
Nr 30(751) OD 24 LIPCA DO 30 LIPCA   2 0 1 7 R .  

Redaguje zespół parafian.  tel. Probostwa 275 14 09,  

e-mail: infpawel@interia.pl   www.pawel.katowice.opoka.org.pl 

W dzisiejszym numerze Informatora Parafialnego przerwa od wakacyjnych świę-

tych poświęcona na powrót do Światowych  Dni Młodzieży.  

Światowe Dni Młodzieży w Krakowie przez blisko połowę Polaków zostały 

uznane za najważniejsze wydarzenie 2016 roku. Dlatego też w Archidiecezji 

Krakowskiej podjęto się organizacji obchodów pierwszej rocznicy ŚDM w 

Krakowie.  

Rocznica ŚDM będzie odbywać się w dniach 29-30 lipca. W sobotę 29 lipca od 

godziny 14:00 w kościele oo. Pijarów w Krakowie odbędzie się katecheza a na-

stępnie o godzinie 18:00 w TAURON Arena Kraków rozpocznie się koncert 

„Młodość – projekt życia”. W niedzielę 30 lipca w Sanktuarium Jana Pawła II  

o godzinie 12:30, abp Marek Jędraszewski, metropolita krakowski będzie prze-

wodniczył uroczystej Mszy Świętej. 

Wszystkie wydarzenia w ramach obchodów rocznicy są otwarte i bezpłatne.  

W przypadku koncertu, obowiązuje rejestracja, która umożliwi lepszą organizację. 

Dlatego w pierwszej kolejności do TAURON Arena będą wpuszczane osoby, które 

dokonały rejestracji i posiadają bezpłatny bilet wstępu. Jeśli w obiekcie wciąż bę-

dą wolne miejsca, w drugiej kolejności wpuszczane będą osoby nie posiadające 

biletów. Rejestracji można dokonać poprzez stronę http://

rejestracja.krakow2016.com.  W wyniku rejestracji uczestnicy koncertu wybierają 

miejsca w określonym sektorze i otrzymują bezpłatny bilet, który zostanie auto-

matycznie wygenerowany 

przez system. Bilet, który w 

dniu koncertu powinna posia-

dać każda zarejestrowana 

osoba, uprawnia do wstępu 

na TAURON Arena i udziału w 

koncercie. 

 



 W obchody rocznicy ŚDM w Krakowie zaangażowani są znani arty-
ści z Polski i zagranicy, wśród nich m.in. Ambasadorzy ŚDM. Nad mu-
zycznym aspektem przedsięwzięcia czuwa dyrygent i aranżer Adam Szta-
ba. Podczas koncertu usłyszymy takie gwiazdy jak TGD, Krzysztof Iwa-
neczko, Arkadio czy Anita Lipnicka. Wieczór poprowadzą m.in. Marika  
i Jasiek Mela. 
 W trakcie koncertu abp Marek Jędraszewski wręczy Nagrodę Metro-
polity Krakowskiego „Młodość – projekt życia” przyznawaną młodym lu-
dziom, którzy ofiarnie i twórczo angażują się w życie Kościoła oraz środo-
wisk lokalnych, podejmując inicjatywy służące pomocy drugiemu człowie-
kowi, promocji kultury i edukacji, projektom społecznym oraz ożywieniu 
życia religijnego we wspólnotach parafialnych i duszpasterstwach.  
 Koncert w TAURON Arena będzie poprzedzony katechezą dla mło-
dych, którą w pobliskim kościele księży pijarów wygłosi abp Marek Jędra-
szewski. Nie zabraknie także miejsca na wymianę doświadczeń i świa-
dectwa oraz na prezentację licznych inicjatyw powstałych jako owoc ŚDM. 
 W niedzielę o godz. 12:30 w Sanktuarium św. Jana Pawła II, zosta-
nie odprawiona Msza św. dziękczynna za owoce Światowych Dni Młodzie-
ży. Organizatorem obchodów jest Archidiecezja Krakowska we współpra-
cy z miastem Kraków i Województwem Małopolskim. Na wydarzenie za-
prasza arcybiskup Marek Jędraszewski, metropolita krakowski. 
 
 PROGRAM: 
29 lipca 2017 (sobota) 
Katecheza: 
13.00 - rozpoczęcie, animacje; 
14.00-16.00 - katecheza dla młodzieży abp. Marka Jędraszewskiego 
(Kościół oo. Pijarów Matki Bożej Ostrobramskiej / ul. Meissnera 20, Kra-
ków) 
Koncert rocznicowy na TAURON Arena Kraków: 
16.00 - otwarcie bram, prewydarzenia 
18.00 - rozpoczęcie koncertu 
Podczas koncertu zostanie wręczona nagroda Metropolity Krakowskiego 
„Młodość – projekt życia” 
 30 lipca 2017 (niedziela) 
Msza Święta 
12.30 - Msza Święta pod przewodnictwem abp. Marka Jędraszewskiego 
(Sanktuarium Jana Pawła II) 



OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 

● W dzisiejszą niedzielę zapraszam na Nieszpory odprawiane  

o godz. 1630.  

● W przyszłą niedzielę odbędą się archidiecezjalne uroczystości 

ku czci św. Krzysztofa w Tychach. W naszej parafii święcenie sa-

mochodów oraz innych pojazdów w sobotę 29 lipca po wieczornej 

Mszy św. oraz w niedzielę po każdej Mszy św.  

● Często odwiedzamy przyjaciół. Boga zaś nie zauważamy. Wa-

kacje to dobry czas, aby spotkać się z Jezusem.  

● Okazja do Spowiedzi Świętej przed każdą Mszą św.  

● W „Gościu Niedzielnym”: 

- O tym, jakie warunki musza spełniać chleb i wino używane do 

sprawowania Eucharystii. 

Ponadto w "Gościu": 

− Tarnowskie Góry znalazły się na światowej liście UNESCO nie 

tylko dlatego, że mają wyjątkowe zabytki, ale też ludzi, którzy 

skarby swojego miasta bardzo chcieli pokazać światu. 

− O niezwykłym biskupie prawosławnym, który zmarł w ramio-

nach papieża Jana Pawła I. 

● Kolekta w przyszłą niedzielę przeznaczona zostanie na potrze-

by parafii. Za dzisiejsze ofiary składam serdeczne „Bóg zapłać”. 

 



IIINTENCJENTENCJENTENCJE  M  M  MSZYSZYSZY   św. od 24 do 30 lipca 2017 r. 

24 VII 
Poniedziałek 

Wsp. św. Kingi  

dziewicy 

g. 1800 - Za + Herberta Kurpanik w dniu urodzin 
 

25 VII 
Wtorek 

Święto  
św. Jakuba  
Apostoła 

g. 1800 - Za + Hilarię Potrzeba w rocznicę śmierci 

26 VII 
Środa 

Wsp. św. Joachima  

i Anny,  

rodziców NMP 

g. 700 

 
- Za + Teresę Griner w dniu urodzin 

27 VII 
Czwartek 

 

g. 1800 - Za + Karola Górecko w rocznicę śmierci 

28 VII 
Piątek 

Wspomnienie  

św. Sarbeliusza 

Mahkluf prezb. 

g. 1800 - Za + Joannę Paluch w dniu urodzin 
 

 

29 VII 
Sobota 

Wspomnienie  

św. Marty 
 

 

g. 700 

g. 1800 
- Za + Zofię Dziedzic od brata Ryszarda z żoną 
- Za + Mariana Frankowicz od szwagierki Elżbiety  
z rodziną 

30 VII 
 

NIEDZIELA 

17 ZWYKŁA  

W CIĄGU  

ROKU 

 

g. 630 

g. 700 
 
 
g. 1000 

 

 

 

g. 1630 
g. 1700 

Godzinki ku czci Matki Bożej 
- Za ++ rodziców Marię i Ignacego Wilczek, Dziadków 
Pawła i Martę Wilczek, Waleskę i Franciszka Szołty-
sek 

- Z podziękowaniem za dar życia w intencji Rafała Wi-
ta z okazji 18stych urodziny z prośba o Dary Ducha 
Świętego, rozeznanie drogi życiowej oraz Boże błogo-
sławieństwo  
Nieszpory 

- Za + Mariana Wystrach w dniu urodzin  


