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PODZIĘKOWANIE 

Dyrekcja i Rada Rodziców  

przy Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 6 w Zabrzu  

dziękuje wszystkim mieszkańcom Pawłowa za udział w festynie rodzinnym   

w ramach XI Metropolitalnego Święta Rodziny 

W szczególności dziękujemy naszym sponsorom 

- Rada Dzielnicy Pawłów 

- Urząd Miejski Zabrze 

- Instytut Gość Media: wydawcy Gościa Niedzielnego, Radio Em i portalu 

wiara.pl 

- Hyundai Zabrze Ryszard Bednarczyk 

- InterRisk Agencja ubezpieczeniowa Kluge 

- DOK Pawłów 

- Madej&Wróbel 

- Mini market u Kręciszka 

- Piekarnia Enrico Mikosz Respondek 

- Mar - Tom Hurtownia warzyw i owoców 

- Kwiaciarnia Beata Sych 

Oraz osobom  związanych  

z organizacją Festynu 

- Kolorado  animacje Ruda Śląska 

- MOSiR Zabrze 

- Ale Ubaw Katowice 

- Nextbike Zabrzański Rower Miejski 

- Straży Miejskiej Zabrze 

- Lodziarni Bajs 

- Rodzicom i Pracownikom ZSP nr 6 



 Papież Franciszek o Janie Chrzcicielu 

  "Coście wyszli oglądać na pustyni? Trzcinę kołyszącą się na wie-

trze? Ale coście wyszli zobaczyć? Człowieka w miękkie szaty ubranego? Oto  

w pałacach królewskich przebywają ci, którzy noszą okazałe stroje i żyją w zbyt-

kach". Tymczasem tego, którego poszli oglądać to prorok, a nawet więcej niż pro-

rok - bowiem: "Między narodzonymi z niewiast nie ma większego od Jana", ostat-

niego z proroków.  

 Następnie Papież podjął refleksję nad przyczynami wielkości Jana i podkre-

ślił, że był to człowiek wierny temu, czego żądał od niego Pan, był człowiekiem 

wielkim, ponieważ był wierny. Tę wielkość widać też było w jego przepowiadaniu. 

"Głosił stanowczo, mówiąc złe rzeczy faryzeuszom, uczonym w Prawie, kapła-

nom, nie mówił im «Moi drodzy dobrze się sprawujcie!», ale po prostu «Plemię 

żmijowe». Nie uciekał się do niuansów.  

 Papież zaznaczył jednocześnie, że Jan rozumiał ludzi: celnikom, grzeszni-

kom publicznym wyzyskującym ludzi mówił: "Nie pobierajcie nic więcej ponad to, 

ile wam wyznaczono". Zaczynał od niewielkich rzeczy, licząc na ich rozwój  

i udzielał im chrztu. Żołnierzom, policjantom wskazywał: "Nad nikim się nie znę-

cajcie i nikogo nie uciskajcie, lecz poprzestawajcie na swoim żołdzie" Franciszek 

wyjaśnił, że Janowi chodziło o to, by nie wkraczali do świata łapówek. Zauważył, 

że także i dziś ludzie usiłują przekupić policjanta, kiedy sprawdza ile wypili alko-

holu. Wskazał, że Jan zachęcał grzeszników do uczynienia pierwszego kroku, 

wiedząc że Bóg dokona reszty. "Był duszpasterzem, rozumiejącym sytuację ludzi 

i pomagał im, by poszli naprzód z Panem.  

 Franciszek zaznaczył, że Jan pomimo swej wielkości przeżywał także chwile 

ciemności, zwątpień. Będąc w więzieniu wątpił, bo Jezus nie był takim Zbawicie-

lem, jakiego sobie wyobrażał. Dlatego posłał dwóch uczniów, aby Go zapytali, czy 

to On właśnie był oczekiwanym Mesjaszem. Jezus koryguje wówczas wizję Jana, 

odpowiadając: "Idźcie i donieście Janowi to, coście widzieli i słyszeli: niewidomi 

wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia i głusi słyszą; 

umarli zmartwychwstają". Prośmy Jana o łaskę odwagi apostolskiej, aby zawsze 

mówić rzeczy w prawdzie, miłości duszpasterskiej, aby przyjmować ludzi z tym 

niewiele, co mogą dać, z pierwszym krokiem. Bóg uczyni następny. Ale także  

o łaskę zwątpienia. Wiele razy, może pod koniec życia, można postawić sobie py-

tanie: «Czy to wszystko, w co wierzyłem jest prawdą, czy to może fantazje?», po-

kusy przeciw wierze, przeciwko Panu. Niech wielki Jan, który jest najmniejszym  

w królestwie niebieskim, ale dlatego jest wielkim, pomoże nam na tej drodze śla-

dami Pana" - zakończył swoją homilię Franciszek.  



♦ Zapraszam na Nieszpory dziś o godz.1630. 

♦ W piątek 22 czerwca o godz. 900 odprawiona zostanie Msza św. w intencji 

wszystkich dzieci szkolnych, nauczycieli i pracowników Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego nr 6 oraz rodziców z okazji zakończenia roku szkolnego  

i katechetycznego. Przed Mszą św. Okazja do Spowiedzi św. dla dzieci 

szkolnych.   

♦ W sobotę przypada Dzień Ojca. Pamiętajmy w modlitwie, tak o żyjących, 

jak i zmarłych. 

♦ 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 i zakrystii przyjmowane są zapisy na pieszą i au-

tokarową pielgrzymkę do Częstochowy. Opłata 30 zł. Przy zapisie potrzeb-

ny jest numer PESEL. 

♦ W Gościu Niedzielnym: 

• Święta Góra - O miejscu, które warto odwiedzić, aby nacieszyć oko i du-

cha. Bazylika Najświętszej Maryi Panny na Świętej Górze koło Gostynia, to 

obowiązkowy punkt na wakacyjnej mapie. 

Ponadto w "Gościu": 

 • o kryzysie słowa drukowanego, czyli poważnym spadku wydawanych 

drukiem czasopism;  

• ważny przykład, w jaki sposób głosiciele Jezusa mogą nas zabrać w fa-

scynującą podróż po świecie wiary za pomocą narzędzi medialnych. 

W najnowszym "Małym Gościu": 

• mundialowy hit – kolorowy terminarz z mistrzostw świata, czyli niezbędnik 

każdego kibica; 

• Polska jest Naj - propozycje miejsc, które warto odwiedzić w czasie waka-

cji; 

• jak przejechać rowerem 600 km, ale po pustyni? 

♦ W przyszłą niedziele kolekta będzie przeznaczona na potrzeby Wydziału 

Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego. „Bóg zapłać” za dzisiejsze ofiary. 

 

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE: 



IIINTENCJENTENCJENTENCJE      MMMSZYSZYSZY   św.  od 18 do 24 czerwca 2018 

18 VI 
Poniedziałek 

 

g.1800 -  Za + Halinę Topór jako 30dniowa 

19 VI 
Wtorek 

Wsp. św. Romualda 
opata 

g.1800 - Za + Czesława Fojt w rocznicę śmierci 

20 VI 
Środa 

g. 800 

 

Msza św. szkolna 

- Za  dzieci naszej parafii 

21 VI 
Czwartek 

Wsp. św. Alojzego 
Gonzagi 

zakonnika 

g. 1730 

g.1800 

Adoracja Najświętszego Sakramentu  

- Do Opatrzności Bożej i Matki Boskiej Nieustają-

cej Pomocy z podziękowaniem za odebrane łaski,  

z prośbą o opiekę Bożą i zdrowie dla Wandy Go-

liasz z okazji 95 rocznicy urodzin                                                                                           

                                                          Te Deum   

22 VI 
Piątek 

Wsp. św. Paulina  
z Noli bpa 

św.św. Jana Fishe-
ra bpa i Tomasza  

More’a  

g. 900 

 

 

 

g. 1800 

- W intencji wszystkich dzieci szkolnych, nauczy-

cieli, duszpasterzy i pracowników Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego Nr 6 oraz rodziców   

z okazji zakończenia roku szkolnego  

- Za + Marię Cygan w rocznicę śmierci 

23 VI 
Sobota 

g.1800 - Za + Irenę Fudała w dniu urodzin 

24 VI 
 

Niedziela 
 

Uroczystość  
Narodzenia  

św. Jana  
Chrzciciela 

g. 630 

g. 700 

 

g.1000 

 

 

 

 

g.1630 

g.1700 

Godzinki ku czci Matki Bożej 

- Za ++ Julię i Mikołaja Wichary oraz pokrewień-

stwo 

- Do Miłosierdzia Bożego i Matki Boskiej Nieusta-

jącej Pomocy z podziękowaniem za odebrane ła-

ski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie dla 

Urszuli Mega z okazji 80 rocznicy urodzin oraz  

o błogosławieństwo Boże dla rodziny  

Nieszpory 

- Za + Bernarda Cupok w rocznicę śmierci 


