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Dzielnicowy Ośrodek Kultury i pawłowskie dzieci  

serdecznie dziękują  Zespołowi Charytatywnemu  

za pomoc w organizacji ferii.  
 

Plan Adoracji Wynagradzającej czwartek 15 lutego 2018r.   
 900 Msza św. i wystawienie Przenajświętszego Sakramentu 
 adorują wszyscy obecni w kościele 
1000 Zespół Charytatywny  
1100 Czciciele Serca Pana Jezusa  
1200 Bractwo „Żywego Różańca” 
1300 Emeryci i Renciści, chorzy oraz czciciele Miłosierdzia Bożego 
1400 Matki 
1500 Parafianie, posiadający wolny czas 
1600 Dzieci szkolne 
1630 Młodzież i mężczyźni 
1800 Zakończenie Adoracji i Msza św. 

 
 

Papież Franciszek ustanowił Nad-

zwyczajny Rok Świętego Józefa Kali-

skiego w narodowym sanktuarium 

św. Józefa w Kaliszu od I Niedzieli 

Adwentu do 6 stycznia 2019 r., czyli 

święta Objawienia Pańskiego. W cią-

gu tego roku wierni przybywający do 

kaliskiej bazyliki będą mogli uzyskać 

odpust zupełny. 

 



 Ożywiony kult 

  Widząc, że kult św. Józefa ożywia się postanowiłem, po zasięgnięciu 

opinii Kolegium Konsultorów, Rady Kapłańskiej, Kapituły Katedralnej i Ka-

pituły Bazyliki Kolegiackiej, czyli Sanktuarium św. Józefa, wystosować ta-

ką prośbę do Ojca Świętego. Cieszę się, że papież Franciszek przychylił 

do tej prośby i będziemy mogli obchodzić Nadzwyczajny Rok Świętego 

Józefa Kaliskiego - powiedział bp Janiak.  

 Inauguracja Nadzwyczajnego Roku Świętego Józefa Kaliskiego od-

była się w sobotę 2 grudnia, w kaliskiej bazylice, którą papież Franciszek 

nazwał Narodowym Sanktuarium św. Józefa. Mszy św. o godz. 11.00 

przewodniczył  nuncjusz apostolski w Polsce abp Salwatore Pennacchio.  

Papieskie błogosławieństwo z odpustem zupełnym                                   

 W dekrecie wydanym przez papieża czytamy, że po złożonej ofierze 

Mszy św. w Narodowym Sanktuarium św. Józefa uczestniczącym bisku-

pom, kapłanom, diakonom, osobom konsekrowanym i wiernym świeckim 

udzielone zostało papieskie błogosławieństwo wraz z dołączonym odpu-

stem zupełnym.  

 W ciągu roku do kaliskiej bazyliki przybywać będą poszczególne pa-

rafie z diecezji kaliskiej, osoby konsekrowane, grupy duszpasterskie, mło-

dzież. Spotkania będą odbywać się w każdą sobotę - rozpoczynać się bę-

dą o godz. 11.00 konferencją o św. Józefie. W południe sprawowana bę-

dzie uroczysta Msza św. z homilią i zawierzeniem św. Józefowi. Spotkanie 

zakończy wspólna agapa. Poza tym każdego dnia będzie można skorzy 

stać  z sa-

k r a m e n t u 

p o k u t y 

w stałym 

konfesjona-

le. 

  

 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

● Zapraszam na Nieszpory w niedzielę o godz. 1630. 

● Dzisiaj rozpoczynamy Tydzień Modlitw o trzeźwość Narodu, który koń-

czy 1.niedziela Wielkiego Postu czyli Niedziela Trzeźwości. Włączmy tę 

intencję do naszych modlitw. Zachęca się wiernych do abstynencji od na-

pojów alkoholowych. 

● W poniedziałek po Mszy św. wieczornej spotkanie z rodzicami kl. III a. 

● W Środę Popielcową wraz z całym Kościołem rozpoczynamy okres 

wielkopostnej pokuty. Jest to dzień postu i wstrzemięźliwości. Od Środy 

Popielcowej rozpoczyna się również czas Spowiedzi i Komunii św. wielka-

nocnej. Rozpoczynają się również kwartalne Dni Modlitw o ducha pokuty.  

● W czwartek odbywać się będzie Adoracja Wynagradzająca zgodnie  

z planem podanym w gablotce i Informatorze. Znajdźmy czas dla Chrystu-

sa Eucharystycznego. 

● Na pierwsze nabożeństwo Drogi Krzyżowej zapraszam w piątek na 

godz. 1730. Z nabożeństwem Drogi Krzyżowej związany jest Odpust zu-

pełny. Od przyszłej niedzieli o godz. 1630 Gorzkie Żale z kazaniem pasyj-

nym. 

● W tym tygodniu przypada III piątek miesiąca poświęcony czci Miłosier-

dzia Bożego. 

● Okazja do Spowiedzi św. przed każdą Mszą św.  

● W kancelarii oraz zakrystii przyjmowane są zalecki na czas Drogi Krzy-

żowej. 

● Zachęcam do odbycia rekolekcji zamkniętych w okresie Wielkiego Po-

stu (plan w gablotce). 

● W najnowszym „Gościu Niedzielnym”: 

- Co walentynkowe serca mają wspólnego z sypaniem popiołu na głowę? 

Ponadto w Gościu: 

- o męczennicy z ludu Czango (Rumunia), która zginęła z różańcem w rę-

ku; 

- czekają nas zmiany czy rewolucja? O systemie opieki zdrowotnej mówi 

minister zdrowia. 

● Kolekta w przyszłą niedzielę przeznaczona na potrzeby naszej parafii. 

„Bóg zapłać” za dzisiejsze ofiary. 



IIINTENCJENTENCJENTENCJE  M  M  MSZYSZYSZY   św. od 12 do 18 lutego 2018 r. 

Tydzień Modlitw o trzeźwość narodu 

12 II 
Poniedziałek 

g. 1800 - Za żyjących  

13 II  

Wtorek 

g. 700 

g. 1800 

- Za + Alojzego Mierzwa w dniu urodzin 

- Za + Annę Borzucką 

14 II 

Środa 

Popielcowa 

g. 800 

g. 1700 

 

g. 1900 

Msza św. Szkolna                  Posypanie głów popiołem 

- Za + Marcina Fojt oraz Różę Unger w 6. rocznicę 

śmierci                                    Posypanie głów popiołem 

- Za ++ męża Jerzego Holeczko, Jana, Annę oraz Irenę 

Gawrońską, Weronikę Pryzwan oraz Mariannę Gwiz-

dek                                         Posypanie głów popiołem 

15 II 

Czwartek 

 

g. 900 

 

 

 

g. 1800 

ADORACJA WYNAGRADZAJĄCA 

- Z prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Wili-

balda Muller z okazji urodzin 

po Mszy św. wystawienie Przenajświętszego Sakra-

mentu i całodzienna Adoracja  

- Za + Martę Cygan w rocznicę śmierci  

16 II 

Piątek 
 

g. 700 

g. 1730  

g. 1800 

- Za +Annę Owedyk  

Droga krzyżowa 

- Ku czci Miłosierdzia Bożego w intencji czcicieli 

17 II 

Sobota 
 

g. 1200 

 

 

 

g. 1800 

- Do Miłosierdzia Bożego i Matki Boskiej Częstochow-

skiej z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą  

o dalszą opiekę Bożą i zdrowie dla Piotra Trojan z oka-

zji 90. rocznicy urodzin                               Te Deum 

- Za + Klausa Giemza w 6. rocznicę śmierci 

18 II 
 

1. NIEDZIELA 

WIELKIEGO  

POSTU 

 

NIEDZIELA 

TRZEŹWOŚCI 

g. 630 

g. 700 

g. 1000 

 

 

g. 1630 

g. 1700 

Godzinki ku czci Matki Bożej 

- Za dusze zalecane w czasie Drogi Krzyżowej 

- Msza św. chrzcielna w intencji dzieci: Jakuba Pawłow-

skiego, Emilii Urbańskiej, Pauliny Solgi, rodziców oraz 

chrzestnych 

Gorzkie żale i kazanie pasyjne 

Za + Jerzego Holeczko w rocznicę śmierci 


