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nieszpory i procesja.  

Prosimy też o przy-

ozdobienie przydroż-

nych krzyży. 

 

 

 

 

W niedzielę 14.09.2014r. 

Uroczystość Odpusto-

wa. Uroczystą Sumę o 12-

:15 odprawi i Słowo Boże 

wygłosi ks. Prałat dr Karol 

Malasiewicz długoletni pro-

boszcz parafii Miłosierdzia 

Bożego w Sosnowcu. Zapra-

szamy poczty sztandarowe, 

ugrupowania społeczne, 

szkoły, chór, orkiestrę. Za-

chęcamy i zapraszamy 

wszystkich wiernych aby 

przyszli na tę właśnie Mszę 

św. Wspólne przeżywanie 

takich uroczystości jest nie 

tyko manifestacją naszej 

wiary ale służy również jej 

umocnieniu.  

Naszym przygotowaniem do 

odpustu będzie tradycyjne 

„triduum krzyżowe”.- w 

czwartek: Msza św. z homi-

lią 7:00; 9:30 i 18:00.

-  

w piątek – Msza św. z 

homilią o 18:00. O 

:00 droga krzyżowa z 

cmentarza do kościoła 

prowadzona przez 

członków Odnowy w 

Du-

chu 

Świętym.- w sobotę: 

Msza św. z homilią, a 

po Mszy św. o 18:00 

u ks. Grzego-

rza. 

Wspólnota Betlejem z 

Jaworzna organizuję 

pielgrzymkę do Rzymu 

w dniach od 25.09. – 

03.10. 2014r. do której 

można dołączyć. W 

programie : Asyż, We-

necja, Ravenna  i inne 

miasta, a także udział 

w audiencji.  Koszt 

pielgrzymki wraz z bile-

tami do zwiedzanych 

obiektów 1940 zł. Za-

pisy do soboty włącznie 
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Rycerze Kolumba zapraszają na 

IV Turniej Niepodległości do Ze-

społu Szkół im. Jana Pawła II w 

dniu 08.11.2014r. 

Szczegóły turnieju już w najbliż-

szym czasie na stronie interne-

towej parafii i w biuletynie. 

 
Wielki Rycerz Kolumba  

Rady 15111  im. Sł. B. Świętosława  
Janusz FLASZA 

Nowe struktury Zakonu Rycerzy Kolumba  

niczej i Czeladzi. Sta-
nowią go zatem dekanaty: Bę-
dzin, Jaworzno, Siewierz, Ol-
kusz, Sławków, Sułoszowa, Wol-
brom, Jaroszowiec, Pilica, Łazy, 
Rogoźnik, Wojkowice.  
Serdecznie zapraszamy Panów na spo-

tkanie Rycerskie w pierwszy czwartek 

miesiąca po Mszy Świętej. 

W dniach 27-28 czerwca 2014r. 
w Radomiu odbyło się zebranie 
półroczne Rady Stanowej Zakonu 
Rycerze Kolumba w Polsce. W 
trakcie uroczystego wprowadze-
nia 21 nowych delegatów rejono-
wych z całego kraju otrzymało z 
rąk Delegata Stanowego nomina-
cje na funkcje Delegatów Rejo-
nowych. 
W diecezji sosnowieckiej utwo-

rzono dwa nowe rejony. Rejon 
nr 20 składa się z rad nr 15111 
ze Sławkowa i 15114 z Olku-
sza. Delegatem rejonowym zo-
stał dotychczasowy, wieloletni 
Wielki Rycerz Rady w Sławkowie 
- Zacny Brat Maksym Pięta. Ob-
szarem działalności Brata Maksy-
ma jest teren całej diecezji so-
snowieckiej z wyłączeniem 
miast: Sosnowca, Dąbrowy Gór-

Odnowa w Duchu Świętym zaprasza na Mszę Św.  

Turniej Niepodległości 

"Człowiek jest wielki nie przez to, 

co posiada, lecz przez to, kim 

jest; nie przez to, co ma, lecz 

przez to, czym dzieli się z 

innymi." 

Jan Paweł II 
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nia lub przywrócenia zdrowia 

oraz zachęca uczniów Chrystusa 

do troski  o chorych i do niesie-

nia im ulgi na ciele i duchu, sta-

rając się przezwyciężyć chorobę, 

co jest zgodne z wolą Boga. 

W sobotę 13 września o godz. 

18.00 Odnowa w Duchu Świętym 

zaprasza na Msze Św. 

„Módlcie się jeden za drugiego, 

abyście odzyskali zdrowie. Wielką 

moc posiada wytrwała modlitwa 

sprawiedliwego”. Jk 5,16 

 

Modlitwa o uzdrowienia jest wo-

łaniem człowieka do Boga żywe-

go i uznaniem, że nie potrzebu-

ją lekarza zdrowi, ale ci, któ-

rzy się źle mają (Mk 2,17) . 

Stanowi zaufanie wobec słów 

Jezusa: wszystko o co w modli-

twie prosicie stanie się wam 

tylko wierzcie, że otrzyma-

cie (Mk 11,24). 

  

Również Kościół zachęca do mo-

dlitwy o uzyskanie zdrowia, któ-

ra nie wyklucza, a raczej dodaje 

odwagi  do użycia środków natu-

ralnych potrzebnych do utrzyma-



http://www.splendor24.pl/ Najnowsze przepisy  

siostry Leonilli 
Najnowsze, dotąd niepublikowa-

ne przepisy kulinarne Siostry Le-

onilli – znanej ze środowych po-

rad  w Radiu Maryja. W książce 

znajdziemy receptury na ciasta, 

dania mięsne, warzywne, sałatki i 

przetwory na każdą kieszeń i 

umiejętności (bez problemu pora-

dzą sobie również początkujący 

w sztuce kulinarnej). Szczególnie 

polecamy: bananowiec z Kanady, 

drożdżówkę z kokosową polewą, 

zapiekane piersi z kurczaka, pa-

prykę nadziewaną makaronem i 

sałatkę gyros. Niektóre z potraw 

pokazano na kolorowej wkładce 

zdjęciowej. Można zamawiać po-

przez  

„Stop pedofilii” w Sejmie  

Warto przeczytać 

Chór Cantamus Domino swoje pró-

by prowadzi pod kierunkiem Pani 

Małgorzaty Kostki na świetlicy pa-

rafialnej w piątki po wieczornej 

Mszy Św. 

Zapraszamy na próby i odwiedze-

nie strony internetowej chóru 

 

http://www.chor-slawkow.pl/ 

W  czwartek posłowie zagło-

sowali nad obywatelskim 

projektem ustawy wprowa-

dzającej kary za propagowa-

nie pedofilii. 

Inicjatywa ustawodawcza „Stop 

pedofilii” ma na celu ochronę 

dzieci przed demoralizującą 

edukacją seksualną – to zdecy-

dowana kontra wobec inicjatywy 

aktywistów homoseksualnych, 

którzy chcą rozwijać współpracę 

z resortem edukacji w zakresie 

otwierania szkół na tzw. sekse-

dukację dzieci. Pod projektem 

obywatelskim podpisało się w 

sumie 250 tys. osób. 

Chór CANTAMUS DOMINO  

Str. 3  

 

 



ca, poszedł jeszcze dalej i 

twierdził, że nie tylko sposób 
mówienia, ale również spo-
sób komunikowania wpływa 

skutecznie na sposób myśle-
nia człowieka. Podkreślam 

to, gdyż te ważne zależności 
nie tylko stwarzają możli-
wość manipulowania człowie-

kiem, ale przede wszystkim 
ułatwiają dowolne sterowanie 

nim, oczywiście poza jego 

świadomością.  

Niepokoi ostatnio fakt, że 

media głównego nurtu nie-
przypadkowo wprowadzają 
chaos pojęciowy, który wyra-

ża się w „zagadaniu” użyt-
kowników, żeby przyzwyczaić 

ich do unijnej nowomowy i 
zbudować nowy świat iluzji, a 
w nim ustanowić poczet 

„postępowych” autorytetów. 
Z bezładnej lawiny haseł i 

sloganów, które ostatecznie 
nic nie znaczą, wyziera pust-
ka i ponury deficyt sensu. 

Niestety, w tym „bezsensie” 
jest chytrze zaprogramowany 

cel. Jeżeli wziąć pod uwagę 
fakt, że mamy dziś do czy-
nienia z kłamstwem jako me-

todą w polityce, a nawet z 

„przemysłem zakłamania”, to 
musi funkcjonować odpo-
wiednia „zasłona dymna”. 

Dziś dysponenci działań ma-
nipulatorskich dobrze wie-

dzą, jak wielką siłę może 
mieć wypowiadane słowo. 
„Mówić” znaczy bowiem 

„tworzyć”. Słowo jest więc 
formą twórczego działania, 

tzn. posiada moc sprawczą i 
zdolne jest wpływać skutecz-
nie na drugiego człowieka. 

Ponadto słowo jest zawsze 
narzędziem myśli, a jedno-

cześnie doskonali tę myśl. 
Walter J. Ong, jezuita, ame-
rykański filozof i językoznaw-

Terror medialny czy upiór totalitaryzmu?  
Nasz Dziennik 6 września 2014, Fragmenty wywiadu z Ks. Bp. Adamem 

Porządek Mszy Świętych 

 Niedziele i święta: 

 7.30; 9.30; 11.00; 12.15; 17.00; 

 15.00 - kaplica na Niwie 

 

 

 Dni powszednie: 

7.00; 7.30; 17.00 (18.00 - czas letni) 

Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego  

w Sławkowie 

ul. Kościelna 26 

tel. 32 293 11 12  

Redakcja strony WWW: 

redakcja@parafiaslawkow.pl 

 

Administrator strony WWW 

(problemy techniczne): 

admin@parafiaslawkow.pl 

P a r a f i a   

Nr konta bankowego: 

16 1050 1618 1000 0022 0611 5418 

ING Bank Śląski odział Olkusz 
 

 

 

 

Kościelny: tel.  507 102 007 
Grabarz: tel.  888 256 409 
Organistka: tel. 501 109 624 

www.parafiaslawkow.pl 

ks. bp. Adam Lepa  
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