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niektórzy Wasi ko-

ledzy właśnie na 

takie słowo zapro-

szenia czekają. 

Króluj nam Chryste 

 

 

Minęły już wakacje. 

Wypoczęci i pełni 

wrażeń rozpoczynacie 

nie tylko nowy rok 

szkolny, ale także no-

wy rok Waszej służby 

w grupach ministranc-

kich i lektorskich. Dla 

wielu z Was będzie to 

kolejny rok formacji. 

Wkrótce zgłoszą się 

także chłopcy, dla 

których służba przy 

ołtarzu będzie zupeł-

nie czymś nowym, 

nieznanym im 

wcześniej do-

świadczeniem.  

 

Ci chłopcy zgłoszą 

się ponieważ usły-

szą najprawdopo-

dobniej ogłoszenie 

w kościele i zostaną 

zachęceni przez ro-

dziców. Jednakże 

Wam, starszym już 

ministrantom i lek-

torom, powinno za-

leżeć na tym, aby 

zastępy Liturgicznej 

Służby Ołtarza były 

liczne i radosne. 

Dlatego również i 

Wy powinniście za-

praszać Waszych ró-

wieśników do służby 

przy ołtarzu. Może 

Otwórz Fundusz 

Emerytalny w Nie-

bie to zachęta do 

myślenia przede 

wszystkim o spra-

wach Królestwa Bo-

żego i zbierania 

skarbów w niebie.  

Jezus w Kazaniu na 

Górze - stanowiącym 

zbiór najważniej-

szych wypowiedzi 

Pana - przestrzega 

przed zbytnim kon-

centrowaniem się na 

gromadzeniu dóbr 

materialnych na zie-

mi. 
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Rycerze Kolumba zapraszają na IV 

Piłkarski Turniej Niepodległości  

do Zespołu Szkół im. Jana Pawła II 

w dniu 08.11.2014r. 

Szczegóły turnieju już w najbliż-

szym czasie na stronie interneto-

wej parafii i w biuletynie. 

 

 

Zakon Rycerzy Kolumba 

 

 

 

Zapraszam w każdy pierwszy 

czwartek miesiąca po Mszy  

Św. na spotkanie na salce na 

Plebani.  

Wielki Rycerz Kolumba  

Rady 15111  im. Sł. B. Świętosława  
Janusz FLASZA 

 

IV Piłkarski Turniej Niepodległości 2014  

"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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ga! Post, podobnie jak modli-

twa skłania nas aby zajrzeć we 

własne wnętrze. Powoduje, że 

nasze serce nie jest ociężałe (Łk 

21,34) i czyni nas wrażliwszymi 

na słyszenie głosu Boga. Jał-

mużna to emanacja dobra, któ-

re nagromadziło się w czło-

wieku dzięki dwóm pierwszym 

dziełom. Modlitwa i post otwie-

rają nas na nasze własne wnę-

trze, a jałmużna otwiera na po-

trzeby drugiego człowieka.  

Kościół katolicki proponuje 

wiernym, jako pomoc na dro-

dze do wieczności, trzy prak-

tyki pokutne - modlitwę, 

post i jałmużnę.  

Dzięki nim człowiek wzrasta 

w dobru i miłości, doskonali 

się bowiem w odniesieniu do 

Boga, samego siebie i innych 

ludzi. 

Modlitwa nie jest zbiorem 

słów, które wypowiadamy do 

Boga. To relacja człowieka ze 

Stwórcą świata. To powierze-

nie się dłoniom Wszechmo-

gącego, z pewnością w ser-

cu, że wszystko, co nas spo-

tyka, jest dla naszego dobra. 

Że Bóg nie tylko słucha, ale i 

wysłuchuje próśb, gdy widzi, 

że jest to dla nas dobre.  

Modlitwa jest więc rozmową 

z Bo-giem płynącą wprost z 

serca człowieka do Serca Bo-

Członkami Rycerzy Kolumba 

mogą być jedynie mężczyźni, 

którzy ukończyli 18 lat i są 

praktykującymi katolikami po-

zostającymi w duchowej łącz-

ności ze Stolicą Apostolską. 

Wymóg bycia praktykującym 

katolikiem oznacza, że dany 

mężczyzna akceptuje  

Urząd Nauczycielski Kościoła Ka-

tolickiego w sprawach wiary i 

moralności, dąży do życia zgod-

nego z przykazaniami Kościoła 

Katolickiego, a także może przy-

stępować do Sakramentów Świę-

tych. 

Gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje 

nie włamują się i nie kradną. Mt 6,20  



gnie pełniej uczestniczyć w 

dialogu z Janem Pawłem II. 
Na ścieżkach prawdy. 

Rozmawiając z Janem 

Pawłem II 

Wykłady Stanisława Grygiela 

konfrontują nas nie tylko z koń-

cowym produktem dogłębnych 

studiów nad myślą Karola Woj-

tyły, ale także z wieloletnim do-

świadczaniem jego obecności, 

mającej tak wiele odcieni. 

Grygiel oferuje nam niepo-

wtarzalny wgląd w życie, filo-

zofię, teologię i duchowość 

jednej z największych osobo-

wości naszych czasów i jed-

nego z największych świę-

tych. Z całą pewnością książ-

ka ta stanie się obowiązkową 

lekturą dla każdego, kto pra-

Wezwanie do modlitwy o pokój  

Warto przeczytać 

dniem i nocą czuwają, uwielbia-

ją i czczą Przenajświętsze Serce 

Jezusowe. Celem Straży Hono-

rowej jest odwzajemnienie mi-

łości Chrystusa, która tak czę-

sto pozostaje nieodwzajemnio-

na. W naszej parafii arcybrac-

two Straży Honorowej NSPJ zo-

stało założone 30.10.1949 r. 

przez ks. Eugeniusza Wojta-

szewskiego i ks. Stanisława 

Kurdybanowskiego. Obecnie 

opiekę sprawuje nad Strażą 

Honorową ks. Antoni Kwiatkow-

ski, a zelatorką jest Wanda Oli-

wa. 

Niech Żyje Jezus! Straż Ho-

norowa duchowymi począt-

kami sięga Kalwarii, kiedy 

Pan Jezus umierała na Krzy-

żu, a serce Jego zostało 

włócznią przebite, jako piersi 

stanęli pod krzyżem: Naj-

świętsza Panna Maryja, św. 

Jan i św. Maria Magdalena. 

13-stego marca 1863 r. po-

wstała wspólnota kontynu-

ująca to duchowe dziedzic-

two, 9-tego marca 1864 r. 

zatwierdzono jako bractwo, a 

26-tego listopada 1878 r. 

stało się Arcybractwem Stra-

ży Honorowej Najświętszego 

Serca Pana Jezusa, założo-

nym przez siostrę Marię Ber-

nard od Najświętszego serca 

- wizytkę w francuskim mie-

ście Bourg - en - Bresse. 

Straż Honorowa jest nie-

ustannym czuwaniem przy 

Sercu Jezusa, obecnym w 

Najświętszym Sakramencie 

Ołtarza. Wierni na całym 

świecie w godzinie obecności, 

dla świata”, a św. Jan Pa-

weł II w Liście o Różańcu 

zaznacza, że „Odmawiając 

Różaniec, nie można nie czuć 

się wyraźnie zobowiązanym 

do służby sprawie pokoju”.  

Papież Franciszek zapytany 

przez dziennikarzy, czy wspólna 
modlitwa o pokój z patriarchą 

Konstantynopola i przywódcami 
Izraela i Palestyny miała sens w 
obliczu toczącej się nadal woj-

ny, odpowiedział, że „brama zo-
stała otwarta, brama modlitwy”. 

Przypomniał też, że „pokój jest 
darem, darem, na który zasłu-

gujemy naszą pracą, ale jest 

to dar. Obok drogi negocja-
cji, która jest ważna, dialo-
gu, który jest ważny, istnieje 

droga modlitwy”. 

Matka Boża w Fatimie bardzo 

konkretnie prosi: 

„Odmawiajcie codziennie Ró-

żaniec, aby wyprosić pokój 

Honorowa Straż Najświętszego Serca Pana Jezusa  

w Sławkowie 
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Izby rolnicze apelują do 

konsumentów o kupowa-
nie w sklepach polskiej 
żywności, co ma poprawić 

sytuację rolników i zakła-
dów sektora spożywcze-

go.  

Wiktor Szmulewicz—prezes 
Krajowej Rady Izb Rolniczych 
— zaapelował do konsumen-

tów, aby ze względu na 
obecną sytuację rolników i 

przetwórni rezygnowali z za-
kupów importowanej żywno-
ści i nabywali polskie owoce, 

warzywa, sery, wędliny i inne 
produkty. – Całe społeczeń-

stwo musi się zmobilizować, 
żeby pomóc grupie, która 

najbardziej na tym cierpi: 

rolnikom i przetwórcom rolno
-spożywczym – powiedział 
Wiktor Szmulewicz. Gdyby te 

apele poskutkowały, to dzięki 
większemu popytowi na 

krajowym rynku na pol-
ską żywność sektor rol-
no-spożywczy łatwiej 

przetrwałby wojnę go-
spodarczą, którą wywo-

łała Rosja.   

Kupujmy polskie  

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 
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