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 ZAPROSZENIE NA KONCERT DEDYKOWANY  

PANU JANOWI CYGANOWI 

 

Dzielnicowy Ośrodek Kultury, Rada Dzielnicy Pawłów  

serdecznie zapraszają 16 listopada o godz.17.00.  

na Koncert - Podziękowanie  

dla pana Jana Cygana wieloletniego dyrygenta chóru Lutnia. 

Usłyszymy piosenki w wykonaniu chóru Lutnia, solistów  

i dzieci z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 6.  

 

 

 

„Pieśnią Chwalmy Pana” 

 

 

Dzielnicowy Ośrodek Kultury   

w Zabrzu-Pawłowie,  

Rada Dzielnicy Pawłów, ksiądz Andrzej Iwanecki  

serdecznie zapraszają na  

XXII Przegląd  Piosenki Religi jnej  

„Pieśnią Chwalmy Pana”,  

który odbędzie się 19 XI 2017r.o godz.16.00.   



    Usłyszeć muzykę Boga 

 
 Pewien mądry Hindus miał przyjaciela, który mieszkał w Mediolanie. 

Poznali się w Indiach, dokąd Włoch udał się z rodziną na wycieczkę. Hin-

dus był przewodnikiem włoskich turystów i pokazał im najbardziej charak-

terystyczne zakątki swej ojczyzny. 

     Zaprzyjaźniony Mediolańczyk wdzięczny za to, zaprosił Hindusa do 

swojego miasta. Hindus długo nie mógł zdecydować się na wyjazd, ale  

w końcu uległ namowom przyjaciela i pewnego pięknego dnia wysiadł na 

lotnisku Malpensa pod Mediolanem. 

     Następnego dnia mieszkaniec Mediolanu i Hindus spacerowali w cen-

trum miasta. Hindus o czekoladowej twarzy, z czarną brodą i w żółtym tur-

banie przyciągał spojrzenia przechodniów. Mediolańczyk był ogromnie 

dumny ze swojego egzotycznego przyjaciela. W pewnym momencie na 

Placu San Babila, Hindus zatrzymał się i spytał: 

- Czy słyszysz również i ty to, co ja słyszę? 

     Mieszkaniec Mediolanu, trochę zaskoczony, natężył słuch, ale przy-

znał, że słyszy jedynie wielki hałas wywołany ruchem miejskim. 

- Tu w pobliżu znajduje się śpiewający świerszcz - stwierdził Hindus. 

- Mylisz się - powiedział mieszkaniec Mediolanu. - Ja słyszę jedynie zgiełk 

miejski. A zresztą tutaj nie ma świerszczy. 

- Nie mylę się. Słyszę śpiew świerszcza - upierał się Hindus i zaczął po-

szukiwania wśród liści kilku nędznych drzewek. Po chwili pokazał przyja-

cielowi, który sceptycznie obserwował go, małego owada. Wspaniały 

świerszcz niezadowolony, starał się ukryć przed osobami zakłócającymi 

jego koncert. 

- Widzisz świerszcza? - spytał Hindus. 

- Rzeczywiście - przyznał Mediolańczyk. - Wy Hindusi macie słuch bar-

dziej wyostrzony od białych... 

- Tym razem ty się mylisz - uśmiechnął się mądry Hindus. - Zobacz tylko... 

     Hindus wyciągnął z kieszeni małą monetę i rzucił ją na chodnik. Na-

tychmiast cztery czy pięć osób odwróciło się i spojrzało. 

- Widziałeś? - spytał Hindus. - Ten pieniążek zadźwięczał o wiele słabiej 

od śpiewu świerszcza. A jednak tylu białych usłyszało go. 



● Dziś przeżywamy Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. 
Pamiętajmy w modlitwie o braciach i siostrach prześladowanych za wiarę. 
● Zapraszam na dzisiejsze Nieszpory o godz. 16.30. 
●  W przyszłą niedzielę w naszej Archidiecezji przeżywać będziemy Dzień 
Muzyki Liturgicznej. 
● W poniedziałek o godz. 18.45 w kościele spotkanie z Rodzicami  
klasy III a. 
● We wtorek po Mszy św.  wieczornej spotkanie formacyjne dla kandyda-
tów do Bierzmowania. 
● W tym tygodniu przypada III piątek miesiąca, który poświęcamy Miło-
sierdziu Bożemu.  
● Okazja do Spowiedzi Świętej przed każdą Mszą św.  
● Rodziny nowo przybyłe do naszej parafii, które chcą przyjąć kolędę, 
proszone są o zgłoszenie się w kancelarii parafialnej lub zakrystii. 
● Dzielnicowy Ośrodek Kultury, Rada Dzielnicy Pawłów serdecznie zapra-
szają 16 listopada o godz.17.00. na Koncert - Podziękowanie dla pana Ja-
na Cygana wieloletniego dyrygenta chóru Lutnia. Usłyszymy piosenki  
w wykonaniu chóru Lutnia, solistów i dzieci z Zespołu Szkolno- Przed-
szkolnego nr 6.  
● Dzielnicowy Ośrodek Kultury  w Zabrzu-Pawłowie, Rada Dzielnicy 
Pawłów, ksiądz Andrzej Iwanecki serdecznie zapraszają na XXII Prze-
gląd  Piosenki Rel igi jnej „Pieśnią Chwalmy Pana”, który odbędzie 
się 19 XI 2017r.o godz.16.00. W tym dniu Nieszporów nie bę-
dzie.  
● W dzisiejszym „Gościu Niedzielnym”: 
- Aż trudno uwierzyć, że co roku 100 tysięcy wyznawców Chrystusa ginie 
z powodu wiary. Chrześcijanie są najbardziej narażeni na prześladowania, 
bo mają mocno wpisany w serca nakaz przebaczania. Przeciwnicy to wie-
dzą i dlatego tak łatwo zabijają. W innych religiach nakaz miłowania nie-
przyjaciół prawie nie występuje. To się nie zdarza. 
Ponadto w "Gościu": 
- w Ploërmel (czytaj: Ploermel) wszyscy wiedzą, że pomnik Jana Pawła II, 
zwieńczony krzyżem, przeszkadza tylko niewielkiej grupie osób. Czy jed-
nak mieszkańcy tego francuskiego miasta są wystarczająco zdetermino-
wani, by go obronić? Dziennikarze „Gościa” przez trzy dni rozmawiali z je-
go mieszkańcami; 
- o świętym Józefie, ideale mocnego mężczyzny. 
● Przed kościołem zbiórka na Fundację "Pomoc Kościołowi w potrzebie".  
Za tydzień kolekta przeznaczona będzie na potrzeby naszej parafii. “Bóg 
zapłać” za dzisiejsze ofiary. 
 

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 



IIINTENCJENTENCJENTENCJE  M  M  MSZYSZYSZY   św. od 13 do 19 listopada 2017 r. 

13 XI 

Poniedziałek 
Wsp. św.św. Benedykta, 

Jana, Mateusza, Izaaka 

i Krystyna, pierwszych 

męczenników polskich  

g. 1800 - Wspólna za żyjących (intencje w gablotce) 

14 XI 

Wtorek 
Wsp. bł. Marii Luizy 

Merkert, dz. 

g. 700 

g. 1800 

- W pewnej intencji 

- Za + Gertrudę Cygan w rocznicę śmierci 

15 XI 

Środa 
Wsp. św. Alberta Wlk., 

bpa i dra 

g. 800 

 

 

Msza Św. szkolna 

- Za + Elżbietę w dniu urodzin oraz ++ z rodziny 

16 XI 

Czwartek 

Wsp. rocznicy po-

święcenia Bazyliki 

św.św. Ap. Piotra  

i Pawła w Rzymie, 

św. Gertrudy dz. i św. 

Małgorzaty Szkockiej 

g. 700 

g. 1730 

g. 1800 

− Za dusze w czyśćcu cierpiące 

Adoracja Najświętszego Sakramentu 

- Do Miłosierdzia Bożego za wstawiennictwem Matki 

Boskiej Ostrobramskiej z podziękowaniem za odebra-

ne łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie dla 

rodziny Bernaś i Bieniek  

17 XI 

Piątek 
Wsp. św. Elżbiety  

Węgierskiej, zak. 

g. 700 

g. 1800 

- Za ++ rodziców Łucję i Brunona  Pucka 

- Ku czci Miłosierdzia Bożego w intencji czcicieli 

18 XI 

Sobota 

Wsp. bł. Karoliny  

Kózkówny, 

 dz. i męcz. 

g. 700 

 

g. 1800 

-  Za ++ rodziców Helenę i Engelberta Kuczera, sio-

strę Alicję, szwagrów: Alojzego i Bernarda 

- Za ++ rodziców Antoniego i Antoninę Skorupa oraz 

Emę Olesz 

 

19 XI 

NIEDZIELA 

33 ZWYKŁA  

W CIĄGU ROKU 

DZIEŃ  

MUZYKI  

LITURGICZ-

NEJ 

g. 630 

g. 700 

 

g. 1000 

 

g. 1700 

Godzinki ku czci Matki Bożej 

- Za + Jana Czaja oraz Elżbietę Respondek w dniu 

urodzin 

- Msza św. chrzcielna: za Maję Werner, rodziców oraz 

chrzestnych 

- Za + Bibiannę Kurpanik w rocznicę śmierci 


