
Nr 3 (829) OD 22 DO 27 STYCZNIA    2 0 1 9 R .  

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

Hip-hop ks. Bartczaka, Msza o północy, koncert niemaGOtu i nocne wiel-

bienie - weź udział w śląskiej wersji Światowych Dni Młodzieży. 

 Panama na Śląsku odbędzie się w Hali Widowiskowo-Sportowej w Ja-

strzębiu-Zdroju 26 stycznia 2019 roku. Już teraz na facebookowej stronie wy-

darzenia zainteresowanie i chęć udziału w imprezie wyraziło ponad tysiąc 

osób. Organizatorzy spodziewają się, że do stycznia liczba ta co najmniej się 

podwoi. 

 Bramki otwarte będą od 19.00. Samo spotkanie zacznie się o 20.00 kon-

ferencją księdza Jakuba Bartczaka, wrocławskiego duchownego i rapera. Jego 

nietypowe wystąpienie utrzymane ma być w stylistyce hip-hopowej. Ksiądz 

Bartczak od lat pracuje i koncertuje dla młodych ludzi, był również koordynato-

rem oraz ambasadorem Światowych Dni Młodzieży 2016. 

 Potem będzie okazja do wysłuchania koncertu zespołu niemaGotu – gru-

py szczególnie silnie związanej z ŚDM. Jej lider, Kuba Blycharz, jest autorem 

hymnu Światowych Dni Młodzieży w Krakowie: słynnego „Błogosławieni miło- 



sierni”. Jest to jeden z najczęściej odwiedzanych polskich utworów reli-

gijnych w serwisie Youtube, a jego liczba wyświetleń (łącznie kilkanaście 

milionów) wciąż znacząco przewyższa popularnością oficjalny hymn pa-

namski. 

 Po zakończeniu koncertu, równo o północy, rozpocznie się uroczy-

sta Msza Święta, sprawowana pod przewodnictwem arcybiskupa Wikto-

ra Skworca. Po zakończeniu Eucharystii organizatorzy zamierzają połą-

czyć się z oficjalnymi obchodami w Panamie i stworzyć „telemost” z ich 

uczestnikami. Transmisja nocnego czuwania młodzieży z papieżem 

Franciszkiem ma się rozpocząć o drugiej w nocy. 

 Finałowym elementem Panamy na Śląsku będzie wspólne wielbie-

nie, którego oprawą muzyczną zajmie się zespół ON1. W jego skład 

wchodzi wielu popularnych twórców i wykonawców muzyki chrześcijań-

skiej, takich jak Mateo, Owca, Gabi Gąsior oraz TU Band. Ta modlitwa 

śpiewem potrwa do samego rana – zakończenie zapowiadane jest na 

5.00. 

Już teraz na oficjalnej stronie organizatorów, czyli fundacji Młodzi dla 

Młodych, dostępne są bilety, które można kupić pod tym adresem 

https://ekobilet.pl/mlodzidlamlodych/panama-na-lasku-27507/318379-

bilety - cena 40 zł. 



OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 

 ● Zapraszam na Nieszpory niedzielne o godz. 1600, w trakcie których dzieci 

szkolne przedstawią Jasełka. 

● Dzisiaj przeżywamy Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Pamiętajmy o mo-

dlitwie za tych, którzy z powodu wojen czy innych nieszczęść są zmuszeni do 

opuszczenia swojej ojczyzny. 

● Jutro Dzień Babci, a pojutrze Dzień Dziadka. Pamiętajmy o nich w modli-

twach. 

● We wtorek - po Mszy św. wieczornej - spotkanie Rodziców klasy III. 

● W czwartek - po Mszy św. wieczornej - spotkanie formacyjne dla kandydatów 

do Bierzmowania z klasy VIII. 

● W przyszłą niedzielę w Panewnikach o godz. 1400 Adoracja Apostolstwa 

Chorych przy żłóbku w Panewnikach.       

● W ostatnią sobotę stycznia Archidiecezjalna Pielgrzymka Niesłyszących do 

Panewnik. Początek w Bazylice o godz. 1200.  

● W nocy z 26 na 27 stycznia w Hali Widowiskowo-Sportowej w Jastrzębiu-

Zdroju młodzież naszej Archidiecezji będzie przeżywać Światowe Dni Młodzie-

ży z Ojcem Świętym Franciszkiem w ramach spotkania „Panama na Śląsku”. 

● W sobotę 26 stycznia o godz. 13.00 dodatkowe odwiedziny duszpasterskie 

dla rodzin, które zgłosiły chęć przyjęcia kolędy. 

● Spowiedź św. codziennie przed Mszą św.                                                       

● W dzisiejszym „Gościu Niedzielnym”:  

 - Obrazek z modlitwą dziadków za wnuki.  

Ponadto w "Gościu":  

- o relacji między Kościołem i państwem; 

- jakimi zasadami się kierować, by wesprzeć nastolatka w trudnym  

procesie dojrzewania? 

W najnowszym "Małym Gościu":  

- obrazek z modlitwą za babcię i dziadka;  

- nie musimy każdego lubić, ale każdego mamy kochać, czyli o czym mówi 

Pan Jezus w przykazaniach miłości, tłumaczy o. Michał Legan, paulin;  

- czy to, co czujemy, czuje nasze serce, w rozmowie z kardiochirurgiem dr. Mi-

chałem Zembalą; 

- geniusz gitary Marcin Patrzałek, zwycięzca włoskiego talent show, o tym, że 

ma tylko talent i ... sporo ćwiczy.  

● Kolekta zebrana w przyszłą niedzielę przeznaczona jest na potrzeby archi-

diecezji, na funkcjonowanie Instytutów archidiecezjalnych zaangażowanych  

w Apostolstwo Słowa i radio  eM. „Bóg zapłać” za dzisiejsze ofiary. 

● Kolekta zebrana w przyszłą niedzielę przeznaczona jest na potrzeby archi-

diecezji, na funkcjonowanie Instytutów archidiecezjalnych zaangażowanych  

w Apostolstwo Słowa i radio eM. „Bóg zapłać” za dzisiejsze ofiary. 



IIINTENCJENTENCJENTENCJE      MMMSZYSZYSZY   św. od 21 do 27 stycznia 2019 r. 

21 I 

Poniedziałek 

Wsp. św.  

Agnieszki, dz. i męcz. 

g. 1800 - Za + Brygidę Bytomski od koleżanki Eryki 

22 I 

Wtorek 

Wsp. św. Wincentego 

Pallottiego, prezb 

g. 1800 - Za + Urszulę Niewiem zd. Fiegler jako 30. dniowa, 

teściów, Stefanię Fiegler w 2. rocznicę śmierci oraz Pawła 

Fiegler 

23 I 

Środa 
 

g. 800 Msza św. szkolna 

- Za + Marię Magner od członków Bractwa Żywego Różań-

ca 

24 I 

Czwartek 
Wsp. św. Franciszka 

Salezego, 

bpa i dra 

g. 1730 

g. 1800 

Adoracja Najświętszego Sakramentu 

- Do Miłosierdzia Bożego i Matki Boskiej Nieustającej Po-

mocy z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dal-

szą opiekę Bożą i zdrowie dla Teresy Klopek z okazji 80. 

rocznicy urodzin oraz o błogosławieństwo Boże dla rodziny       

                                                                        Te Deum 

25 I 

Piątek 
Święto  

Nawrócenia  

św. Pawła Ap. 

g. 1800 - Za + Wincentego Cygan w dniu urodzin 

26 I 

Sobota 
Wsp. św. św. bpów 

Tymoteusza  

i Tytusa 

g. 1800 - Za + Barbarę Gabriel w 1. rocznicę śmierci od przyjaciół 

 

27 I 
 

3. NIEDZIELA 

ZWYKŁA 

g. 630 

g. 700 

g. 1000 

 

 

 

g. 1630 

g. 1700 

Godzinki ku czci Matki Bożej 

- Za + Marię Magner jako 30. dniowa 

- Do Opatrzności Boskiej i Matki Boskiej z podziękowaniem 

za odebrane łaski, z okazji 75. rocznicy urodzin Józefa Wi-

chary, z prośbą o błogosławieństwo i opiekę Bożą na dal-

sze lata życia                                                       Te Deum 

Nieszpory 

Za + Kazimierza Mucha w rocznicę śmierci 


