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Zdążyć przed śmiercią 
 Wielki Post jeszcze czasem, w którym w sposób szczególny jesteśmy wezwani 
do nawrócenia. Bóg w swoim miłosierdziu - z ludzkiego punktu widzenia - jest niepo-
prawny, ponieważ każdemu człowiekowi - również zatwardziałemu grzesznikowi - 
daje taką samą szansę na zbawienie. Wystarczy spełnić jeden warunek: zdążyć 
przed śmiercią. Po śmierci jesteśmy zdani tylko i wyłącznie na niczym nieograniczo-
ne miłosierdzie Boga i modlitwę Kościoła. 
 Tradycja Kościoła - oprócz rzeczy ostatecznych, do których zalicza między in-
nymi niebo i piekło - mówi również o istnieniu czyśćca, który nie jest miejscem prze-
bywania ludzi po śmierci, lecz stanem życia. W czyśćcu znajdują się wszyscy, którzy 
umarli w stanie grzechu lekkiego, lub nie zdążyli odpokutować kary za grzechy już 
odpuszczone co do winy.  Przebywający w czyśćcu znajdują się już w zasięgu miło-
siernej miłości Boga, który przebacza i przygotowuje do spotkania z sobą. Kościół 
jest przekonany o możliwości pomocy zmarłym przebywającym w czyśćcu. Już w 
starożytności polecano modlić się za zmarłych i odwiedzać ich groby zwłaszcza w 
niedzielę i rocznicę śmierci. Spośród modlitw i nabożeństw, w czasie których można 
się modlić za zmarłych, z wieloma wiąże się możliwość uzyskania odpustu cząstko-
wego lub zupełnego, który można ofiarować w ich intencji. W Wielkim Poście są to 
na przykład pobożny udział w nabożeństwach Gorzkich Żali i Drogi Krzyżowej oraz 
rekolekcjach wielkopostnych. Jednak najpewniejszą pomocą dla zmarłych jest Msza 
święta, w czasie której sam Jezus Chrystus umierający na krzyżu przychodzi im z 
pomocą. Zazwyczaj prosi się o jej odprawienie w 30 dniu po śmierci i w rocznicę 
śmierci. W naszej parafii tradycją stała się już tzw. wspólna Msza święta za zmarłych 
w pierwszy poniedziałek każdego miesiąca. Jeszcze nie tak dawno czymś po-
wszechnym było zamawianie tzw. gregorianek, tj. trzydziestu Mszy świętych odpra-
wianych codziennie przez kolejno następujące po sobie dni w intencji bliskiego nam 
zmarłego. Kościołowi od samego początku towarzyszyło mocne przekonanie o 
szczególnej skuteczności ww. Mszy świętych dla zmarłych przebywających w czyść-
cu. W 1884 roku Stolica Apostolska wyjaśniła, że zaufanie wiernych do Mszy grego-
riańskich jako szczególnie skutecznych dla uwolnienia zmarłego od kary czyśćca na-
leży uważać za (…) zgodne z wiarą. Ostatnimi czasy coraz częściej zdarza się, że 
rodzina zmarłego prosi, żeby zamiast kwiatów przy okazji pogrzebu, zamówić Mszę 
świętą w intencji zmarłego (w wielu polskich diecezjach - po każdym pogrzebie - 
krewni, przyjaciele znajomi zamawiają Msze św. w intencji  zmarłego "zamiast wień-
ca"). Kwiaty - chociaż piękne - więdną, zaś Msza święta może się okazać najwięk-
szą z ostatnich przysług  i najskuteczniejszą pomocą zmarłemu. Z pewnością warto 
byłoby wprowadzić podobny zwyczaj w naszej parafii. 
 Kościół - w pobożności ludowej - wyraża również przekonanie, o możliwości 
pomocy i wstawiennictwa przez zmarłych. Prawdopodobnym wydaje się, że chociaż 



nie mogą oni pomóc sobie samym, jednak z wdzięcznością mogą nas wspierać na zie-
mi. Wynika to z prawdy wiary o obcowaniu świętych, która podtrzymuje i zacieśnia więzy 
krwi i przyjaźni łączące nas za życia. Stąd zachęta do jak najczęstszej modlitwy za bli-
skich nam zmarłych, którzy czując naszą troskę o nich, będą się troszczyli o osoby i 
miejsca im bliskie, tj. na przykład cmentarz lub dom rodzinny. Jest to szczególnie wy-
mowne w kontekście kradzieży cmentarnej furtki, która miała miejsce w ostatnim czasie.  
Ci, którzy znajdują się w czyśćcu, są związani z błogosławionymi i świętymi w niebie 
oraz z żyjącymi na ziemi. Tym ważniejsza jest modlitwa Kościoła za tych, którzy nie mo-
gą już nic zrobić dla swojego zbawienia. W Wielkim Poście pamiętajmy również  o po-
ście i jałmużnie, które możemy ofiarować w intencji bliskich nam zmarłych. Tym bardziej, 
że zostały one nam wskazane przez samego Jezusa Chrystusa jako wyjątkowo skutecz-
ne środki zbawcze. Kwiaty, troska o groby i zapalanie zniczy, które są przejawem naszej 
miłości do zmarłych, są piękne i potrzebne. Jednak bliscy nam zmarli potrzebują przede 
wszystkim naszej modlitwy, która jest przejawem naszej troski o ich zbawienie i wiary w 
nie. Módlmy się za nich, ofiarujmy Msze św., - nie tylko w rocznicę śmierci - i pamiętaj-
my, że modlitwa za zmarłych jest jednym z uczynków miłosierdzia co do duszy.    

Za nami kolejny bal… 
 W ostatnią sobotę tegorocznego karnawału odbył się w pawłowskim Dzielnicowym 
Domu Kultury XVI Bal Charytatywny. Z dobrej zabawy połączonej z możliwością pomocy 
najuboższym skorzystało wielu. Dochód z balu jest w całości przekazany na całoroczne 
wsparcie dla podopiecznych Zespołu Caritas w Pawłowie. 
 Bal powtórzył sukces poprzednich. Wraz z pierwszą piosenką wykonaną przez ze-
spół „Bez nazwy” parkiet zapełnił się roztańczonymi parami, co nie zmieniło się do sa-
mego końca imprezy. W międzyczasie goście mogli też zakupić losy. Nagrody ufundo-
wane zostały przez licznych sponsorów. Wylosować można było właściwie wszystko - 
od  płyt CD i długopisów po piękne serwetki, pościel, bony towarowe. Po północy odbyła 
się licytacja budząca jak zwykle wielkie emocje. Atmosfera dobrej zabawy towarzyszyła 
gościom aż do piątej rano.   
 Zespół Charytatywny serdecznie dziękuje Ks. Proboszczowi Józefowi Krakowskie-
mu, p. Joannie Chmiel - kierownikowi DOK-u, Radzie Dzielnicy, sponsorom darów na lo-
terię fantową i licytację oraz wszystkim, którzy swoim wsparciem przyczynili się do zor-
ganizowania XVI Balu Charytatywnego. Szczególne podziękowanie kierujemy do gości, 
bez których zabawa nie mogłaby się odbyć. 

"Bądź odważny! Bądź wolny!  
Zapraszamy na bezpłatne spotkania-rekolekcje osoby, które zbyt często sięgają po 

alkohol lub inne używki, co negatywnie wpływa na ich rodzinę i na nich samych. Spotka-
nia odbędą się w dniach od 13-15 III w salkach przy parafii św. Wawrzyńca w Rudzie 
Śląskiej - Wirku. Zapraszamy także współuzależnionych. Z tyłu kościoła można zabrać 
ulotkę ze szczegółowymi informacjami, które są też na plakacie. Warto przyjść, bo nic 
się nie straci, a można zyskać wiele, dla siebie i dla swojej rodziny". Na spotkania nie 
ma zapisów; mogą w nich uczestniczyć oczywiście też osoby niewierzące. Będą one 
prowadzone we współpracy z grupą ewangelizacyjną Dobra Nowina działającą przy pa-
rafii św. Herberta biskupa w Wodzisławiu Śląskim, a prowadzącą od 20 lat tego typu 
spotkania w Wojewódzkim Ośrodku dla Uzależnionych w Gorzycach. 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

● Zapraszam na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w niedzielę o godz. 1630. 

● W poniedziałek odwiedziny chorych - zgłoszenia przyjmowane są w zakrystii. 

● W środę o godz. 800 Msza św. szkolna. 

● W czwartek po porannej Mszy św. Adoracja Najświętszego Sakramentu. 

● Na nabożeństwo Drogi Krzyżowej zapraszam w piątek na godz. 1730. Z nabożeń-

stwem Drogi Krzyżowej związany jest Odpust zupełny, pod warunkiem spełnienia 

zwykłych warunków. 

● Członków Bractwa Żywego Różańca zapraszamy na Mszę św. i nabożeństwo 

w sobotę rano. 

● W tym tygodniu przypadają 1. czwartek, piątek i sobota nowego miesiąca. Zachę-

cam do przyjmowania Komunii św. wynagradzającej. 

● Rozpoczął się czas Spowiedzi i Komunii św. wielkanocnej. Spowiedź św. w środę 

dla dzieci o godz. 730, w czwartek dla młodzieży o 1730 oraz przed każdą Mszą św. 

rano i wieczorem. 

● Zalecki na czas Drogi Krzyżowej przyjmuje się w Zakrystii oraz w Kancelarii Para-

fialnej. 

● Jest wiele wolnych intencji mszalnych na najbliższe miesiące bieżącego roku. 

● W najnowszym „Gościu Niedzielnym”:  

Dlaczego Kościół nie może udzielać Komunii rozwiedzionym i żyjącym w powtórnych 

związkach? 

Grupa dominikanów z USA przeanalizowała starannie propozycje orędowników do-

puszczenia do komunii osób rozwiedzionych żyjących w ponownych związkach. 

Owocem tej pracy jest 10 najpoważniejszych wątpliwości. W dzisiejszym wydaniu 

GN publikujemy 5 z nich. Z tydzień kolejne 5. 

Ponadto w Gościu: 

- aż w 139 krajach chrześcijanie są dyskryminowani, co roku, aż 100 tys. chrześcijan 

oddaje swe życie za wiarę; 

- zdradzeni i samotni jak bohaterowie z westernów – młodzi Polacy przywracają pa-

mięć o żołnierzach wyklętych. 

● Kolekta w przyszłą niedzielę na potrzeby parafii. 

● „Bóg zapłać” za dzisiejsze ofiary. Także za ofiary złożone przed kościołem na Fun-

dusz Misyjny. 



IIINTENCJENTENCJENTENCJE  M  M  MSZYSZYSZY   św. od 2 do 8 marca 2015 r. 

2 III 

Poniedziałek 

g. 1800 Koncelebra 

- Wspólna za zmarłych (intencje w gablotce) 

- Za + Mieczysława Dolejsz w dniu urodzin  

3 III 

Wtorek 

g. 700 

g. 1800 

- O dary Ducha św. dla Michała w dniu urodzin 

- Za + Jerzego Fojt w 7. rocznicę śmierci 

4 III 

Środa 
Święto św. Kazi-

mierza królewicza 

 

g. 700 

g. 800 

 

 

- Za parafian 

Msza św. szkolna 

- Za ++ rodziców Marię, Marcelinę i Sylwestra, rodzeństwo, dziad-

ków oraz dusze w czyśćcu cierpiące 

5 III 

Czwartek 

I czwartek  

g.700 

 

 

 

g.1800 

- Ku czci Chrystusa - Najwyższego i Wiecznego Kapłana o uświę-

cenie duchowieństwa, za kapłanów, którzy pracowali w naszej pa-

rafii - od ofiarodawców 

po Mszy św. Adoracja Najświętszego Sakramentu  

- O nowe powołania kapłańskie i zakonne - od ofiarodawców 

6 III 

Piątek 

I piątek 

g. 700  

 

g. 1730 

g. 1800 

- Ku czci Serca Pana Jezusa jako wynagrodzenie za grzechy oraz 

w intencjach emerytów i chorych naszej parafii - od ofiarodawców 

Droga krzyżowa 

- Ku czci Serca Pana Jezusa za dzieci wczesnokomunijne, ich ro-

dziców i chrzestnych 

7 III 

Sobota 

I sobota 

g. 700  

 

g. 1800 

- Ku czci Niepokalanego Serca Maryi i Królowej Różańca św. za 

żyjących i ++ członków Bractwa Żywego Różańca 

- Za + Albina Skubacz w rocznicę śmierci 

8 III 

3. NIEDZIELA 

WIELKIEGO  

POSTU 
 

g. 630 

g. 700 

g. 1000 

 

 

 

g. 1630 

g. 1700 

Godzinki ku czci Matki Bożej 

- Za + Stefanię Sawicką od rodziny Mikosz 

- Do Miłosierdzia Bożego i Matki Boskiej Częstochowskiej z po-

dziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą 

i zdrowie dla Piotra Rybickiego z okazji 55. rocznicy urodzin oraz 

błogosławieństwo Boże dla rodziny 

Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym 
- Za ++ rodziców, teściów, męża, krewnych z obu stron oraz du-

sze w czyśćcu cierpiące   


