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Podziękowanie 

Przewielebnemu Księdzu Proboszczowi Józefowi Krakowskiemu za odpra-

wienie Mszy św. z okazji 80. rocznicy urodzin, Panu Cyganowi i Frankowi 

za oprawę muzyczną, służbie liturgicznej, Zespołowi Charytatywnemu, ro-

dzinie, znajomym i wszystkim obecnym na Mszy św. za modlitwy , życze-

nia i kwiaty serdeczne podziękowania składa 

Zygmunt Gruchel 

XIX Bal Charytatywny zamknął tegoroczny karnawał 

 W sobotę  10 lutego odbył się w pawłowskim Dzielnicowym Domu 

Kultury XIX Bal Charytatywny. Jak co roku bardzo liczne grono szacow-

nych gości skorzystało, aby wspaniałą zabawę połączyć  

z możliwością pomocy najuboższym. Dochód z balu przygotowanego  

z ogromnym zaangażowaniem przez parafialny Zespół Charytatywny zo-

stał w całości przekazany na całoroczne wsparcie dla jego podopiecznych.  

 Bal  był, tak jak do tej pory wszystkie, bardzo udany. Również w tym 

roku muzycy zespołów „Takt” i „Bez nazwy”  zagrali razem i zapewnili do-

brą muzykę. Wraz z pierwszą piosenką parkiet zapełnił się roztańczonymi 

parami, co nie zmieniło się do „białego” rana. W międzyczasie goście mogli 

też zakupić losy. Nagrody ufundowane zostały przez licznych sponsorów. 

Wylosować można było właściwie wszystko - od  płyt, kalendarzy po obra-

zy, czy biżuterię. Około północy odbyła się licytacja budząca jak zwykle 

wielkie emocje.   

 Zespół Charytatywny serdecznie dziękuje Księdzu Proboszczowi Jó-

zefowi Krakowskiemu, p. Joannie Chmiel - kierownikowi DOK-u, Radzie 

Dzielnicy, sponsorom darów na loterię fantową i licytację oraz wszystkim, 

którzy swoim wsparciem przyczynili się do zorganizowania XIX Balu Cha-

rytatywnego. Szczególne podziękowanie kierujemy do gości, bez których 

zabawa nie mogłaby się odbyć. 



Jak co roku papież Franciszek przygotował orędzie na Wielki Post. Jest to 
wspaniały, przepełniony  duchem Bożym dokument.     

Zachęcam przede wszystkim członków Kościoła, aby z zapałem podjęli drogę 
wielkopostną, czerpiąc wsparcie z jałmużny, postu i modlitwy – pisze w ogło-
szonym dziś (6 lutego) orędziu na Wielki Post Ojciec Święty Franciszek. Za-
chęca też do włączenia się 9 i 10 marca w inicjatywę „24 godziny dla Pana” 
oraz skorzystania z możliwości adoracji i spowiedzi sakramentalnej.  „W każ-
dej diecezji przynajmniej jeden kościół pozostanie otwarty przez 24 godziny 
bez przerwy, co stworzy sposobność do modlitwy adoracyjnej i do spowiedzi 
sakramentalnej” – czytamy w orędziu. 

 „Ponieważ wzmoże się nieprawość, ostygnie miłość wielu”  
Drodzy Bracia i Siostry! 
Ponownie zbliża się Pascha Pana! Aby nas do niej przygotować, Boża 
Opatrzność daje nam każdego roku Wielki Post, „sakramentalny znak nasze-
go nawrócenia” (1), który zapowiada i urzeczywistnia możliwość nawrócenia 
się do Pana całym sercem i całym życiem. 
Również w tym roku – przez to przesłanie – pragnę pomóc całemu Kościoło-
wi w przeżywaniu z radością i w prawdzie tego czasu łaski; a inspiruję się w 
tym słowami Jezusa z Ewangelii Mateusza: „Ponieważ wzmoże się niepra-
wość, ostygnie miłość wielu” (24,12). 
To zdanie zawarte jest w mowie dotyczącej końca czasów, wygłoszonej w Je-
rozolimie, na Górze Oliwnej, właśnie tam, gdzie rozpocznie się męka Pana. 
Jezus, odpowiadając na pytanie uczniów, zapowiada wielkie udręki i opisuje 
sytuację, w jakiej może znaleźć się wspólnota wierzących: w obliczu bole-
snych wydarzeń pewni fałszywi prorocy wielu wprowadzą w błąd, tak iż grozić 
będzie wygaśnięcie w sercach miłości, która jest istotą całej Ewangelii. 
Fałszywi prorocy 
Słuchamy tego fragmentu i zastanawiamy się: jakie postaci przybierają fał-
szywi prorocy? 
Przypominają oni „zaklinaczy węży”, to znaczy wykorzystują ludzkie emocje, 
aby zniewalać ludzi i prowadzić ich tam, gdzie chcą. Ileż dzieci Bożych daje 
się zwieść powabom trwającej parę chwil przyjemności, którą bierze się za 
szczęście! Iluż mężczyzn i ile kobiet żyje jakby pod urokiem iluzji pieniądza, 
który w rzeczywistości czyni ich niewolnikami zysku lub niegodziwych intere-
sów! Ileż osób żyje, sądząc, że same sobie wystarczają, i padają ofiarą sa-
motności! Inni fałszywi prorocy to „szarlatani”, którzy proponują łatwe i na-
tychmiastowe sposoby zaradzenia cierpieniom, środki, które okazują się jed-
nak zupełnie nieskuteczne – jakże wielu młodym ludziom proponowane jest 
fałszywe remedium w postaci narkotyków, relacji „jednorazowego użytku”, za-
robków łatwych, ale nieuczciwych! Jak wielu jest wciąż zaplątanych w sieć 
życia całkowicie wirtualnego, w którym relacje wydają się łatwiejsze i szybkie, 
a potem okazują się dramatycznie pozbawione sensu!  
 C.d. w następnym Informatorze 



- Zapraszam na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o godz. 1630. 

- W po Mszy św. wieczornej spotkanie z Rodzicami dzieci kl. III a. 

- We wtorek po wieczornej Mszy św. zebranie Zespołu Charytatywnego. 

- W piątek na Mszę św. zapraszam młodzież naszej parafii. 

- Również w piątek zapraszam na Drogę Krzyżową. 

- Zalecki na drogę krzyżową przyjmowane są w zakrystii oraz kancelarii 

parafialnej. Za odprawienie Drogi Krzyżowej można uzyskać odpust zu-

pełny pod zwykłymi warunkami. 

- W przedsionku kościoła przez cały Wielki Post sprzedawane będą pas-

chaliki. Dochód przeznaczony będzie na pomoc potrzebującym.  

- Za ławkami w kościele wystawiony będzie koszyk, do którego można 

składać dary rzeczowe oraz skarbona na dary pieniężne. 

- W sobotę rozpoczyna się nowenna do św. Józefa.  

- Okazja do Spowiedzi Świętej przed każdą Mszą św.  

- W dzisiejszym „Gościu Niedzielnym”: 

Jeden zakon o trzech gałęziach 

• O świeckich zakonnikach, zwanymi tercjarzami. Skąd się wzięli, kim są 

oraz kto może wstąpić do trzeciego zakonu? 

Ponadto w "Gościu": 

• co jest wyjątkowego w praktykowaniu "Gorzkich Żalów" i dlaczego wła-

śnie w Polsce to nabożeństwo jest tak popularne? 

• Relacja reportera „Gościa”, który dotarł do Palabek - ugandyjskiej miej-

scowości, w której swoje schronienie znaleźli uchodźcy z szarganego woj-

ną Sudanu Południowego. 

- Kolekta w przyszłą niedzielę przeznaczona będzie na potrzeby naszej 

parafii. „Bóg zapłać” za dzisiejsze ofiary. 

 ZBIÓRKA ELEKTROODPADÓW 

 Stowarzyszenie "Pomoc Kościołom w Potrzebie" - po raz kolejny - 

organizuje zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego: 

komputery, drukarki, telefony, monitory, sprzęt RTV i AGO. 

 Przychody z akcji wspomogą zakup nowoczesnych inkubatorów do szpita-

la na Wybrzeżu Kości Słoniowej w Afryce oraz pozwolą wesprzeć inne projekty 

misyjne prowadzone przez Kościół w Polsce i na całym świecie.  

 Zbiórka w naszej parafii odbędzie się - 5 i 6  marca - tj. w poniedzia-

łek i wtorek, w godzinach od 8.00 do 18.00. Zużyty sprzęt prosimy składać 

w oznaczonym miejscu na parkingu przed kościołem, po lewej stronie, pa-

trząc od bramy wjazdowej.  

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 



IIINTENCJENTENCJENTENCJE      MMMSZYSZYSZY   św. od 5 do 11 marca 2018 r. 

5 III 

Poniedziałek 

g. 1800 - Za zmarłych (intencje w gablotce) 

6 III 

Wtorek 
 

g. 1800 - Za + Jerzego Fojt w rocznicę śmierci 

 

7 III 

Środa 

g. 800 Msza św. szkolna 

- Za + Różę Włoczek w dniu urodzin 

8 III 

Czwartek 

 

g. 700 

g. 1730 

g. 1800 

- Za + Stanisławę Kozłowską w rocznicę śmierci  

Adoracja Najświętszego Sakramentu 

- Za + Jadwigę Górecko w dniu urodzin 

9 III 

Piątek 
 

g. 700 

g. 1730 

g. 1800 

- W pewnej intencji 

Droga krzyżowa 

- W intencji młodzieży  

 

10 III 

Sobota 

1. dzień Nowenny 

do św. Józefa 

g. 700 

g. 1800 

 

- Za + Józefa Duk w 8. rocznicę śmierci 

- Za + Anielę Copik w 3. rocznicę śmierci 

11 III 
 

4. NIEDZIELA 

WIELKIEGO  

POSTU 
2. dzień Nowenny 

do św. Józefa 

 
 

 

g. 630 

g. 700 

g. 1000 

 

 

 

 

 

g. 1630 

g. 1700 

 
 

Godzinki ku czci Matki Bożej 

- Za ++ Ludwika i Irenę Rak oraz Huberta Sparwasser 

- Do Miłosierdzia Bożego i Matki Boskiej Różańcowej  

z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalszą 

opiekę Bożą i zdrowie dla Krystiana Jonecko z okazji 60 

rocznicy urodzin oraz o błogosławieństwo Boże dla ro-

dziny                                             

                                                      Te Deum 

Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym 

- Za ++ rodziców, teściów, męża Tadeusza, krewnych 

oraz dusze w czyśćcu cierpiące   


