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Z okazji święta Bożego Narodzenia 

Niech czas spędzony w gronie  

rodziny i przyjaciół przy wigilijnym stole 

i wspólnie śpiewanych kolędach 

wypełniony będzie ciepłem i miłością. 

Niech refleksja nad cudem  

jaki wydarzył się  

przed dwoma tysiącami lat w Betlejem 

przyniesie nadzieję, 

że nadchodzący czas  

będzie czasem spełnionych  

oczekiwań i planów, 

 a każdy dzień obdarzy pogodą ducha. 

Życzy  

Ks. Józef Krakowski Proboszcz 

 
 

 

Niech radość, którą przynosi nowonarodzony Chrystus 

rozjaśnia naszą codzienność, 

umacnia nadzieję  

i otwiera nasze serca  na bliźnich. 

Zespół Charytatywny CARITAS w Pawłowie  

dziękuje za każdy dar serca oraz miłość i dobro 

okazane potrzebującemu człowiekowi. 



BOŻE   NARODZENIE 

„Podnieś rączkę Boże Dziecię, 

Błogosław Ojczyznę miłą…”. 

Pobłogosław wszystkich, także nas, 

którzy zawsze dla Ciebie mamy czas. 

Błogosław i tym, którzy nigdy dla Ciebie czasu nie mają 

i mało Cię kochają. 

By się na nowo dla Boga narodzili 

i swe życie zmienili. 

Czujemy się przeto dziś jak w rodzinie. 

Niech nam wszystkim miło czas płynie. 

Niech nam błogosławi Dzieciątko Boże, 

bo choć jest małe wszystko może. 

Gdyby Dzieciątko Boże 

znalazło miejsce w sercu moim, w Tobie, 

nie musiałoby dziś leżeć w żłobie. 

Gdy św. Rodzinie powierzymy życie swoje, 

łatwiejsze będą nasze trudy i znoje. 

 

Pójdźmy przeto wszyscy do stajenki, do Jezusa i Panienki. 

 

 

Małgorzata Niemiec 

 

 



 Dziś 4. Niedziela Adwentu. Zapraszam na Nieszpory o godz. 16.30. 

Jutro Wigilia Bożego Narodzenia. Post jest dobrowolny. O godz. 23. 30 

zapraszam na kolędy w wykonaniu chóru „Lutnia”. O godz. 24.00 paster-

ka.  

We wtorek Uroczystość Narodzenia Pańskiego. Zapraszam na uroczy-

ste Nieszpory kolędowe o godz.1500. Mszy św. wieczornej nie będzie. 

W 2. święto Nieszpory kolędowe o godz. 16.30. 

 W czwartek Święto św. Jana Apostoła i Ewangelisty. Po Mszy św. świę-

cenie wina. 

W Piątek będziemy obchodzić Święto św. św. Młodzianków. Zapraszam 

na Msze św. za wszystkie dzieci naszej parafii, która odprawiona zostanie  

o godz. 900. Zapraszam także rodziców z niemowlętami oraz matki w sta-

nie błogosławionym.   

 Okazja do Spowiedzi św. w Wigilię przez Mszą św. oraz od 8.00-10.00  

i od 14.30-16.30. 

  W najbliższym tygodniu trwać będzie oktawa Narodzenia Pańskiego, 

która skończy się 1 stycznia Uroczystością Świętej Bożej Rodzicielki.  

Plan odwiedzin duszpasterskich w gablotce.  

 Dzisiejszy „Gość Niedzielny”: 

● 132 świąteczne strony i obrazek z modlitwą przy wigilijnym stole - spe-

cjalne wydanie "Gościa Niedzielnego" w powiększonej odsłonie  

PONADTO W "GOŚCIU": 

• o narodzinach naszego Boga, który stał się człowiekiem, zdolnym przyj-

mować cierpienie; dlaczego tak postąpił?  

• poruszający wywiad z kardynałem Konradem Krajewskim, jałmużnikiem 

papieskim, który pomaga bezdomnym w Rzymie, 

• co ważnego wydarzyło się na świecie w 2018 roku? 

Kolekta zebrana w czasie Pasterki przeznaczona jest na Fundusz 

Obrony Życia, w 2. święto kolekta przeznaczona jest na Wydział Teolo-

giczny Uniwersytetu Śląskiego. Kolekta zebrana w Nowy Rok przeznaczo-

na będzie na Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne.  

 

 

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 



IIINTENCJENTENCJENTENCJE      MMMSZYSZYSZY   św. od 24 do 30 grudnia 2018r.  

24 XII 

Poniedziałek   

WIGILIA  

BOŻEGO  

NARODZENIA 

g. 700 - Za ++ Pawła  Murasa, żony, syna Gotfryda, Herberta, Ja-
na i Bibiannę Kurpaników, rodziców Roberta i Marię Kur-
paników, Ryszarda i Martę Grzesioków, Annę i Romana 
Holewów, Kazimierza Mucha, pokrewieństwo  
z obu stron oraz ks. prob. Edwarda Raszczyka 

25 XII 

Wtorek 

Uroczystość  
Narodzenia  
Pańskiego 

g. 2330 

g. 2400 

 

g. 700 

 

g. 1000 

 

 

 

g. 1500 

Kolędy w wykonaniu chóru Lutnia 
Pasterka  
- Za parafian 
- Do św. Rodziny z podziękowaniem za odebrane łaski,   
z prośbą w pewnej intencji rodziny Kowalcze 
- Do św. Rodziny z podziękowaniem za odebrane łaski, z proś-
bą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie dla rodzin: Dornia, Dudziń-
ski, Cyba oraz za ++ Pelagię i Nikodema Dudzińskich i męża 
Jana Dornia 
Uroczyste nieszpory kolędowe 

26 XII 

Środa 

Święto 
św. Szczepana 

pierwszego 
męczennika 

g. 700 
g. 1000 

 

 

 

 

 

g. 1630 
g. 1700 

- Za ++ rodziców Copik, Sparwasser oraz Huberta Sparwasser 
- Do św. Rodziny z podziękowaniem za odebrane łaski, z proś-
bą o opiekę Bożą i zdrowie dla małżonków Ewy i Piotra Stasi-
czek z okazji 40. rocznicy ślubu oraz o błogosławieństwo dla 
rodziny 
Za dziecko przyniesione do chrztu - Franciszka Ołtusek, rodzi-
ców i chrzestnych  
Nieszpory kolędowe 
- Za ++ Bronisława Michalskiego, Stanisława i Irenę Woźniak 

27 XII 

Czwartek 
Święto św. Jana  

Apostoła i Ewang. 

g. 1730 

g. 1800 
Adoracja Najświętszego Sakramentu 
- Za ++ Krystiana Bonk oraz rodziców Hildegardę i Jerzego  
                                               /po Mszy św. święcenie wina/ 
   

28 XII 

Piątek 
Św.św.św. 

Młodzianków męcz. 

g. 900 

 
- Ku czci św. św. Młodzianków za wszystkie dzieci naszej pa-
rafii 
 

29 XII 

Sobota 
5 dzień Oktawy Boże-

go Narodzenia 

g. 1800 - Do Opatrzności Boskiej i Matki Boskiej Częstochowskiej  
z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o opiekę Bożą 
i zdrowie dla Łucji Mikołajczyk z okazji 90. rocznicy urodzin  
                                                                                   Te Deum 

30 XII 
 

NIEDZIELA 

Święto  

Świętej Rodziny 

g. 630 

g. 700 

g. 1000 

 

g. 1630 
g. 1700 

Godzinki ku czci Matki Bożej 
- Za ++ Marię i Franciszka Mika 
- Do świętej Rodziny z prośbą o opiekę Bożą i zdrowie dla ro-
dziny Binkiewicz 
Nieszpory kolędowe 
- Za + Stefanię Fiegler w 2 rocznicę śmierci 


