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Rada Rodziców Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego nr 6,  

Rada Dzielnicy i Dzielnicowy  
Ośrodek Kultury  

zapraszają mieszkańców Pawłowa,  
w sobotę 9 grudnia  

na tradycyjny „Jarmark Świąteczny”,  
który odbędzie się  

w parku obok Domu Kultury  
w godzinach od 16.00 – 20.00.  

W czasie imprezy: 
występy dzieci  

przedszkolnych i szkolnych,  
orkiestry górniczej,  
i kapeli góralskiej,  

       ponadto wiele innych atrakcji. 
 

W I Niedzielę Adwentu,  

3 grudnia 2017 roku,  

po raz dwudziesty czwarty  

rozpocznie się Wigilijne Dzieło  

Pomocy Dzieciom, które  

w tym roku jest realizowane  

pod hasłem  

"Miłosierdzie jest jedno".  



 Jakie jest hasło tegorocznej akcji  
i co oznacza? 

 Tegoroczne hasło, „Miłosierdzie jest 
jedno”, podkreśla ekumeniczny charakter te-
go dzieła, które organizowane jest z zaprzy-
jaźnionymi organizacjami charytatywnymi. 
Oznacza jedno miłosierdzie, które przejawia 
się w konkretnym działaniu polegającym na 

niesieniu bezinteresownej pomocy dzieciom. Miłosierdzie to kategoria obecna 
w nauczaniu wszystkich kościołów chrześcijańskich. To szczególny wymiar mi-
łości – solidarnością z tymi, którzy mierzą się z trudnościami, współczuciem, 
życzliwością, okazanie pomocy potrzebującemu bez względu na jego wyzna-
nie, pochodzenie czy pozycję społeczną. 
 Środki z akcji przeznaczane są na wsparcie edukacyjne, żywnościowe  
i medyczne.  Dzięki nim dzieci z niezamożnych i potrzebujących rodzin mogą 
wyjechać na wakacje i ferie. Pomoc dla dzieci świadczona jest także indywidu-
alnie –w zależności od zaistniałych potrzeb– przez placówki pomocy i wolon-
tariatu Caritas działające na terenie całego kraju. Dochód z ubiegłorocznej 
edycji Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom przeznaczony został na letni i zi-
mowy wypoczynek, całoroczne dożywianie dzieci w szkołach i świetlicach 
oraz na pomoc edukacyjną. W czasie trwania akcji Caritas rozprowadziła  
w Polsce blisko 2 700 000 świec. 
  – W tym roku 10 groszy z każdej rozprowadzonej świecy trafi do potrze-
bujących dzieci z Ameryki Południowej – zapowiedział podczas inauguracji  
ks. Marcin Iżycki, Dyrektor Caritas Polska – Środki zostaną przeznaczone na 
dożywianie, ośrodki dziecięce i młodzieżowe oraz stypendia dla małych 
mieszkańców Ameryki Południowej żyjących w favelach i slumsach. Chcemy 
także wesprzeć placówki polskich misjonarzy działających na tym kontynencie 
oraz projekty mające na celu przeciwdziałanie uzależnieniom wśród dzieci  
i młodzieży. 

Skąd wziął się pomysł na akcję? 
Pomysł Wigilijnej Świecy Caritas zrodził się w 1993 r. w ośrodku pomocy dzie-
ciom niepełnosprawnym w Rusinowicach. Rok później światło świecy zaja-
śniało na stołach w całej Polsce. Zapalona świeca symbolizuje naszą łączność 
z tymi, którzy cierpią niedostatek, a jednocześnie jest szansą, aby podzielić 
się miłością, którą przyniosło Boże Dziecię na świat – przypomniał ks. Franci-
szek Balion, dyrektor ośrodka Caritas w Rusinowicach. Dzięki akcji Caritas od 
24 lat pomoc otrzymało kilka milionów dzieci z ubogich rodzin. 



●Dzisiaj rozpoczynamy Adwent - okres pobożnego i radosnego oczekiwania na przyj-
ście Pana. Zapraszam na godz. 1630 na Nieszpory.  
● Pierwsza Niedziela Adwentu jest Niedzielą Trzeźwości. 
● Od poniedziałku zapraszam wszystkich parafian, młodzież, a szczególnie dzieci  
z lampionami na Roraty. Msze św. roratnie odprawiane będą codziennie o godz. 1800, 
za wyjątkiem środy - w ramach Mszy św. szkolnej - o godz. 800 i soboty - o godz. 700. 
● Jutro wspomnienie św. Barbary. Msza św. w intencji górników o godz. 7.30.  
● We  wtorek  -  5  grudnia  -  o  godz.  19.00  w kościele, spotkanie z rodzicami dzie-
ci klasy III a. 
● W piątek obchodzić będziemy Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej 
Maryi Panny. Jest to patronalne Święto Grona Dzieci Maryi i Ruchu Światło - Życie.  
● Okazja do Spowiedzi Świętej przed każdą Mszą św.  
● W przedsionku kościoła przed cały Adwent sprzedawane będą świece  
i opłatki. Dochód z tej sprzedaży przeznaczony jest na działalność Akcji Charytatyw-
nej Caritas. Z tyłu kościoła znajduje się również skarbona i koszyk. Datki pieniężne 
oraz dary materialne  tam złożone są przeznaczone na pomoc potrzebującym w na-
szej parafii. W czasach, kiedy materialny aspekt życia często staje się ważniejszy niż 
duchowy, dary serc dobrych i współczujących stają się szczególnie ważne.  
● Plan odwiedzin duszpasterskich w gablotce. 
Najbliższa kolęda: 

● W Gościu Niedzielnym: 
 • Czym wiara mężczyzny różni się od wiary kobiety? – pierwszy 
odcinek adwentowego cyklu o św. Józefie 
Ponadto w "Gościu": 
•  o znakomitym sportowcu, który odmówił startu w finale biegu na sto metrów, bo 
uważał, że niedziela powinna być dniem poświęconym Bogu, 
• dlaczego pokolenie nastolatków z komórką w ręku jest najmniej religijną generacją 
w historii?  
● W najnowszym "Małym Gościu": 
• bezpłatny dodatek - lampion roratni do samodzielnego złożenia, 
• o cudownym obrazie św. Józefa w Kaliszu, 
• o drużynie pożarniczej, w której strażakami są dzieci. 
● Za tydzień kolekta przeznaczona będzie na potrzeby naszej parafii.  Przed kościo-
łem zbiórka na Fundusz pomocy Kościołowi na Wschodzie. 
● “Bóg zapłać” za dzisiejsze ofiary. 
 

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 

3.12.2017 Niedziela 13:00 Sikorskiego  39-47a, 47b, 47c, 49, 51, 55-65 

8.12.2017  Piątek  15:00 Sikorskiego 69-95 

9.12.2017 Sobota 13:00 Sikorskiego 95a-117 

10.12.2017 Niedziela 13:00 Sikorskiego 121-137, 148-142 



IIINTENCJENTENCJENTENCJE  M  M  MSZYSZYSZY   św. od 4 grudnia do 10 grudnia 2017 r. 

4 XII 
Poniedziałek 
Wsp. św. Barbary,  

dz. i męcz. 

patronki archidiecezji 

g. 730 

 

 

g. 1800 

- Ku czci św. Barbary w intencji górników, emerytów 
górniczych i ich rodzin - Msza św. ofiarowana od Dy-
rekcji kopalni "Bielszowice"  
Roraty 
- Wspólna za zmarłych (intencje w gablotce) 

5 XII  

Wtorek 
 

g. 700 

 

g. 1800 

- Za + Wernera Klopek w 5. rocznicę śmierci, rodzi-
ców z obu stron i pokrewieństwo 
Roraty 
- Za + Rajmunda Calow w rocznicę śmierci 

6 XII 

Środa 
Wsp. św. Mikołaja  bpa 

g. 800 Msza Św. szkolna - Roraty 
- Za ++ siostry: Edytę i Teresę 
 

7 XII 

Czwartek 

Wspomnienie św. Am-

brożego, bpa i dra 

g. 1800 Roraty 
- Za ++ rodziców Martę i Alfreda Kowolik, męża Jana 

Kańduła, Stefana i Hilarię Potrzeba 

8 XII 

Piątek 
Uroczystość  

Niepokalanego 

Pocz. N. M. P. 

g. 630 

 

g. 700 

g. 1700 

 

 

g. 1900 

Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia Naj-
świętszej Maryi Panny 
- Za + Józefa Lazar w 10. rocznicę śmierci 
- Ku czci Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Ma-
ryi Panny w intencji Grona Dzieci Maryi oraz mło-
dzieży 
- Za ++ rodziców Elżbietę i Stanisława Midor oraz 

brata Henryka 

9 XII 

Sobota 

Wsp.  św. Jana 

Diego Cuauhtlatoa 

g. 700 

 

 

g. 1800 

Roraty 
- Za + Księdza Proboszcza Henryka Macurę w dniu 
urodzin 
- Za + Ernesta Muchę w rocznice śmierci 

10 XII 

2. Niedziela 

ADWENTU 

 

 

g. 630 

g. 700 

g. 1000 

g. 1630 

g. 1700 

Godzinki ku czci Matki Bożej 
- Za + Rozalię Czaja w rocznicę śmierci  
- Za + Mariana Frankowicz z od rodziny Skowyrów   
Nieszpory 
- Za ++ męża Jerzego Foik, rodziców Marię i Floria-
na Piguła, Joannę i Huberta Foik, Amalię Porwoł 
oraz Ernesta Szynol 


