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Rada Rodziców Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6,  
Rada Dzielnicy i Dzielnicowy Ośrodek Kultury  

zapraszają mieszkańców Pawłowa,  
w sobotę 10 grudnia  

na tradycyjny „Jarmark Świąteczny”.  
Jarmark odbędzie się  

w parku obok Domu Kultury  
w godzinach od 16.00 – 20.00.  

W czasie imprezy: 
występy dzieci  

przedszkolnych i szkolnych,  
chóru „Lutnia”,  

orkiestry KWK „ Bielszowice”  
i kapeli góralska z Istebnej  

ponadto wiele innych atrakcji. 
 

Świeca Caritas na przestrzeni lat stała się jednym z najważniejszych  
i najbardziej rozpoznawanych symboli Wigilii w Polsce. Płomień każ-
dej wigilijnej świecy daje szansę dzieciom z ubogich rodzin, którymi 
opiekują się Diecezjalne Caritas w Polsce szansę na lepszą przyszłość. 

W pierwszą niedzielę adwentu po raz 23. rozpoczęło się Wigilijne Dzieło Po-
mocy Dzieciom. Tegoroczne hasło przewodnie to „Płomień Miłosierdzia”. Jak 
co roku symbolem akcji są świece, które mają znaleźć się na wigilijnych sto-
łach w Polsce. Pieniądze z ich sprzedaży zostaną przekazane potrzebującym 
dzieciom. TVP również przyłączyła się do akcji i objęła ją swoim patronatem. 
Każdego roku, na milionach stołów wigilijnych płonie świeca Caritas. Dzięki 
niej corocznie wpływy uzyskane z Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom  



przeznaczone są na letni wypoczynek, całoroczne dożywianie dzieci  
w szkołach i świetlicach, na pomoc edukacyjną. Ponadto 10 groszy z każdej 
świecy przeznaczane jest na pomoc dzieciom z zagranicy, w tym roku 
wsparciem zostaną objęte dzieci uchodźców z Syrii i Iraku. 

Historia akcji 
 Pomysł ogólnopolskiej akcji Caritas, Wigilijne Dzieło Pomocy Dzie-
ciom, zrodził się w ośrodku pomocy dla dzieci niepełnosprawnych w Rusi-
nowicach w 1993 r. na zebraniu dyrektorów Caritas Diecezjalnych, któremu 
przewodniczył ks. Marian Subocz, ówczesny i obecny dyrektor Caritas Pol-
ska. W szybkim tempie pomysł zamienił się w nieodłączny symbol polskiej 
Wigilii, a miliony polskich dzieci w burzliwych czasach przemiany systemo-
wej zaczęły otrzymywać pomoc za pośrednictwem rozwijających się Caritas 
Diecezjalnych. 
 Od 1996 roku 10 groszy z każdej świecy przeznaczane jest na pomoc 
dla dzieci żyjących w najuboższych krajach świata, w ostatnich latach są to 
dzieci – ofiary wojny syryjskiej i irackiej. 
 Od jubileuszowego 2000 roku akcja organizowana jest wspólnie z Dia-
konią Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Kościoła Ewangelicko-
Reformowanego oraz Eleos Kościoła Prawosławnego. Od tego momentu 
odbywa się także wspólna, ekumeniczna inauguracja. 
 Inicjatywa corocznie spotyka się z życzliwym odzewem. Liczba świec 
rozprowadzanych w parafiach przez Caritas Diecezjalne rosła od 260 tysię-
cy w 1994 roku do 4,5 mln w 2003 roku. Obecnie Caritas rozprowadza  
w Polsce ok. 3 mln świec. 

Komu i jak pomagamy? 
 Każdego roku, na milionach stołów wigilijnych płoną świece Wigilijnego 
Dzieła Pomocy Dzieciom. Polacy nabywając je, wspierają dzieci z ubogich 
rodzin z terenu swojej parafii lub diecezji. Pozyskane wpływy przeznaczone 
są na letni wypoczynek, całoroczne dożywianie dzieci w szkołach i świetli-
cach oraz na pomoc edukacyjną. 
 Pomagając dziecku – wpływasz na sytuację całej rodziny. Przywracasz 
jej niejednokrotnie wiarę w drugiego człowieka i w lepszą przyszłość, jeśli 
nie własną to dzieci, w których rodzice pokładają nadzieję. Przez lata dzia-
łalności Caritas udało się poprawić kondycję materialną, moralną i duchową 
setek tysięcy polskich rodzin. 
 „Nieście płomień miłosiernej miłości Chrystusa – o którym mówił św. 
Jan Paweł II – w środowiska waszego codziennego życia i aż na krańce 
ziemi. W tej misji, towarzyszę wam moimi życzeniami i modlitwami, (…) za-
wierzam was wszystkich Dziewicy Maryi, Matce Miłosierdzia, błogosławiąc 
wam z całego serca.” 

Papież Franciszek 



● Dzisiaj przeżywamy drugą niedzielę Adwentu. Zapraszam na Nieszpory  
o godz. 1630.  
 W dzisiejszą niedzielę odbywa się w Kochłowicach Dzień Skupienia dla narze-
czonych. Początek o godz. 14.00. 
● W czwartek obchodzić będziemy Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Naj-
świętszej Maryi Panny. Jest to patronalne Święto Grona Dzieci Maryi  
i Ruchu Światło - Życie.  
● Dzieci zapraszam codziennie  na Roraty o godz. 18.00, w środę o godz. 
8.00, a w sobotę o godz. 7.00. 
● Rada Rodziców Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6, Rada Dzielnicy  
i Dzielnicowy Ośrodek Kultury zaprasza mieszkańców Pawłowa, w sobotę 10 
grudnia na tradycyjny „Jarmark Świąteczny”. Jarmark odbędzie się  
w parku obok Domu Kultury w godzinach od 16.00 – 20.00. W czasie imprezy 
występy dzieci przedszkolnych i szkolnych, chóru „Lutnia” i orkiestry KWK „ 
Bielszowice” ponadto wiele innych atrakcji. 
● Plan wizyt kolędowych w gablotce.  
  Najbliższa kolęda: 

● W przedsionku kościoła przed cały Adwent sprzedawane będą świece  
i opłatki. Dochód z tej sprzedaży przeznaczony jest na działalność Akcji Chary-
tatywnej Caritas. Z tyłu kościoła znajduje się również skarbona i koszyk. Datki 
pieniężne oraz dary materialne  tam złożone są przeznaczone na pomoc po-
trzebującym w naszej parafii. W czasach, kiedy materialny aspekt życia często 
staje się ważniejszy niż duchowy, dary serc dobrych  
i współczujących stają się szczególnie ważne.  
● W dzisiejszym „Gościu Niedzielnym”: 
-O podwójnej kradzieży świętego Mikołaja – reportaż z włoskiego miasta Bari, 
gdzie znajduje się najważniejsze sanktuarium świętego.  
Ponadto w Gościu: 
• Miał 15 lat, gdy zmarł. Był komputerowym geniuszem i głęboko wierzącym 
młodzieńcem. Być może zostanie ogłoszony patronem informatyków; 
• o tym, że wspólne gotowanie i jedzenie zbliża ludzi i rozwiązuje wiele rodzin-
nych problemów. 
● Za tydzień kolekta przeznaczona będzie na potrzeby naszej parafii.  
● “Bóg zapłać” za dzisiejsze ofiary zebrane w kościele oraz za ofiary złożone 
przed kościołem na Fundusz Pomocy Kościołowi na Wschodzie. 

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 

4.12.2016 Niedziela 14:00 Tyska 14a-8, Malinowa 1-9, Fami-
lijna 7-9, Rodzinna 29,27, We-
sterplatte 57,59,60 

10.12.2016 Sobota 13:00 Ks. Brejzy 1-32, Zembali  
19,17,15,13,11,24,22,18 

11.12.2016 Niedziela 13:00 Tatrzańska 2-33, Sudecka 21-11 
 



IIINTENCJENTENCJENTENCJE  M  M  MSZYSZYSZY   św. od 5 grudnia do 11 grudnia 2016 r. 

5 XII 
Poniedziałek 

 

g. 1800 Roraty 
- Wspólna za zmarłych (intencje w gablotce) 

6 XII  

Wtorek 
Wsp. św. Mikołaja  

biskupa 

g. 700 

g. 1800 

 
 

- Za + Wernera Klopek w 4. rocznicę śmierci 
Roraty 

- Za + Rajmunda Calow w rocznicę śmierci 
 

7 XII 

Środa 
Wspomnienie św. 

Ambrożego 

g. 700 
g. 800 

- Za dusze w czyśćcu cierpiące 
Msza Św. szkolna - Roraty 
- Z prośbą o opiekę Bożą i zdrowie dla rodzeństwa 

oraz dla ich rodzin 

8 XII 

Czwartek 

Uroczystość  

Niepokalanego 

Pocz. N. M. P. 

g. 630 

 

g. 700 

g. 1700 

g. 1900 

Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia Naj-
świętszej Maryi Panny 
- Za parafian 
- W intencji Grona Dzieci Maryi 
- Za ++ rodziców Elżbietę i Stanisława Midor oraz 

brata Henryka 

9 XII 

Piątek 
Wsp.  św. Jana 

Diego Cuauhtlatoa 

g. 700 

 

g. 1800 

- Za + Księdza Proboszcza Henryka Macurę w dniu 
urodzin 
Roraty 
- W intencji młodzieży 

10 XII 

Sobota 

 

g. 700 

 

g. 1800 

Roraty 
- Za + Krystynę Konczelską w  rocznicę śmierci 
- Za + Marię i Symforiana Miłek 

11 XII 

3. Niedziela 

ADWENTU 

GAUDETE 

 

g. 630 

g. 700 

g. 1000 

 

 

g. 1630 

g. 1700 

Godzinki ku czci Matki Bożej 
- Za + Jana Bernaś, rodziców oraz teściów 
- Za ++ Jana, Franciszka, Marię, Wandę, Florentynę, 
Emilię, Bolesława, Władysława oraz Helenę  
Wiechuła   
Nieszpory 
- Za ++ rodziców Floriana i Marię Piguła, Huberta  
i Joannę Foik 


