
Nr 42(815) OD 15 DO 21 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 

ZAPROSZENIE 

Serdecznie    zapraszam   w  niedzielę  21  października po Mszy św.  

o godz. 10.00 na  krótki  koncert  organowy,  który  będzie jednocześnie    

prezentacją  naszego  instrumentu po przeprowadzonych w lipcu i sierp-

niu koniecznych naprawach. Nad  poprawą  stanu  instrumentu pracowali 

studenci Akademii Muzycznej im.  Karola Szymanowskiego w Katowicach: 

p. Przemysław - 2 rok studiów II stopnia na kierunku "organy"  

i p. Robert, 2. Rok na kierunku "Muzyka kościelna". Oni też dla nas wyko-

nają następujące utwory: 

1. Johann Sebastian Bach - Preludium i fuga e-moll BWV 533 (Robert) 

2. Léon Boëllman - Modlitwa i Menuet Gotycki z Suity Gotyckiej (Robert, 

Przemek) 

3. Franz Schubert - Ave Maria (Przemek) 

4. Nicolaus Bruhns - Preludium e-moll (Robert) 

5. César Franck - Sortie D-dur ze zbioru L'Organiste (Przemek) 

Na komunię podczas mszy:  Johann Sebastian Bach - preludium chorało-

we "Liebster Jesu, wir sind hier" BWV 731 (Robert) 

Całość zamknie się w 30 minutach. 

 

  

 



 SYNOD   MŁODYCH 

„Musimy dogonić młodych, by z nimi iść dalej wspólną drogą. Kościół 

nie może zostawać za nimi w tyle”. 

 Po dwóch latach wytężonych konsultacji z młodymi z najdalszych za-

kątków globu ruszył Synod Biskupów nt. młodzieży, wiary i rozeznawania po-

wołania. „Chciałem, abyście wy byli w centrum uwagi, ponieważ zależy 

mi na was” – podkreślił Franciszek, zapowiadając to wyjątkowe spotkanie. 

Krytyczny, zatroskany i rozumny głos młodych 

 Papież wyznał, że zorganizował je, by wsłuchać się w krytyczny, zatro-

skany, ale i rozumny głos młodych, a sam synod został pomyślany jako 

otwarty i szczery dialog między wspólnotą chrześcijańską a młodym 

pokoleniem. „Młodych trzeba słuchać «na żywo» i pokonywać «dystans 

bezpieczeństwa» dzielący młodzież i dorosłych” – wskazał Ojciec Święty. Tę 

metodę widać było już na etapie przygotowań. Po raz pierwszy w historii 

głos w debacie mogły bowiem zabrać nie tylko episkopaty, ruchy kościelne  

i zakony, ale i sami młodzi, wypełniając w internecie specjalną ankietę 

oraz wypowiadając się w mediach społecznościowych. Franciszek zachęcał 

do tego nie tylko chrześcijan, ale również wyznawców innych religii, a także 

ateistów i agnostyków. Prosił o głos młodych, którzy odeszli z Kościoła, czy 

też tych, którzy uważają, że to Kościół nie dotrzymuje kroku współczesnej 

młodzieży.   

 Na świecie jest obecnie 1,8 mld ludzi mających od 16 do 29 lat, innymi 

słowy młodzi stanowią jedną czwartą ludzkości. „Te liczby pokazują, że gra 

toczy się o bardzo wysoką stawkę. To kluczowy temat nie tylko dla Ko-

ścioła, ale dla całego społeczeństwa”. 

  



● Zapraszam na Nabożeństwo Różańcowe o godz. 1630. W tygodniu Na-

bożeństwa Różańcowe o 1730. 

● W poniedziałek po wieczornej Mszy św. spotkanie kandydatów do Bierz-

mowania z klasy VIII. 

● W tym tygodniu przypada 3. piątek miesiąca, który poświęcony jest Mi-

łosierdziu Bożemu. 

● W przyszłą niedzielę obchodzić będziemy Światowy Dzień Misyjny. 

● Za tydzień odbędzie się liczenie wiernych uczestniczących w Mszach 

św.  

● Okazja do Spowiedzi św. przed każdą Mszą św.  

● W Kancelarii Parafialnej oraz zakrystii przyjmowane są zalecki na Dzień 

Zaduszny i oktawę.  

● W dzisiejszym „Gościu Niedzielnym”:  

 - o tym, jak pontyfikat wybranego 40 lat temu papieża Polaka zmienił 

świat. 

- o Nagrodach Nobla z dziedziny medycyny, fizyki i chemii - to wielki skok 

do przodu w walce z nowotworami. 

- poradnik dla wyborców, czyli co powinniśmy wiedzieć o zbliżających się 

wyborach samorządowych?   

● Za tydzień kolekta przeznaczona będzie na potrzeby naszej parafii. 

Bóg zapłać za dzisiejsze ofiary. 

● Przed kościołem zbierane są ofiary na Fundację „Dzieło Nowego Ty-

siąclecia”. 

 

 

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 



IIINTENCJENTENCJENTENCJE      MMMSZYSZYSZY   św. od 15 do 21 października 2018 r. 

15 X 

Poniedziałek 
Wsp. św. Teresy od 

Jezusa, dz. i dra 

g. 1730 

g. 1800 

Nabożeństwo różańcowe 

- Za ++ Antoniego Orantek w 1. rocznicę śmierci, żonę Irenę, 

brata Jerzego, rodziców Julię i Oswalda Orantek 

16 X 

Wtorek 
UROCZ. ŚW.  

JADWIGI ŚLĄSKIEJ 

GŁÓWNEJ  

PATRONKI ŚLĄSKA 

g. 1730 

g. 1800 

Nabożeństwo różańcowe 

- Za + Franciszkę Lończyk w rocznicę śmierci, męża Jana oraz 

Janusza Wójcik 

17 X 

Środa 
Wsp. św. Ignacego  

Antiocheńskiego, 

bpa i męcz. 

g. 800 

 

g. 1730 

g. 1800 

Msza św. szkolna  

- Za dzieci szkolne, które obchodzą urodziny w październiku 

Nabożeństwo różańcowe 

- Za + Ryszarda Bryłka w rocznicę śmierci  

18 X 

Czwartek 

Święto św. Łukasza 

Emangelisty 

g. 1730 

g. 1800 

Nabożeństwo różańcowe 

- Do Najświętszego Serca Pana Jezusa i Matki Boskiej Różańco-

wej z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o opiekę Bo-

żą i zdrowie dla Adama z okazji 50. rocznicy urodzin, Karoliny  

z okazji 25. rocznicy urodzin, dla Michała z okazji urodzin 

19 X 

Piątek 
Wsp. św. Pawła od 

Krzyża, prezb. 

 

g. 700  

 

 

 

g. 1730 

g. 1800 

- Do Miłosierdzia Bożego i Matki Boskiej Częstochowskiej z po-

dziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą 

i zdrowie dla Danuty i Henryka Hanke z okazji 60. rocznicy ślubu                                                             

                                                                                   Te Deum  

 Nabożeństwo różańcowe 

- Ku czci Miłosierdzia Bożego w intencji czcicieli 

20 X 

Sobota 

Wspomnienie św. 

Jana Kantego, prezb. 

g. 1300 

g. 1730 

g. 1800 

Ślub rzymski: Dragon Marcin - Dragon Natalia 

Nabożeństwo różańcowe 

- Za + Andrzeja Copik w 12. rocznicę śmierci 

21 X 
 

NIEDZIELA 

29 ZWYKŁA  

W CIĄGU ROKU 

 

ŚWIATOWY 

DZIEŃ  

MISYJNY 

 

g. 630 

g. 700 

g. 1000 

 

 

 

 

 

g. 1630 

g. 1700 

Godzinki ku czci  Matki Bożej 

- Za + Joannę Paluch w 12. rocznicę śmierci 

- Do Miłosierdzia Bożego i Matki Boskiej Częstochowskiej z po-

dziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą  

i zdrowie dla małżonków Stefanii i Alfonsa Guziel z okazji 50. le-

cia zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego oraz o bło-

gosławieństwo Boże i dary Ducha św. Dla całej rodziny           

                                                                                  Te Deum                                         

Nabożeństwo różańcowe 

- Za + Erwina Uliczka w dniu urodzin 


