
Nr 41(814) OD 8 DO 14 PAŹDZIERNIKA   2 0 1 8 R .  

Redaguje zespół parafian.  tel. Probostwa 275 14 09,  
e-mail: infpawel@interia.pl   www.pawel.katowice.opoka.org.pl 

"Młodzi ludzie nie są problemem, ale bogactwem"  

podkreśla papież.  

W Watykanie rozpoczął się synod biskupów na temat młodzieży; potrwa 

prawie miesiąc. Nie będzie na nim tematów tabu. Obrady odbędą się  

w trudnym momencie dla Kościoła, gdy - jak przyznał papież Franciszek - 

spada zaufanie młodych ludzi. Obrady XV Zgromadzenia Ogólnego Syno-

du Biskupów odbędą się pod hasłem "Młodzi ludzie, wiara i rozeznanie 

powołania", zainauguruje je Msza św. pod przewodnictwem papieża.  

O tym, jak trudno Kościołowi dotrzeć obecnie do młodzieży mówił pod ko-

niec września w Tallinie papież Franciszek. Podczas spotkania z młodzie-

żą z Estonii przyznał: 

"Naprawdę musimy się 

nawrócić, aby odkryć, że 

aby być przy was, musi-

my skorygować wiele ist-

niejących sytuacji, które 

w ostatecznym rozra-

chunku was odsuwają".  

 
Papież Franciszek I 

Żyjemy jak poganie 

"Istotnie, kiedy żyjemy chrześcijańską obłudą, to wypędzamy Jezusa z na-

szego serca. Udajemy, że Go mamy, ale naprawdę Go wypędziliśmy. Jeste-

śmy chrześcijanami, dumni z bycia chrześcijanami, ale żyjemy jak poganie" 

 Ojciec Święty zaapelował, abyśmy będąc chrześcijanami, nie żyli jak 

poganie. Franciszek nawiązał do czytanego w piątek fragmentu Ewangelii 

(Łk 10,13-16), gdzie Pan Jezus napomina miasta Korozain, Betsaidę, czy 

Kafarnaum, które mimo dokonanych tam cudów nie nawróciły się.  



Ubolewa z powodu swego odrzucenia, podczas gdy pogańskie miasta, ta-

kie jak Tyr i Sydon, widząc Jego cuda z pewnością by uwierzyły.  

Papież zachęcił, byśmy postawili się na miejscu mieszkańców trzech 

wymienionych miast, przypominając sobie, jak wiele otrzymaliśmy 

będąc wychowanymi do wiary, i jakże często zapominamy o tym, co 

otrzymaliśmy. Nawykliśmy do wiary. "A ten nawyk nam szkodzi, ponieważ 

ograniczamy Ewangelię do faktu społecznego, socjologicznego, a nie do-

strzegamy znaczenia osobistej relacji z Jezusem. Jezus mówi do mnie, 

mówi do ciebie, mówi do każdego z nas. Słowo Jezusa skierowane jest 

do każdego z nas. Jak to się stało, że poganie, którzy dopiero co usłyszeli 

przepowiadanie Jezusa, idą za Nim, a ja, który urodziłem się jako chrze-

ścijanin, w społeczeństwie chrześcijańskim, przyzwyczajam się a chrze-

ścijaństwo jest jakby było nawykiem społecznym, szatą którą ubieram,  

a następnie zostawiam? Jezus zaś płacze nad każdym z nas, kiedy prze-

żywamy chrześcijaństwo formalnie a nie realnie" - stwierdził Ojciec Świę-

ty. Franciszek zauważył, że może nam w tej sytuacji grozić obłuda 

sprawiedliwych, wypływająca z lęku, że będziemy miłowani przez Je-

zusa, i pozostawiamy Go w kościele, nie zabierając z powrotem do 

swych domów, do naszego życia. Papież zachęcił do uczynienia rachunku 

sumienia i zastanowienia się, czy nie czynimy naszego życia połowicz-

nym, powierzchownym. "Istotnie, kiedy żyjemy tą chrześcijańską obłudą, 

to wypędzamy Jezusa z naszego serca. Udajemy, że Go mamy, ale na-

prawdę Go wypędziliśmy. Jesteśmy chrześcijanami, dumni z bycia 

chrześcijanami, ale żyjemy jak poganie" - powiedział Ojciec Święty. Fran-

ciszek zachęcił obecnych do dokonania rachunku sumienia i zastanowie-

nia się nad naszą niewdzięcznością wobec Pana Jezusa. "I prośmy 

Ducha Świętego, aby otworzył nam na oścież drzwi serca, by mógł wejść 

Jezus, byśmy nie tylko słyszeli Jezusa, ale usłyszeli także Jego orędzia 

zbawienia i dziękowali za wiele dobrych rzeczy, które uczynił dla każdego 

z nas" - zachęcił papież na zakończenie swej homilii. 

 



Informacja o działaniach w Parafii 
Kiedy w maju ubiegłego roku, informowaliśmy Parafian o wykonanych pra-

cach i planowanych inwestycjach, byliśmy w trakcie intensywnych przygotowań 
do remontu kościoła. 

W zakres prac remontowych weszły powstałe na skutek szkód poeksploata-
cyjnych, w ciągu 10 lat od poprzedniego remontu, wszystkie pęknięcia ścian, 
wejście do zakrystii i uszkodzenia klatki schodowej prowadzącej na wieżę i chór 
oraz deformacja powierzchni placu przed kościołem. Pęknięcia zabezpieczono 
kotwami metalowymi, wprowadzonymi do wywierconych otworów, wypełnionych 
specjalnym spoiwem, tworząc coś na kształt "zamka błyskawicznego". Odtwo-
rzono wejście do zakrystii, z nowymi granitowymi schodami i  podestem. Zakres 
prac naprawczych obejmował również usunięcie uszkodzeń głównego wejścia, 
remont części wybrukowanej betonową kostką,  nawierzchni  przed wejściem 
głównym oraz wykonanie nowego odwadniania placu. Po zakończeniu tych prac 
wnętrze kościoła zostało odmalowane. Całość prac prowadzona była pod nadzo-
rem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, przez firmy budowlane posiadają-
ce odpowiednie uprawnienia do prowadzenia robót w tego typu obiektach. Na 
pokrycie kosztów usunięcia tych szkód, wykorzystano środki finansowe uzyska-
ne z podpisanej ugody z kopalnią Bielszowice.   

W czasie prac remontowych zdemontowano witraż nad wejściem do kaplicy, 
który poddano renowacji w pracowni witraży w Katowicach. Następnie umiesz-
czono go w specjalnej (metalowej i ocynkowanej, pomalowanej proszkowo), 
oszklonej oraz podświetlonej ramie i zabudowano nad głównym wejściem. Na to 
uzyskaliśmy zgodę Konserwatora Zabytków. 

W tym czasie kaplica boczna zyskała nowy wystrój. Jej sklepienie oraz część 
ścian pokryta została malowidłami, przedstawiającymi scenę wniebowzięcia Mat-
ki Bożej w otoczeniu świętych: Barbary, królowej Jadwigi, Jacka i brata Alberta. 
W kaplicy umieszczono  obraz przedstawiający Zesłanie Ducha Świętego. W za-
krystii zaś zabudowano nowe drewniane meble, które zostały ozdobione płasko-
rzeźbami z wystroju starej ambony. Zakupiono i zainstalowano także sprzęt mul-
timedialny do wyświetlania tekstów i obrazów. W czasie Świąt Bożego Narodze-
nia w szopce podziwialiśmy nowe figury zakupione przez sponsorów.  

Do końca maja tego roku, spłaciliśmy należności za wymienione inwestycje. 
Parafia jest bez zadłużenia, jednak pozostaje bez żadnych oszczędności. Na 
bieżąco dokonuje się wszystkich opłat, m.in. za prąd, wodę, a przed zimą czeka 
jeszcze Parafię zakup węgla. 
 W tym roku przeprowadzono prace, które miały na celu przywrócenie 

sprawności organom i zabezpieczenia przed dalszym pogarszającym się ich sta-

nem. Proponowane kosztorysy generalnego remontu i ewentualna przebudowa 

instrumentu przygotowane przez firmy specjalizujące się w tego typu pracach 

opiewały na kilkaset tysięcy złotych. Z pomocą przyszli nam młodzi specjaliści  

w dziedzinie budowy, strojenia organów i zarazem studenci muzyki organowej, 

którzy podjęli się przeprowadzenia niezbędnych napraw. Prace obejmowały:  



regulację i czyszczenie klawiatury, regulację i reperację klawiatury pedało-
wej, montaż oświetlenia klawiatury pedałowej, usunięcie usterek dmuchawy 
elektrycznej, oczyszczenie miechów, wymianę zużytych membran, usunięcie 
usterek i regulację traktury wraz z aparatami przekaźnikowymi, demontaż 
wszystkich piszczałek, łącznie z prospektem. Wykonano także czyszczenie  
i konserwację piszczałek, kloców piszczałkowych, wiatrownic  wspornikowych, 
uruchomiono dwa nieczynne głosy, montaż wszystkich piszczałek  oraz stroje-
nie i intonacja całego instrumentu.  

Jak zapewne Parafianie zauważyli coraz częściej awarii ulegał zegar na 
wieży kościelnej. Pomimo przeprowadzanych okresowo konserwacji przez wy-
specjalizowaną firmę, niektóre elementy mechanizmu oraz napędu zegara ule-
gają uszkodzeniom. Po wielu interwencjach w firmie serwisującej zegar wresz-
cie chodzi, ale niestety nie wybija godzin i kwadransów. Następna awaria może 
skutkować potrzebą wymiany mechanizmów na nowe, a trudno byłoby wyobra-
zić sobie nie odmierzający dokładnie czasu zegar na wieży naszego kościoła. 

W tej chwili prowadzony jest remont pomieszczeń kancelarii.  
Jeszcze w tym roku chcielibyśmy rozpocząć przygotowania do naprawy 

schodów przy wejściu głównym, to znaczy zlecić wykonanie projektu i koszto-
rysu tej inwestycji oraz uzyskać pozwolenie na te prace  od Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków.  

Poszukujemy również wykonawców do kolejnego etapu porządkowania 
zieleni na cmentarzu tj. przycinanie i prześwietlanie drzew. 

Jak widać ciągle prowadzone są różne inwestycje i prace przy naszej 
Świątyni, by utrzymać w dobrym stanie to, co z takim trudem przez lata osią-
gnęliśmy, a przy okazji jeszcze coś nowego dodać.  

Wracając myślą do minionej dekady trudno byłoby nam wymienić to, co zo-
stało  już zrobione w kościele, na cmentarzu i probostwie, dlatego chcielibyśmy 
podziękować wszystkim, którzy swoim zaangażowaniem, swoim talentem i pra-
cą pomagają w realizacji tych przedsięwzięć. Dziękujemy szczególnie za Wa-
szą ofiarność. 

Aby móc dokonywać dalszych koniecznych napraw i remontów, co mie-
sięczne kolekty zbierane przez przedstawicieli Rady Duszpasterskiej będą 
przekazywane na te właśnie cele, także pozostałe kolekty zbierane w tytule na 
„potrzeby parafii” przeznaczone będą na bieżące wydatki Parafii takie jak za-
kup węgla, opłacenie bieżących rachunków za energię, wodę, wywóz śmieci, 
podatki i ubezpieczenia.  

W dalszym ciągu można również dokonywać wpłat na konto Parafii oraz 
składać ofiary w kopertach.  

Wielu Parafian podkreśla, że teraz w naszym kościele czuje się wyjątkową 
atmosferę do skupienia i modlitwy, a według opinii Gości uczestniczących  
u nas w liturgii, nasza Świątynia jest jedną z najpiękniejszych w Zabrzu. 

Jeszcze raz dziękujemy Wam za pomoc i ofiarność. 
W imieniu Parafialnej Rady Duszpasterskiej 

Marian Calow 



● Zapraszam na nabożeństwo różańcowe w niedzielę o godz. 1630, na-

tomiast w tygodniu o godz. 1730. 

● We wtorek - 9.10.br. - po Mszy św. wieczornej spotkanie z Rodzicami 

dzieci przygotowujących się do I Komunii św. 

● W piątek odprawiona zostanie Msza św. w intencji młodzieży. 

● W sobotę przypada rocznica objawień Matki Boskiej w Fatimie. Msza 

św. Z procesją wokół kościoła o godz. 1800. Proszę o przyniesienie świec. 

● 14 października w niedzielę obchodzić będziemy XVIII Dzień Papie-

ski. W związku z tym przed kościołem odbędzie się zbiórka na Fundację 

Dzieło Nowego Tysiąclecia. 

● W Kancelarii Parafialnej oraz zakrystii przyjmowane są zalecki na 

Dzień Zaduszny i oktawę. 

● Okazja do Spowiedzi św. przed każdą Mszą św. 

● W dzisiejszym „Gościu Niedzielnym”: 

Bezpłatny dodatek - płyta DVD z filmem "Sprawa Chrystusa". To 

prawdziwa historia o człowieku, który nie potrafił uwierzyć, że Jezus 

naprawdę istniał i zbawił człowieka. Historia dziennikarza, laureata 

Nagrody Pulitzera, który zmierzył się z największą tajemnicą chrześcijań-

stwa i własnym rozumem. 

Ponadto w „Gościu:" 

 o wprowadzeniu matczynych emerytur;   

 o tym, jak bardzo Różaniec jest również męską modlitwą, 

 przekonują znani polscy aktorzy i dziennikarz. 

●  Za tydzień kolekta przeznaczona będzie na Wyższe Śląskie Semina-

rium Duchowne. 

 ● Przez dwie kolejne niedziele, po Mszy św. o godz. 10.00 w przedsionku 

kościoła na stoisko z książkami można będzie kupić w cenach hurtowych 

ciekawe pozycje dla dzieci i dorosłych. Szczególnie polecamy książkę 

"Wierzące dzieci", o tym jak przekazać wiarę swoim dzieciom. 

 

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 



IIINTENCJENTENCJENTENCJE      MMMSZYSZYSZY   św. od 8 do 14 października 2018 r. 

8 X 

Poniedziałek 

g. 1100 

g. 1730 

g. 1800 

- Pogrzeb śp. Magdaleny Madloch (w kaplicy na cmentarzu) 

Nabożeństwo różańcowe 

- Msza św. wspólna za żyjących (intencje w gablotce) 

9 X 

Wtorek 
Wsp. św. Dionizego 

bpa i tow. męcz. 
 św. Jana Leonardie-

go, prezb. 

g. 700 

g. 1730 

g. 1800 

- Za ++ rodziców Ryszarda i Marię Wiertelorzów 

Nabożeństwo różańcowe 

- Za + Wilhelma Cudok w dniu urodzin 

 

10 X 

Środa 
 

g. 800 

 

 

 

g. 1730 

g. 1800 

Msza Św. szkolna 

- W intencji nauczycieli, wychowawców, duszpasterzy oraz pracow-

ników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 z okazji Dnia Edukacji 

Narodowej od dzieci i rodziców 

Nabożeństwo różańcowe 

- Za Urszulę Winszczyk w dniu urodzin 

11 X 

Czwartek 
Wsp. św. Jana XXIII, 

pap. 

g. 1730 

g. 1800 

Nabożeństwo różańcowe 

- Za ++ Wiktorię i Anielę Szmyt oraz ++ z rodziny Szmyt i Walkie-

wicz 

12 X 

Piątek 
Wsp. św. Jana  

Beyzyma, prez. 

g. 700 

 

g. 1730 

g. 1800 

- Za ++ rodziców Paulinę i Felicjana oraz pokrewieństwo z obu 

stron 

Nabożeństwo różańcowe 

- W intencji młodzieży 

13 X 

Sobota 

Rocz. Objawień  

w Fatimie 

Wsp. bł. Honorata 

Koźmińskiego, 

prezb. 

g. 1800 - Ku czci Trójcy Przenajświętszej i Matki Boskiej Fatimskiej  

z podziękowaniem za odebrane łaski i na wynagrodzenie za grze-

chy, za Ojca Świętego, duszpasterzy, nasze rodziny, za chorych, o 

pokój na świecie, o nawrócenie grzeszników i w intencji czcicieli 

Matki Boskiej Fatimskiej  - od ofiarodawców   

 po Mszy św. różaniec i procesja ze świecami 

14 X 

NIEDZIELA 

28 ZWYKŁA  

W CIĄGU ROKU 

 

 

g. 630 

g. 700 

g. 1000 

 

 

 

 

 

 

 

g. 1630 

g. 1700 

Godzinki ku czci Matki Bożej 

- Za ++ Magdalenę Madloch od Członków Żywego Różańca. 

- Do Trójcy Przenajświętszej i Matki Boskiej Nieustającej Pomocy z 

podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą 

i zdrowie dla Jolanty Calow z okazji 60. rocznicy urodzin oraz o bło-

gosławieństwo dla całej rodziny 

- Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalszą opiekę 

Bożą i zdrowie dla Klaudii Holewy z okazji 70. rocznicy urodzin 

oraz o błogosławieństwo dla rodziny        

                                                                                    Te Deum 

Nabożeństwo różańcowe  

 - Za + Józefa Żebrowskiego oraz Zenona Owczarka w 18 rocznicę 

śmierci 


