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ZAPROSZENIE 

Z  okazji Europejskiego Dnia Seniora 

Rada Dzielnicy i Dzielnicowy Ośrodek Kultury  

zapraszają mieszkańców Pawłowa na koncert zespołu „Śląskie Trio”  

w czwartek 19 października o godz.17.00  do Domu Kultury.  

Wstęp wolny. 

 

INFORMACJA  

Rada Dzielnicy informuje mieszkańców Pawłowa o możliwości składowa-

nia odpadów łącznie z elektrośmieciami, do mobilnego punktu odbioru od-

padów na parkingu obok cmentarza i boiska, na ulicy Rogoźnickiej. Odpa-

dy są odbierane w co drugi czwartek 19 października, 3,16 i 30 listopada, 

oraz 14 i 29 grudnia od godz. 6.00 - 10.00 i 16.00 - 20.00. Dokładne infor-

macje można przeczytać w gablocie Rady Dzielnicy. 

 

O KSIĘDZU JERZYM 

 Kiedy późnym wieczorem dnia 19 października 1984 r. ks. Jerzy wra-

cał samochodem z posługi duszpasterskiej w Bydgoszczy, został zatrzy-

many przez trzech funkcjonariuszy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 

(Wydział do walki z Kościołem) i uprowadzony. Stało się to na szosie  

w Górsku  niedaleko Torunia. Niemal cudem ocalał kierowca - pan Walde-

mar Chrostowski, jedyny świadek bandyckiego porwania, który, chociaż 

skuty kajdankami, wyskoczył z pędzącego samochodu i niezwłocznie po-

wiadomił władze kościelne i społeczeństwo o dokonanym przez przedsta-

wicieli władz komunistycznych bezprawiu. Nastało wtedy dziesięć dni mo-

dlitewnego oczekiwania na powrót kapłana w wielu świątyniach kraju, 

zwłaszcza w kościele św. Stanisława Kostki w Warszawie. Niestety,  



w dniu 30 października 1984 r. ze sztucznego zbiornika wodnego przy tamie 

na Wiśle koło Włocławka milicja wyłowiła ciało ks. Jerzego Popiełuszki. Sek-

cja zmasakrowanego ciała została przeprowadzona w Białymstoku, ale po-

grzeb, zgodnie z wolą katolickiego społeczeństwa, odbył się w Warszawie  

3 listopada 1984 r. Ks. Jerzy Popiełuszko został pochowany w grobie przy 

kościele św. Stanisława Kostki. Obrzędom pogrzebowym przewodniczył  

i okolicznościowe kazanie wygłosił kardynał Józef Glemp, Prymas Polski.  

W pogrzebie uczestniczyło wielu biskupów, kilkuset kapłanów oraz prawie 

milion wiernych, w tym setki pocztów sztandarowych spod znaku 

"Solidarności" z całego kraju. Przekonanie duchowieństwa i wiernych o mę-

czeńskiej śmierci ks. Jerzego Popiełuszki za wiarę spowodowało, że kardy-

nał Józef Glemp, arcybiskup metropolita gnieźnieński i warszawski oraz Pry-

mas Polski, wystarał się o potrzebne zezwolenie Stolicy Apostolskiej i powo-

łał archidiecezjalny trybunał, który zajął się procesem beatyfikacyjnym ks. 

Jerzego. Proces ten na szczeblu diecezjalnym trwał od 8 lutego 1997 r. do  

8 lutego 2001 r. Następnie akta procesu zostały przewiezione do Stolicy 

Apostolskiej i poddane dalszym badaniom w Kongregacji Spraw Kanoniza-

cyjnych. 6 czerwca 2010 r. w Warszawie odbyła się beatyfikacja ks. Jerzego 

Popiełuszki. Jego liturgiczne wspomnienie wyznaczono na 19 października - 

w dniu jego narodzin dla nieba. 



● W dniu dzisiejszym odbywa się liczenie wiernych uczestniczących  

w Mszach św.  

● Zapraszam na Nabożeństwo Różańcowe o godz. 1630. W tygodniu 

Nabożeństwa Różańcowe o 1730. 

● W poniedziałek - o godz. 18.45 w kościele - spotkanie z Rodzicami 

dzieci klasy III b. 

● W najbliższy wtorek o godz. 1900 spotkanie Zespołu Charytatywnego 

w salce nad Zakrystią. 

● W tym tygodniu przypada 3. piątek miesiąca, który poświęcony jest 

Miłosierdziu Bożemu. 

● Okazja do Spowiedzi św. przed każdą Mszą św.  

● W Kancelarii Parafialnej oraz zakrystii przyjmowane są zalecki na 

Dzień Zaduszny i oktawę.  

● W dzisiejszym „Gościu Niedzielnym”:  

W dni święte zamknięte 

- o handlowcach, którzy zamykają swoje sklepy w niedziele i święta.  

W dni powszednie warto u nich robić zakupy. 

Ponadto w Gościu: 

• „Podpiszę ustawę zakazującą aborcji eugenicznej” – zadeklarował  

w rozmowie z „Gościem” Prezydent RP Andrzej Duda;  

• Tomasz Rożek tłumaczy, za co przyznano tegoroczną nagrodę Nobla 

z fizyki i chemii. 

● Za tydzień kolekta przeznaczona będzie na misje. Bóg zapłać za dzi-

siejsze ofiary. 

 

 

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 



IIINTENCJENTENCJENTENCJE  M  M  MSZYSZYSZY   św. od 16 do 22 października 2017 r. 

16 X 

Poniedziałek 
UROCZ. ŚW.  

JADWIGI ŚLĄSKIEJ 

GŁÓWNEJ  

PATRONKI ŚLĄSKA 

g. 1730 

g. 1800 

Nabożeństwo różańcowe 

- Do Najświętszego Serca Pana Jezusa i Matki Boskiej Nie-

ustającej Pomocy z podziękowaniem za odebrane łaski,  

z prośbą o opiekę Bożą i zdrowie dla Adama, Karoliny i Micha-

ła z okazji urodzin 

17 X 

Wtorek 
Wsp. św. Ignacego  

Antiocheńskiego, 

bpa i męcz. 

g. 700 

g. 1730 

g. 1800 

- Za + Alojzego Topór od członków Bractwa Żywego Różańca 

Nabożeństwo różańcowe 

- Za + Ryszarda Bryłka w rocznicę śmierci  

18 X 

Środa 
Święto św. Łukasza 

Emangelisty 

g. 800 

g. 1730 

g. 1800 

Msza św. szkolna  

Nabożeństwo różańcowe 

- Za ++ Ryszarda i Martę Grzesiok, rodziców oraz ++ z rodziny 

19 X 

Czwartek 

Wsp. bł. Jerzego  

Popiełuszko 

g. 700 

g. 1730 

g. 1800 

- Za + Emilię Brzęk w rocznicę śmierci 

Nabożeństwo różańcowe 

- Do Miłosierdzia Bożego i Matki Boskiej Częstochowskiej  

z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o opiekę Bożą  

i zdrowie dla rodziny Guziel 

20 X 

Piątek 
Wspomnienie św. 

Jana Kantego, prezb. 

g. 700  

g. 1730 

g. 1800 

- Za parafian 

 Nabożeństwo różańcowe 

- Ku czci Miłosierdzia Bożego w intencji czcicieli 

21 X 

Sobota 

 

g. 1300 

g. 1730 

g. 1800 

Ślub rzymski: Pietrzak - Warzecha 

Nabożeństwo różańcowe 

- Za + Andrzeja Copik w 11. rocznicę śmierci 

Po Mszy św. chrzest Pawła Walusa 

22 X 
 

NIEDZIELA 

29 ZWYKŁA  

W CIĄGU RO-

KU 

 

ŚWIATOWY 

DZIEŃ  

MISYJNY 

 

g. 630 

g. 700 

g. 1000 

 

 

 

 

g. 1630 

g. 1700 

Godzinki ku czci  Matki Bożej 

- Za + Joannę Paluch w rocznicę śmierci 

- Do Miłosierdzia Bożego i Matki Boskiej Nieustającej Pomocy 

z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o opiekę Bożą  

i zdrowie dla małżonków Joanny i Erwina Skudlik z okazji 30. 

rocznicy ślubu oraz błogosławieństwo Boże dla całej rodziny                                             

                                                                                    Te Deum 

Nabożeństwo różańcowe 

- Za ++ rodziców Wandę i Waltera Copik, Teresę i Tadeusza 

Wręczyckich 


