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PODZIĘKOWANIE 

 Składam serdeczne podziękowanie za ofiary złożone  

w dniu 1 listopada na potrzeby naszego cmentarza.  

Dziękuję Wolontariuszom  za chętne kwestowanie na ten cel. 

Ksiądz Józef Krakowski - Proboszcz parafii 

    
Serdecznie dziękuję wszystkim za życzliwość i wparcie w czasie trwania kam-
panii wyborczej. Dzięki Wam zdobyłem w Pawłowie 311 głosów. Ogółem zaufa-
ło mi 651 zabrzan. Po raz czwarty zostałem Radnym Miasta Zabrze. Postaram 
się również i w tej kadencji rzetelnie wykonywać swoje obowiązki i służyć 
mieszkańcom Pawłowa i okolic. 

Krystian Jonecko 
  

Klelia Merloni - nowa błogosławiona 

W sobotę 3 listopada w bazylice św. Jana na Lateranie prefekt Kongregacji Spraw Kanoni-

zacyjnych kard. Angelo Becciu ogłosił bło-

gosławioną Włoszkę Klelię Merloni. Ta ży-

jąca na przełomie XIX i XX wieku zakonni-

ca założyła Zgromadzenie Sióstr Apostołek 

Najświętszego Serca Jezusowego oraz za-

słynęła jako wielka czcicielka miłości Bożej. 

Klelia Merloni urodziła się 10 marca 1861 

w Forlì w północno-środkowych Włoszech  

w rodzinie bogatego przemysłowca. Gdy 

miała 3 lata, zmarła jej matka i ojciec prze-

niósł się do San Remo i tam ożenił się po 

raz drugi a macocha wraz z babką wycho-

wała swą pasierbicę jako mocną w wierze 

oraz o silnej osobowości i budzącą zaufa-

nie. W wieku 15 lat dziewczyna rozpoczęła naukę w szkole prowadzonej przez Córki Matki 

Bożej Oczyszczenia w Sawonie, ale już po roku z powodu słabego zdrowia musiała opu-

ścić szkołę i w domu uczyła się języków obcych i gry na fortepianie. W miarę, jak dorasta-

ła, ojciec, który był ateistą i masonem, chciał, aby Klelia wydała się za kogoś zamożnego, 

ale ona zapragnęła zostać zakonnicą. 



 W 1883 wstąpiła do Zgromadzenia Córek Matki Bożej Śnieżnej, przyjmując imię Al-

biny, ale po 4 latach, znów z powodu kłopotów ze zdrowiem, musiała wrócić do domu. Nie 

zraziło jej to jednak i w 1892 ponownie z radością i gorliwością podjęła życie zakonne, tym 

razem w Zgromadzeniu Córek Maryi od Opatrzności w Como. Tam też, po niespodziewa-

nym wyleczeniu się z gruźlicy po gorących modlitwach do Serca Jezusowego i do Niepo-

kalanego Serca Maryi, zapragnęła założyć instytut, który byłby poświęcony Najświętszemu 

Sercu Jezusa i zajmowałby się biednymi, sierotami, porzuconymi dziećmi oraz pełniłby do-

bre rzeczy w imię nawrócenia grzeszników. W tym ostatnim przypadku Klelia miała na my-

śli przede wszystkim nawrócenie swego ojca. 

 Nowe zgromadzenia powstało 30 maja 1894, gdy w kościele św. Franciszka we Via-

reggio złożyła pierwsze śluby. Już wkrótce instytut zaczął się rozrastać, co pozwoliło otwo-

rzyć szkołę, schronisko i sierociniec, a po dalszych dwóch latach również dom, do którego 

przyjmowano osoby starsze. Wszystko to było możliwe dzięki wielkodusznemu wsparciu 

finansowemu jej ojca. W miarę przybywania nowych sióstr rozrastały się także prowadzo-

ne przez nie dzieła, wychodząc poza Viareggio. W dodatku Klelia została jedyną dzie-

dziczką majątku swego ojca, który zmarł w San Remo 27 czerwca 1895, a jego nawróce-

nie na łożu śmierci było owocem jej wieloletnich modlitw i poświęceń. Ale zaczęły się też 

pojawiać niepowodzenia. Już w 3 lata po założeniu zgromadzenia zarządzający nim ka-

płan, uzależniony od hazardu, przegrał niemal całe mienie sióstr i uciekł do Francji z resz-

tą pieniędzy. Zmusiło to siostry do wycofania się ze wszystkich swych dzieł i do opuszcze-

nia Viareggio. Jednak założycielka spotkała na swej drodze biskupa Piacenzy bł. Jana 

Chrzciciela Scalabriniego (1839-1905, beat. w 1997), apostoła katechizacji i emigrantów. 

Zgodził się on przyjąć bezdomne zakonnice w swej diecezji i pomógł im przezwyciężyć 

problemy finansowe. Już w 1900 wysłał on pierwsze siostry na misję wśród emigrantów 

włoskich w Brazylii, a następnie do Bostonu w USA. 

 Matka Klelia złożyła śluby zakonne wraz z 18 siostrami 11 czerwca 1900 w katedrze 

w Piacenzy. Radość z konsekracji i z dobrze układającej się współpracy z biskupem zmą-

ciły jednak konflikty wewnętrzne w instytucie. Ona sama, nie chcąc pogłębiać konfliktu, po-

stanowiła opuścić swe dzieło. 

 W latach 1916-28 tułała się po różnych miastach Włoch, w końcu w 1920 napisała 

do papieża prośbę o zezwolenie na powrót do założonego przez siebie instytutu. Zgodę 

taką otrzymała 7 marca 1928, jak się miało później okazać na dwa lata przed śmiercią. 

Schorowana i bardzo osłabiona zamieszkała w małym pokoiku z dala od siedziby zgroma-

dzenia, ale będąc ponownie jego członkinią. Wiele się wówczas modliła i w duchu całkowi-

tego oddania Sercu Jezusowemu pełniła, na ile mogła, dzieła miłosierdzia. 

 Zmarła 21 listopada 1930 w Rzymie i pochowano ja na historycznym cmentarzu sto-

łecznym Campo Verano. Miejsce to bardzo ucierpiało w wyniku nalotu alianckiego 18 lipca 

1943 na pobliską stację kolejową San Lorenzo i dopiero po zakończeniu wojny można by-

ło uporządkować zniszczone wówczas grobowce. Udało się znaleźć doczesne szczątki 

założycielki, które, po otwarciu zapieczętowanej trumny, okazały się nienaruszone. 20 ma-

ja 1945, w uroczystość Zesłania Ducha Świętego, przeniesiono je do kaplicy pw. Św. Mał-

gorzaty Marii Alacoque w domu generalnym zgromadzenia. 



OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 

● Zapraszam na Różaniec za dusze zalecane dziś o godz. 16.30, w tygo-

dniu do czwartku o godz. 17.30. 

● W poniedziałek po Mszy św. wieczornej Nabożeństwo odnowienia przy-

rzeczeń  chrzcielnych dla kandydatów do Bierzmowania z klasy VIII. Pro-

simy kandydatów o przyniesienie świec. 

● W przyszłą niedzielę obchodzić będziemy Święto Niepodległości. Za-

praszam na Mszę św. w intencji Ojczyzny o godz. 10.00. 

● Spowiedź św. przed każdą Mszą św. 

● W dzisiejszym "Gościu Niedzielnym":  

- Młodzi odsłonili piękne oblicze Kościoła. Poświęcony im synod był 

czasem autentycznego słuchania Ducha Świętego. Bezpośrednia rela-

ja dziennikarza "Gościa Niedzielnego" z Rzymu.  

Ponadto w Gościu: 

- o tym, czym jest dobra śmierć oraz czy trzeba śmiertelnie bać się  

śmierci?  

- o mniej znanym obliczu witaminy D oraz jej ważnym wpływie  

na zdrowie   

● Kolekta w przyszłą niedzielę przeznaczona będzie na renowację kato-

wickiej katedry. Przed kościołem odbywa się zbiórka na Fundację Papie-

ską „Pomoc Kościołowi w potrzebie”. Bóg zapłać za złożone dzisiaj ofiary. 

 



IIINTENCJENTENCJENTENCJE      MMMSZYSZYSZY   św. od 5 do 11 listopada 2018 r. 

5 XI 

Poniedziałek 

g. 1730 

g. 1800 

Różaniec za dusze zalecane 

- Wspólna za zmarłych (intencje w gablotce) 

6 XI 

Wtorek 
 

g. 1730 

g. 1800 

Różaniec za dusze zalecane 

- Za + Brunona Mega w 3 rocznicę śmierci 

7 XI 

Środa 
 

g. 800 

 

g. 1730 

g. 1800 

Msza św. szkolna  

- Za ++ Krystynę, Gerarda, rodziców, teściów oraz Franciszkę 

Różaniec za dusze zalecane 

- Za ++ Krystynę i Jana Konczelskich, Jana Słabego w roczni-

cę śmierci 

 

8 XI 

Czwartek 

 

g. 1730 

g. 1800 

Adoracja Najświętszego Sakramentu 

- Za + Karola Górecko w dniu urodzin 

 

9 XI 

Piątek 
ŚWIĘTO ROCZNICY 

POŚWIĘCENIA  

BAZYLIKI  

LATERAŃSKIEJ 

g. 1800 - W intencji młodzieży 

10 XI 

Sobota 
Wsp. św. Leona 

Wlk., pap. i dra 

g. 1800 - Za ++ Beatę Klosa, męża Mariana, pokrewieństwo z obu 

stron i dusze w czyśćcu cierpiące 

 

11 XI 

NIEDZIELA 

32 ZWYKŁA  

W CIĄGU ROKU 

 

DZIEŃ  

SOLIDARNOŚCI 

Z KOŚCIOŁEM 

PRZEŚLADO-

WANYM 

g. 630 

g. 700 

g. 1000 

 

 

g. 1630 

g. 1700 

Godzinki ku czci Matki Boskiej 

- Za ++ rodziców Halinę i Alojzego Toporów 

- Za naszą Ojczyznę w 100. rocznicę odzyskania niepodległo-

ści 

Po Mszy św. chrzest Leona Pietrzaka 

Nieszpory 

- W intencji Jadwigi Bernaś 


