
ODPUST  ŚWIĘTEGO PAWŁA APOSTOŁA 
Dziś - Bogu Dzięki składamy, 

za to,  że św. Pawła – Apostoła za patrona mamy! 
Wszystkich gości serdecznie witamy  

i naszą wdzięczność w modlitwie wyrażamy. 
Księdzu Proboszczowi Józefowi Krakowskiemu 
mamy także obowiązek podziękować,  
że możemy dziś odpust przeżywać. 
Święty Paweł po nawróceniu 
nie tylko w Boga uwierzył, 
ale odtąd swe życie miłością mierzył. 
Bez miłości nie byłby zdolny 
pokonywać trudności i znosić każdy trud mozolny. 
Postarajmy się i my ukochać nade wszystko Boga. 
A bezpieczna będzie nasza życiowa droga. 
Łatwiej nam także będzie znosić ofiary, 
które nam Bóg wynagrodzi łaskami bez miary. 
Cieszmy się z przeżywanego dnia dzisiejszego. 
Wszystkim za uczestnictwo dziękujemy  
i życzymy wszystkiego najlepszego. 
       Małgorzata Niemiec 

 
 

Podziękowanie 
Przewielebnemu Księdzu Proboszczowi Józefowi Krakowskiemu, Panu 

kościelnemu Alfonsowi Guźlowi, organiście Panu Janowi Cyganowi, 
ministrantom, Zespołowi Charytatywnemu, rodzinie i wszystkim 
uczestniczącym w uroczystej Mszy św. z okazji moich urodzin  

za modlitwy, życzenia i  kwiaty serdeczne podziękowania  
składa Urszula Mega 

Nr 27(800) OD 2 DO 8 LIPCA  2018R. 

Redaguje zespół parafian.  tel. Probostwa 275 14 09,  

e-mail: infpawel@interia.pl   



Informacja Rady Parafialnej 
 

 Jak zapewne parafianie zauważyli coraz częściej awarii ulega zegar na 

wieży naszego kościoła. 

 Pomimo przeprowadzanych okresowo kontroli i konserwacji przez 

wyspecjalizowaną firmę, niektóre elementy mechanizmu oraz napędu zegara 

ulegają zużyciu i na chwilę obecną wymagają wymiany (np. silniki do napędu 

wskazówek czterech tarcz). Nasz kościelny zegar nie tylko wskazuje czas, ale 

także wybija kwadranse i pełne godziny. Tym z kolei steruje elektronika, którą 

trzeba po ponad dwudziestu latach również wymienić. To wszystko bardzo 

duży koszt. Jednak trudno byłoby sobie w tej chwili wyobrazić, że zegar na 

wieży w Pawłowskim kościele, przestanie wskazywać godziny. Dlatego parafia 

musi podjąć trud jego naprawy.  

 Awarie naszego czasomierza zbiegły się z remontem kościelnych 

organów.  Już od dłuższego czasu zwracaliśmy uwagę na ten problem. 

Niestety z różnych względów nie możemy liczyć na pomoc finansową innych 

instytucji choćby dlatego, że nasz instrument nie kwalifikuje się do wpisania 

do rejestru zabytków. A stan organów pogarsza się z dnia na dzień, co chyba 

też zauważają parafianie. Kosztorysy przedstawione przez firmy 

specjalizujące się w tego typu naprawach opiewają na kilkaset tysięcy złotych.  

 Po zasięgnięciu porady u "kościelnych specjalistów" w tej branży i za 

wskazaniem przez nich odpowiedniej osoby, zostanie przeprowadzony 

bieżący remont naszego instrumentu, polegający na: demontażu, czyszczeniu 

i konserwacji I i II sekcji manuału wraz z szafą oraz pedału; remont  

i czyszczenie piszczałek prospektowych; reparacja stołu gry; demontaż, 

czyszczenie i reparacja aparatów przekaźnikowych wewnątrz szafy, wymiana 

zużytych membran i przewodów ołowiowych; konserwacja wszystkich 

drewnianych elementów środkiem owadobójczym; reparacja zniszczonych 

piszczałek, a na końcu strojenie i intonacja całego instrumentu. Za powstałe 

niedogodności powstające w wyniku tego remontu przepraszamy. 

 W związku z tym kolekty zbierane w najbliższym czasie przez 

przedstawicieli Rady Duszpasterskiej oraz inne nie nakazane, przeznaczone 

będą na pokrycie tych dwóch działań. 

Za Radę M. Calow  

 



♦ Dzisiaj przeżywamy Odpust Parafialny. Witamy serdecznie w naszej parafii 

Kapłanów oraz wszystkich przybyłych gości. 

♦ Zapraszam na uroczyste Nieszpory o godz. 1500. 

♦ Jutro o godz. 1800 odprawiona zostanie Msza św. za  ++ Kapłanów - 

budowniczych naszego kościoła, dobrodziejów oraz ++ parafian. 

♦ Zapraszamy na 95. pieszą pielgrzymkę do Częstochowy, która wyruszy we 

wtorek po porannej Mszy św. Powrót pielgrzymów w sobotę ok. godz. 1800 

♦ W czwartek 5 lipca Parafialny Dzień w Częstochowie. Msza św. przed 

Cudownym Obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej odprawiona zostanie  

o godz. 1100. Autokar wyjedzie sprzed kościoła o godz. 8.00. 

♦ W piątek odbędzie się Ogólnopolska Pielgrzymka Apostolstwa Chorych na 

Jasną Górę.  

♦  W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca.  

Zachęcam do Komunii Świętej wynagradzającej. Członków  Bractwa Żywego 

Różańca zapraszam na Mszę i nabożeństwo w sobotę o godz. 700.  

♦Okazja do Spowiedzi Świętej przed każdą Mszą św.  

♦W dzisiejszym „Gościu Niedzielnym”: 

• Pierwszy odcinek wakacyjnego cyklu "Na skraju Polski". O krainie pięknej 

jak z baśni, w której można sobie przypomnieć, co naprawdę znaczy słowo 

„odpoczynek”. 

Ponadto w "Gościu": 

• Polacy coraz chętniej poświęcają urlop na letnie rekolekcje. „Gość 

Niedzielny” przedstawia kilka propozycji duchowych last minut;  

• historia Dolores Hart, czyli o filmowej gwieździe, która porzuciła Hollywood  

i wstąpiła do klasztoru. 

♦ Kolekta w przyszłą niedzielę na Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne  

w Katowicach. „Bóg zapłać” za dzisiejsze ofiary. 

 

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE: 



INTENCJE  MSZY św. od 2 do 8 lipca 2018 r. 

2 VII 
Poniedziałek 

g. 1800 - Za ++ kapłanów, budowniczych i dobrodziejów kościoła 

oraz za ++ parafian 

3 VII 

Wtorek 
Święto św. Tomasza 

Apostoła 

g. 700 

 

g. 1800 

- Ku czci Matki Boskiej Częstochowskiej w intencji pieszych 
pielgrzymów udających się na Jasną Górę 
- Do Miłosierdzia Bożego i Matki Boskiej Częstochowskiej  
z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalszą 
opiekę Bożą i zdrowie dla duszpasterzy oraz żyjących 
członków Związku Emerytów i Rencistów 

4 VII 
Środa 

Wsp. św. Elżbiety 
Portugalskiej 

g. 700 - Za + Siostrę Mariettę - Otylię Owedyk  

 

5 VII 

Czwartek 

I czwartek 
 Wsp. św. Marii 

Goretti dz. i męcz. 
oraz  

św. Antoniego Marii 
Zaccarii, prezb. 

g. 700 

 

 

 

g. 1100 

- Ku czci Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana  
o uświęcenie duchowieństwa, za kapłanów, którzy pracowali 
w naszej parafii oraz o nowe powołania kapłańskie  
i zakonne - od ofiarodawców 

Msza św. na Jasnej Górze 

- Za parafian 

6 VII 

Piątek 
 I piątek 

Wsp. bł. Marii 
Teresy 

Ledóchowskiej dz. 
ŚWIĘTO 

PATRONALNE 
APOST. CHORYCH  

g. 700 

 
 
g. 1800 

- Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa jako 
wynagrodzenie za grzechy oraz w intencjach emerytów  
i chorych naszej parafii - od ofiarodawców 
- Za + Gerarda Sobota oraz Stanisława Zima 

7 VII 

Sobota 

I sobota 

. 

  

g. 700 

 
 
około 
g. 1800 

- Ku czci Niepokalanego Serca Maryi i Królowej Różańca 
Świętego za żyjących i ++ członków Bractwa Żywego 
Różańca. 

- Ku czci Matki Boskiej Częstochowskiej w intencji 

pielgrzymów pieszych powracających z Jasnej Góry 

8 VII 
 

NIEDZIELA 

 

14 ZWYKŁA  

W CIĄGU  

ROKU 

 

g. 630 

g. 700 

g. 1000 

 

g. 1630 

g. 1700 

Godzinki ku czci Matki Bożej 
- Za + Annę Borzucki w dniu urodzin 
- Z prośbą o opiekę Bożą i zdrowie dla Szymona Bieniek  
w 5. rocznicę urodzin 
Nieszpory 

- Za + Jerzego Foik w 9. rocznicę śmierci 


