
Bractwa Żywego Różańca zapraszam na Mszę i nabożeństwo w sobotę 
o 700.  
♦Okazja do Spowiedzi Świętej przed każdą Mszą św.  
♦W dzisiejszym „Gościu Niedzielnym”: 
•  Rozpoczynamy wakacyjny cykl pod nazwą „Życie na wyspie”. Jako 
pierwsze pokazujemy Azory – portugalski archipelag na Oceanie 
Atlantyckim. Dziennikarze „Gościa” odwiedzili wyspy w uroczystość 
Zesłania Ducha Świętego. 
- Ponadto w Gościu: 
•  jak działają loże wolnomularskie i dlaczego katolik nie może zostać 
masonem? 
•  o tym, że polski dwulatek zna średnio 133 słowa 
♦ Kolekta w przyszłą niedzielę na Wyższe Śląskie Seminarium 
Duchowne w Katowicach. „Bóg zapłać” za dzisiejsze ofiary. 
 

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE: 



INTENCJE  MSZY św. od 3 do 9 lipca 2017 r. 

3 VII 
Poniedziałek 

Święto św. Tomasza 
Apostoła 

g. 1800 

 
- Za ++ kapłanów, budowniczych i dobrodziejów kościoła 

oraz za ++ parafian 

 

4 VII 

Wtorek 
Wsp. św. Elżbiety 

Portugalskiej 

g. 700 

 

g. 1800 

- Ku czci Matki Boskiej Częstochowskiej w intencji pieszych 
pielgrzymów udających się na Jasną Górę 
- Za ++ Stanisława Zima oraz Gerarda Sobota w rocznicę 
śmierci 

5 VII 
Środa 

Wsp. św. Marii 
Goretti dz. oraz  

św. Antoniego Marii 
Zaccarii prezb.  

g. 700 - Za + Siostrę Mariettę - Otylię Owedyk w dniu imienin oraz 

++ rodziców 

 
 

6 VII 

Czwartek 

I czwartek 
 Wsp. bł. Marii 

Teresy 
Ledóchowskiej 

ŚWIĘTO 
PATRONALNE 

APOST. CHORYCH  

g. 700 

 

 

 

g. 1100 

- Ku czci Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana  
o uświęcenie duchowieństwa, za kapłanów, którzy pracowali 
w naszej parafii oraz o nowe powołania kapłańskie  
i zakonne - od ofiarodawców 

Msza św. na Jasnej Górze 

- Za parafian 

7 VII 

Piątek 
 I piątek 

Najśw. Serca P.J. 

g. 700 

 
 
g. 1800 

- Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa jako 
wynagrodzenie za grzechy oraz w intencjach emerytów  
i chorych naszej parafii - od ofiarodawców 
- Do Najświętszego Serca Pana Jezusa i Niepokalanego 
Serca Maryi z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą 
o opiekę Bożą i zdrowie dla duszpasterzy oraz członków 
Związku Emerytów i Rencistów 

8 VII 

Sobota 

I sobota 

Wsp. św. Jana  

z Dukli, prezb. 

Niep.Serca Maryi  

g. 700 

 
 
około 
g. 1800 

- Ku czci Niepokalanego Serca Maryi i Królowej Różańca 
Świętego za żyjących i ++ członków Bractwa Żywego 
Różańca. 

- Ku czci Matki Boskiej Częstochowskiej w intencji 

pielgrzymów pieszych powracających z Jasnej Góry 

9 VII 
 

NIEDZIELA 

14 ZWYKŁA  

W CIĄGU  

ROKU 

 

g. 630 

g. 700 

 

 

 

g. 1000 

g. 1630 

g. 1700 

Godzinki ku czci Matki Bożej 
- Do Miłosierdzia Bożego i Niepokalanego Serca Maryi  
z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o opiekę 
Bożą i zdrowie dla Adeli Derner z okazji 75. rocznicy urodzin 
oraz o błogosławieństwo Boże dla rodziny                 Te Deum 

- W intencji Szymona Bieniek z okazji urodzin 
Nieszpory 

- Za + Jerzego Foik w 8. rocznicę śmierci 


