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 ZAPROSZENIE 

Jak oderwać dziecko od komputera i smartfona a rozbudzić ducha 
przygody oraz rozwinąć wiarę?  
 Katoliccy harcerze - SKAUCI EUROPY zapraszają wszystkich rodzi-
ców oraz dorosłych zainteresowanych zaangażowaniem na rzecz dzieci  
i młodzieży na ABC Skautingu. Spotkanie odbędzie się w Dzielnicowym 
Ośrodku Kultury w Zabrzu-Pawłowie w niedzielę 15 października 2017 od 
godz. 15.00 do 19.00. Wstęp wolny. 
 
 Z okazji MIĘDZYNARODOWEGO DNIA OSÓB STARSZYCH 
Prezydent Miasta Zabrze Małgorzata Mańka -Szulik oraz Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Zabrzu serdecznie zapraszają wszystkich Seniorów 
naszego miasta na uroczyste obchody dnia 4 października (środa) od 
godz. -1600 do hali sportowej MOSiR przy ul Matejki.  
 W tym dniu bowiem przygotowane będą różne atrakcje oraz możli-
wość wykonania badań diagnostycznych typu pomiaru ciśnienia, cukru, ba-
danie słuchu, wzroku itp. W tym dniu również składane będą deklaracje na 
OGÓLNOPOLSKĄ KARTĘ SENIORA, która obowiązywać będzie w ca-
łym kraju. Każdy senior otrzyma niezbędne informacje na temat ulg i przy-
wilejów jakie daje mu Karta Seniora. Życzymy przyjemnej zabawy.  
 

RÓŻANIEC   DO   GRANIC 
Wielka modlitwa zaplanowana jest na 07.10.2017, w Święto Matki Bożej 
Różańcowej (ustanowione po wielkiej bitwie pod Lepanto, gdzie flota 
chrześcijańska pokonała wielokrotnie większą flotę muzułmańską ratując  
Europę przed islamizacją), w I Sobotę Miesiąca, w roku 140. rocznicy obja-
wień Matki Bożej w Gietrzwałdzie, w 100. rocznicę Objawień Fatimskich,  
w przededniu 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. 



Różaniec jest potężną bronią w walce ze złem, tak silną, że nie raz 
potrafił zmienić bieg historii, a tysiące świadectw i udokumentowanych cu-
dów dowodzi jego niezwykłej skuteczności. Maryja jest Królową Polski, 
przez całe pokolenia opiekuje się nami, w krytycznych momentach historii 
zawsze była przy nas, a my przy Niej. Jako ratunek dla świata, Matka Boża 
wskazuje na modlitwę różańcową.  

Dlatego wierzymy, że jeśli różaniec zostanie odmówiony przez około 
milion Polaków na granicach kraju, to może nie tylko zmienić bieg zdarzeń, 
ale otworzyć serca naszych rodaków na działanie Łaski Bożej. Potężna mo-
dlitwa różańcowa może wpłynąć na losy Polski, Europy, a nawet i całego 
świata. Dość powiedzieć, że Maryja zawsze kieruje prośbę o częstą modli-
twę różańcową, podczas każdego niemal objawienia.  

Zapraszamy wszystkich na wielką modlitwę „Do Granic” Polski, modli-
twę do granic naszych możliwości, naszych lęków, naszych pragnień. Poza 
granicę komfortu, codzienności i naszych przyzwyczajeń.  
 Tego dnia udamy się na granice Polski i będziemy modlić się na ró-
żańcu. Przez tę bezprecedensową modlitwę różańcową, chcemy okazać 
wierność i posłuszeństwo Maryi, która niestrudzenie wzywa nas do odma-
wiania różańca. Chcemy też 
przepraszać i wynagradzać 
za wszelkie bluźnierstwa, 
zniewagi przeciw Niepokala-
nemu Sercu Najświętszej 
Maryi Panny. Pragniemy bła-
gać przez wstawiennictwo 
Matki Bożej o ratunek dla 
Polski i świata.  

Jeśli tylko chcesz, mo-
żesz wziąć udział w tym nie-
zwykłym wydarzeniu zareje-
struj się na naszej stronie http://www.rozaniecdogranic.pl 

Na mapce zostanie wyznaczona droga do Twojego szlaku na granicy. 
Tam będziesz mógł wybrać swój kościół. Przyjedź w sobotę 7.10.2017 do 
wybranego kościoła, po Mszy Świętej wyruszamy na nasz odcinek granicy 
modlić się na różańcu i wypraszać wstawiennictwo Najświętszej Maryi Pan-
ny dla świata, Ojczyzny, Kościoła, rodzin, wspólnot i dla nas samych.  
 
Do zobaczenia, gdzieś na granicy :).  



● Rozpoczynamy miesiąc październik. Zapraszam na nabożeństwa ró-

żańcowe wszystkich parafian, dzieci, młodzież, członków „Bractwa Żywe-

go Różańca” w tygodniu o godz. 17.30, w niedzielę o godz. 16.30. Róża-

niec jest streszczeniem Ewangelii, bo w całej swej prostocie formy umożli-

wia przeżycie największych tajemnic chrześcijaństwa. Za odmówienie ró-

żańca można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. 

● W poniedziałek odwiedziny chorych parafian, zgłoszenia przyjmowane 

są w zakrystii.  

● Również w poniedziałek - o godz. 18.45. w kościele - spotkanie kandy-

datów do bierzmowania. 

● W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. 

Zapraszam do Komunii św. wynagradzającej.  

● W sobotę zapraszam członków „Bractwa Żywego Różańca” na Mszę 

św. o godz. 7.00. 

● Spowiedź dla dzieci szkolnych w środę o godz. 730, dla młodzieży  

w czwartek o godz. 1700, dla dorosłych przed każdą Mszą św.  

● W najnowszym Gościu Niedzielnym: 

Łańcuch ocalenia - O różańcu, który jest firmowym znakiem katolickiej 
pobożności. 

Ponadto w Gościu: 

• o tym, że powinniśmy płakać nad kościołami zamienianymi na restaura-
cje;  

• o tym, że powstające nowe prawo o pochówkach jest bardzo potrzebne, 
bo dzisiaj łatwiej prowadzić budkę z hot dogami niż zakład pogrzebowy. 

Ale jednocześnie nowe prawo nie może zalegalizować rozsypywania pro-

chów.  

W najnowszym Małym Gościu Niedzielnym: 

• bezpłatny dodatek – audiobook z drugą częścią powieści „Quo vadis” 
Henryka Sienkiewicza;  

• o objawieniach Matki Bożej w Gietrzwałdzie;  

• o tym, jak działa radio 
● „Bóg zapłać” za dzisiejszą kolektę. Za tydzień kolekta przeznaczona bę-

dzie na Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne. 

 

 

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 



IIINTENCJENTENCJENTENCJE  M  M  MSZYSZYSZY   św. od 2 do 8 października 2017 r. 

2 X 
Poniedziałek 

Wsp. św. św.  

Aniołów Stróżów 

g. 1730 

g. 1800 

Nabożeństwo różańcowe 

- Wspólna za zmarłych (intencje w gablotce) 

 

3 X 

Wtorek 
 

g. 700 

 

 

g. 1730 

g. 1800 

- Za ++ rodziców Dominika i Helenę Feliks, brata Czesława, Annę i Jana 

Feliks, Marię, Elżbietę i Franciszka Duda oraz ++ kapłanów z naszej pa-

rafii 

Nabożeństwo różańcowe 

- Za ++ siostrę Stefanię Komar, teścia Józefa Chromik w 10. rocznicę 

śmierci, rodziców Zofię i Karola Piecha, dziadków z obu stron, trzech 

szwagrów, Gertrudę i Franciszka Wójcik, Elżbietę Frölich oraz dusze  

w czyśćcu cierpiące 

4 X 

Środa 
Wspomnienie  

św. Franciszka 

 z Asyżu 

g. 800 

 

g. 1730 

g. 1800 

Msza Św. szkolna 

- Za + Jadwigę Cierpiałowski  - od Marii z Pyzówki 

Nabożeństwo różańcowe 

- Za + dziadka Antoniego Kempa oraz pradziadków Paulinę i Pawła 

Kempa 

5 X 

Czwartek 

I czwartek 

Wsp.  

św. Faustyny dz. 

g. 700 

 

 

g. 1730 

g. 1800 

- Ku czci Chrystusa - Najwyższego i Wiecznego Kapłana  

o uświęcenie duchowieństwa oraz za kapłanów, którzy pochodzą z na-

szej parafii, o nowe powołania kapłańskie i zakonne od ofiarodawców  

Nabożeństwo różańcowe 

- Do Najświętszego Serca Pana Jezusa i Matki Boskiej Różańcowej  

z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą  

i zdrowie dla Bożeny Owczarek z okazji 60. rocznicy urodzin oraz o bło-

gosławieństwo Boże dla rodziny                                       Te Deum 

6 X 

Piątek 
I piątek 

Wspomnienie  

św. Brunona, 

prezb. 

g. 700 

 

 

g. 1730 

g. 1800 

- Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa jako wynagrodzenie za 

grzechy oraz w intencjach emerytów i chorych naszej parafii - od ofiaro-

dawców 

Nabożeństwo różańcowe 

- Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa za dzieci Pierwszokomunij-

ne, ich rodziców i chrzestnych 

7 X 

Sobota 

I sobota 

Wsp. NMP  

Różańcowej 

g. 700 

 

g. 1730 

g. 1800
 

- Ku czci Niepokalanego Serca Maryi i Królowej Różańca Świętego za 

żyjących i ++ członków Bractwa Żywego Różańca 

Nabożeństwo różańcowe 

- Do Miłosierdzia Bożego i Matki Boskiej Częstochowskiej z podziękowa-

niem za odebrane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie dla ro-

dziny Wręczycki 

8 X 
 

NIEDZIELA 

27 ZWYKŁA  

W CIĄGU  

ROKU 

g. 630 

g. 700 

g. 1000 

 

g. 1630 

g. 1700 

Godzinki ku czci Matki Bożej 

- Za + Helenę Mielnik  

- Za + męża Włodzimierza Majda i dusze w czyśćcu cierpiące 

po Mszy św. chrzest Jakuba Bajorka 

Nabożeństwo różańcowe 

- Za ++ rodziców Augustyna i Bertę Czech 


