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PODZIĘKOWANIE
Dzielnicowy Ośrodek Kultury w Pawłowie
i dzieci uczestniczące w półkoloniach
serdecznie dziękują
Zespołowi Charytatywnemu
za pomoc w organizacji letniego wypoczynku.

Przygotowania do ŚDM w Panamie
Dwa lata temu, w lipcu 2016 roku odbyły się
w Krakowie Światowe Dni Młodzieży. Do stolicy Małopolski przybył papież Franciszek oraz miliony wiernych
z blisko 200 krajów świata.
34. Światowe Dni Młodzieży Panama 2019 odbędą się w dn. 22-27 stycznia 2019 r. w stolicy Panamy. Jak powiedział przewodniczący lokalnego komitetu
organizacyjnego, abp Jose Domingo Ulloa Mendieta,
wybór daty spotkania podyktowany został względami
klimatycznymi, ponieważ styczeń jest miesiącem letnim. Ponadto, jest to pora sucha, która sprzyja organizacji wydarzeń plenerowych.
Ważnym argumentem pastoralnym, przemawiającym za organizacją ŚDM na początku roku kalendarzowego, jest także fakt, że od połowy grudnia do Środy Popielcowej, uczniowie i studenci w krajach Ameryki Centralnej przebywają na wakacjach. Jak podkreślał w rozmowie z KAI nuncjusz apostolski w Panamie,
abp Andrés Carrascosa Coso, dla młodzieży z tej części świata udział w poprzednich 15stu edycjach ŚDM wiązał się nie tylko z dużymi wydatkami, ale też z koniecznością uzyskania pozwolenia na wyjazd w trakcie zajęć w szkołach i na uczelniach – co uniemożliwiało wyjazd większości młodych ludzi.

TEMAT
Tematem spotkania wyznaczonym przez papieża są słowa Matki Bożej, zaczerpnięte z Ewangelii wg św. Łukasza: „Oto ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według słowa twego” (Łk 1,38). Także na lata 2017 i 2018, kiedy ŚDM są obchodzone w wymiarze diecezjalnym w Niedzielę Palmową, papież zaproponował słowa
Maryi: „Wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny” (Łk 1,49) i te, które do niej się odnosiły: „Nie bój się Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga” (Łk 1,30).
Jak powiedział KAI koordynator generalny komitetu organizacyjnego ŚDM w
Panamie, ks. Romulo Aguilaro okres przygotowań do ŚDM będzie w tym kraju czasem odnawiania maryjnej pobożności, która towarzyszy Panamczykom od początku
istnienia wspólnoty Kościoła na kontynencie amerykańskim. Zapowiedział też, że patronka Panamy, Matka Boża Starsza (Santa Maria la Antigua) będzie jedną z głównych postaci spotkania młodych.
HYMN I LOGO
Organizatorzy ogłosili także konkurs na hymn i logo ŚDM. Mamy już jego wyniki. Hymnu możemy posłuchać: www.youtube.com/watch?v=SXlYt_JjftE. Warto!!!
Piosence towarzyszy pełen ekspresji i radości, a zarazem wzruszający teledysk.
Konkurs miał charakter lokalny, aby dać szansę wypromowania utalentowanej młodzieży w Panamie.
Możemy również wysłuchać wersji polskiej hymnu i zobaczyć teledysk www.youtube.com/watch?v=jXVTXC0y3xY.
Znamy również
logo i znaczenie użytych w nim symboli.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

● W dzisiejszą niedzielę zapraszam na Nieszpory odprawiane
o godz. 1630.
● Za tydzień w niedzielę odbędą się w Tychach archidiecezjalne
uroczystości ku czci św. Krzysztofa. W naszej parafii błogosławieństwo kierowców oraz święcenie samochodów i innych pojazdów będzie miało miejsce w sobotę 28 lipca po wieczornej Mszy
św. oraz w niedzielę 29 lipca po każdej Mszy św.
● Starajmy się w czasie urlopów i wakacji nie zaniedbywać praktyk religijnych. Wakacje to dobry czas, aby spotkać się z Jezusem.
● Okazja do Spowiedzi Świętej przed każdą Mszą św.
● W „Gościu Niedzielnym”:
Specjalny dodatek
• obrazek z modlitwą kierowcy do św. Krzysztofa.
• wakacyjna ewangelizacja, czyli jak dotrzeć do osób, które same
być może nie przyszłyby do kościoła.
• o istotnym wkładzie kardynała Karola Wojtyły w powstawanie
papieskiej encykliki „Humanae vitae”.
● Kolekta w przyszłą niedzielę przeznaczona zostanie na potrzeby parafii. Za dzisiejsze ofiary składam serdeczne „Bóg zapłać”.

INTENCJE MSZY św. od 23 do 29 lipca 2018 r.
23 VII
Poniedziałek

g. 1800 - Za + Wilhelma Cudoka w rocznicę śmierci

Święto
św. Brygidy, zak.
Patronki Europy

24 VII
Wtorek

g. 1800 - Za + Herberta Kurpanika w dniu urodzin

Wsp. św. Kingi
dziewicy

25 VII
Środa

g. 700

- Za + Annę Owedyk w dniu urodzin

Święto
św. Jakuba
Apostoła

26 VII
Czwartek
Wsp. św.św.
Joachima i Anny,
rodziców NMP

27 VII
Piątek

g. 1730 Adoracja Najświętszego Sakramentu
g. 1800 - Za + Joannę Paluch w dniu urodzin

g. 1800 - Za + Karola Górecko w rocznicę śmierci

.

28 VII
Sobota
Wspomnienie
św. Charbela
Mahkluf prezb.

29 VII
NIEDZIELA
17 ZWYKŁA

g. 1800 - Do Miłosierdzia Bożego i Matki Boskiej Nieustającej Pomocy z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą dla Teresy i Jana oraz rodziny
g. 630
g. 700

W CIĄGU
ROKU

g. 1000
g. 1630
g. 1700

Godzinki ku czci Matki Bożej
- Za ++ rodziców Marię i Ignacego Wilczek,
dziadków Waleskę i Franciszka Szołtysek, Martę i Pawła Wilczek
- Za + Annę Borzucką i ++ z rodziny
Nieszpory
- Za parafian

