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Święty Mikołaj przybył do Pawłowa 
 

6 grudnia, jak co roku, do naszego kościoła w Pawłowie zawitali długo 

i z niecierpliwością oczekiwani goście. Oczywiście był to  

ŚWIĘTY MIKOŁAJ Z ANIOŁKAMI.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
IV edycja koncertu „Betlejem w Spodku” odbędzie się w piątek  
29 grudnia br. Serdecznie zapraszamy na koncert, aby nie tylko wspólnie 
kolędować, podzielić się opłatkiem, ale przede wszystkim wziąć udział  
w wyjątkowym, pełnym świątecznego ciepła wydarzeniu muzycznym. Po-
śród wykonawców m.in. Beata Bednarz, Natalia Kukulska, Katarzyna 
Moś, Mieczysław Szcześniak, Igor Herbut oraz Orkiestra Kameralna Mia-
sta Tychy. Bilety w cenie: 40 zł, 60 zł i 80 zł do nabycia w zakrystii. 



 

 

    „Przygotujcie drogę Panu...”   
 I oto otwiera się przed nami całe doświadczenie dwóch tysięcy lat chrze-
ścijaństwa. A zarazem doświadczenie ludu Starego Testamentu. Droga, która 
kształtuje człowieka. Życie, które jest pielgrzymką. Jak mówi poeta, „przecież  
i ja – ziemi tyle mam, ile jej stopa ma pokrywa...” (C.K. Norwid).       
        Droga jest związana z czasem, który jest potrzebny, aby zrozumieć, że 
życie nasze przemija. Ma swój początek i koniec. W trakcie drogi można spo-
tkać różnych ludzi. Można ich zaprosić do wspólnego pielgrzymowania albo po 
prostu nie zauważyć i iść dalej obojętnie. Mocne są słowa Jana Chrzciciela: 
„Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby się schylić  
i rozwiązać rzemyk u Jego sandałów”. Ten gest pochylenia, u stóp Mistrza, jak-
że wymowny, a może czasami już dzisiaj niezrozumiały. I pielgrzymowanie... 
 Jan Chrzciciel to główna postać Adwentu, czasu wyczekiwania i prosto-
wania dróg, którymi ma przyjść Pan. „Oto Pan, Bóg, przychodzi z mocą...”. To 
znaczy, że my mamy przygotować siebie, swoje wnętrze na przyjście Pana. 
 „Drogę dla Pana przygotujcie na pustyni...”, „Głos wołającego na pustyni”. 
Czym dzisiaj dla nas, żyjących w ustawicznym pośpiechu i zgiełku, jest pusty-
nia? Czy my, ludzie żyjący w miastach, wiemy coś o doświadczeniu pustyni? 
Pustynia w historii chrześcijaństwa zawsze przyciągała ludzi, którzy w inten-
sywny sposób poszukiwali Boga. Bo pustynia jest miejscem szczególnego spo-
tkania z Bogiem, ale i miejscem walki z diabłem o Boga. Jan Chrzciciel głoszą-
cy pokutę i nawrócenie, odziany w sierść wielbłądzią i pas skórzany, jest na 
wszystkie czasy symbolem pustyni. Ale co z jego ewangelicznego przesłania 
jest dla nas dzisiaj ważne? Czy potrafimy tak żyć, aby taką pustynię, czyli miej-
sce spotkania z Bogiem w swoim życiu znajdować! Jeszcze bardziej podsta-
wowe jest pytanie, czy my w ogóle potrzebujemy doświadczenia pustyni? 
 „Jak złodziej przyjdzie Dzień Pański, w którym niebo ze świstem przemi-
nie...” Przez wieki czas Adwentu, z jego liturgią i tradycją, Roraty, Godzinki, wy-
tworzyły specyficzny klimat tego oczekiwania. Stale to odżywa. Te parafie i te 
kościoły, które praktykują poranne Msze roratnie, gdzie ludzie z zapalonymi 
świecami przed świtem przychodzą do świątyni, wypełniają się. Ileż młodzieży 
uważa Adwent za najbardziej przybliżający osobiście do Boga czas w liturgii. 
„Gdy oczekujecie i staracie się przyspieszyć przyjście dnia Bożego...”, jest  
w nas takie pragnienie, może często gdzieś głęboko ukryte, szybkiego przyj-
ścia „nowego nieba i nowej ziemi”.  
 Zakorzenienie w pustyni, tak bym nazwał to pragnienie, które jakże wy-
raźnie widać u ludzi pragnących pogłębionego życia duchowego. Adwent jest 
więc czasem odchodzenia na pustynię w dosłownym tego słowa znaczeniu. Na 
pustynię – paradoksalnie – także w mieście, gdzie będę tylko ja i Pan Bóg. 
Czas pustyni przygotowuje nas do spotkania z Bogiem, który stoi już za 
drzwiami. Przez uchylone drzwi możemy dojrzeć tego, z którym spotkamy się  
u kresu ziemskiej drogi „twarzą w twarz”.  



● Dzisiaj przeżywamy drugą niedzielę Adwentu. Zapraszam na Nieszpory  

o godz. 1630.  

● Dzieci i młodzież zapraszam codziennie na Roraty o godz. 18.00, w śro-

dę o godz. 8.00, a w sobotę o godz. 7.00. 

● W poniedziałek o godz. 19.00 w kościele spotkanie Rodziców dzieci kla-

sy III b. 

● We wtorek o godz. 19.00 kolejne spotkanie formacyjne dla młodzieży 

przygotowującej się do przyjęcia sakramentu Bierzmowania. 

● W tym tygodniu przypada 3. piątek miesiąca poświęcony Miłosierdziu 

Bożemu.  

● W przedsionku kościoła przed cały Adwent sprzedawane są świece  

i opłatki. Dochód z tej sprzedaży przeznaczony jest na działalność Akcji 

Charytatywnej Caritas. Z tyłu za ławkami znajduje się skarbona, z której 

datki przeznaczone są na wsparcie dla potrzebujących w naszej parafii. 

Okres Świąt Bożego Narodzenia jest okazją do dzielenia się z bliźnimi, 

aby wszyscy mogli przeżyć godnie i radośnie ten święty czas. 

● Plan wizyt kolędowych w gablotce.  

● Najbliższa kolęda: 

● W dzisiejszym „Gościu Niedzielnym”: 

- "Dobra nowina ma imię Chrystusa" - z pielgrzymki do Birmy i Banglade-

szu papież Franciszek wrócił - jak podkreślał  - zbudowany świadectwem 

tamtejszych katolików, których doświadczone życiem twarze wyryły się  

w jego sercu; 

- Warto godzić się na niemożliwe w tym życiu, by zyskać nieprzemijające - 

kolejny artykuł z adwentowych rozważa o św. Józefie. 

● Za tydzień kolekta przeznaczona będzie na potrzeby naszej parafii. 

“Bóg zapłać” za dzisiejsze ofiary, także za złożone przed kościołem  

na Pomoc Kościołowi na Wschodzie. 

 

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 

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

15.12.2017 Piątek 15:00 Sikorskiego 140h, 140 a b c,138b, 138e, 

138a, 138-124c 

16.12.2017 Sobota 13:00 Sikorskiego 124-94 

17.12.2017 Niedziela 13:00 Sikorskiego 92-78 



IIINTENCJENTENCJENTENCJE  M  M  MSZYSZYSZY   św. od 11 grudnia do 17 grudnia 2017 r. 

11 XII 

Poniedziałek 
Wsp. Św. Damaze-

go I, papieża 

g. 1800 Roraty  

- Wspólna - Do Miłosierdzia Bożego i Matki Boskiej Często-

chowskiej z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą  

o opiekę Bożą i zdrowie: 

- dla Gertrudy Arnold 

- za chorych, dobrodziei oraz duszpasterzy 

12 XII 

Wtorek 
Wsp. NMP  

z Guadelupe 

g. 1800 Roraty 

- Za + Danutę Blicharską w 1. rocznicę śmierci 

13 XII 

Środa 
Wsp. św. Łucji 

dz. i męcz. 

g. 800 

 

Msza Św. szkolna - Roraty 

 

14 XII 

Czwartek 

Wsp. św. Jana od 

Krzyża, prezb.  

i dra 

g. 1800 Roraty 

- Za + dziadka Alojzego Bieniek, ++ pradziadków Joannę  

i Pawła Bieniek 

15 XII 

Piątek 
 

g. 700 

g. 1800 

- Za + Wiktorię w dniu urodzin 

Roraty 

- Ku czci Miłosierdzia Bożego w intencji czcicieli. 

16 XII 

Sobota 

g. 700 

 

 

 

 

g. 1800 

Roraty 

- Do Opatrzności Bożej, Matki Boskiej Wspomożenia Wier-

nych, św. Józefa i św. Anny z podziękowaniem za odebrane 

łaski, z prośbą o opiekę Bożą i zdrowie dla Joanny Muller  

z okazji 75. rocznicy urodzin 

- Za ++ Krystynę i Floriana Jaskółka w 2. rocznicę śmierci  

17 XII 

3. Niedziela 

ADWENTU 

 

GAUDETE 

 

 

 

g. 630 

g. 700 

 

 

 

 

g. 1000 

g. 1630 

g. 1700 

Godzinki ku czci Matki Bożej 

- Za + Reginę Kowalcze w 1. rocznicę śmierci oraz do Miło-

sierdzia Bożego i Matki Boskiej z podziękowaniem za ode-

brane łaski, z prośbą o zdrowie dla Eugeniusza Kowalcze  

z okazji urodzin, dla żony i córek oraz wszystkich, którzy 

modlili się o zdrowie męża 

- Za parafian 

Nieszpory 

- Za + Marię Mika w 1. rocznicę urodzin 


