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Podziękowanie 

 Ks. Proboszczowi Józefowi Krakowskiemu za odprawienie Mszy 

św. w mojej intencji, służbie liturgicznej, kościelnemu Alfonsowi Gu-

ziel, organiście Pawłowi Nieścierowiczowi, Zespołowi Charytatywne-

mu oraz rodzinie, sąsiadom, znajomym za modlitwy, życzenia i kwiaty  

serdeczne podziękowania składa Teresa Wiertelorz 

Orędzie Franciszka na XXV Światowy Dzień Chorego  

 „Zdumienie tym, czego dokonuje Bóg: «wielkie rzeczy uczynił mi Wszech-

mocny» (Łk 1,49)”. Drodzy Bracia i Siostry! 11 lutego będzie obchodzony w ca-

łym Kościele, a zwłaszcza w Lourdes, XXV Światowy Dzień Chorego, na te-

mat: „Zdumienie tym, czego dokonuje Bóg: «wielkie rzeczy uczynił mi Wszech-

mocny» (Łk 1,49)”. Ustanowiony przez mojego poprzednika św. Jana Pawła II 

w 1992 roku i obchodzony po raz pierwszy właśnie w Lourdes 11 lutego 1993 

roku, dzień ten jest okazją do zwrócenia szczególnej uwagi na sytuację cho-

rych, a ogólniej rzecz biorąc cierpiących. Jednocześnie zachęca tych, którzy 

poświęcają się na ich rzecz, począwszy od ich rodzin, pracowników służby 

zdrowia i wolontariuszy, do dziękowania za otrzymane od Pana powołanie to-

warzyszenia chorym braciom. Ponadto obchody te odnawiają w Kościele dyna-

mikę duchową, aby coraz lepiej wypełniać tę zasadniczą część jego misji, która 

obejmuje posługę ostatnim, chorym, cierpiącym, wykluczonym i usuwanym na 

margines. Z pewnością czas modlitwy, liturgii eucharystycznej i namaszczenia 

chorych, dzielenie się z chorymi, a także pogłębienie wiedzy bioetycznej  



teologiczno-pastoralnej, które będą miały miejsce w tych dniach w Lourdes, 
wniosą nowy ważny wkład w tę posługę. Już teraz, stając duchowo w Grocie 
Massabielskiej przed wizerunkiem Niepokalanej Dziewicy, w której Wszech-
mocny dokonał wielkich rzeczy dla odkupienia ludzkości, pragnę wyrazić moją 
bliskość względem was wszystkich, bracia i siostry, którzy przeżywacie do-
świadczenie cierpienia, oraz wobec waszych rodzin. Pragnę też wyrazić moje 
uznanie dla tych wszystkich, którzy w różnych funkcjach i we wszystkich pla-
cówkach służby zdrowia na całym świecie kompetentnie, odpowiedzialnie  
i z poświęceniem działają, by wam ulżyć, uleczyć was i zapewnić wam co-
dzienne dobre samopoczucie. Chciałbym was wszystkich chorych, cierpiących, 
lekarzy, pielęgniarki, członków rodzin, wolontariuszy zachęcić do kontemplowa-
nia w Maryi, Uzdrowieniu Chorych, Tej, która zapewnia czułość Boga wobec 
każdego człowieka i wzór powierzenia się Jego woli, a także do znajdowania 
zawsze w wierze karmiącej się Słowem Bożym i sakramentami mocy, by miło-
wać Boga i braci, również w doświadczeniu choroby. Podobnie jak na świętą 
Bernadetę, spogląda na nas Maryja. Pokorna dziewczyna z Lourdes opowia-
dała, że Dziewica, którą nazwała „Piękną Panią”, spojrzała na nią, tak jak się 
patrzy na osobę. Te proste słowa opisują pełnię relacji. Bernadeta uboga, nie-
piśmienna i chora czuje, że Maryja spogląda na nią jako na osobę. Piękna Pa-
ni mówi do niej z wielkim szacunkiem, bez politowania. Przypomina to nam, że 
każdy chory jest i pozostaje istotą ludzką i musi być traktowany jako taka. Lu-
dzie chorzy, podobnie jak osoby niepełnosprawne, nawet bardzo poważnie, po-
siadają swoją niezbywalną godność i swoją misję w życiu i nigdy nie mogą sta-
wać się jedynie przedmiotami, nawet jeśli czasami mogą się wydawać jedynie 
biernymi, choć w rzeczywistości nigdy tak nie jest. Bernadeta po pobycie  
w grocie dzięki modlitwie przekształciła swoją kruchość we wsparcie dla in-
nych, dzięki miłości stała się zdolna do ubogacenia swego bliźniego, a przede 
wszystkim poświęciła swoje życie dla zbawienia ludzkości. Fakt, że Piękna Pa-
ni poprosiła ją, aby modliła się za grzeszników, przypomina nam, że chorzy, 
cierpiący noszą w sobie nie tylko pragnienie uleczenia, ale także przeżywania 
po chrześcijańsku swego życia, dochodząc do oddawania go jako autentyczni 
uczniowie-misjonarze Chrystusa. Maryja dała Bernadecie powołanie służenia 
chorym i wezwała ją do tego, by stała się siostrą miłosierdzia, do misji, którą 
wyraża Ona w stopniu tak wzniosłym, by stać się wzorem, do którego może się 
odnieść każdy pracownik służby zdrowia. Prośmy zatem Niepokalane Poczęcie 
o łaskę, byśmy umieli zawsze odnosić się do chorego jak do osoby, która  
z pewnością potrzebuje pomocy, czasami nawet w rzeczach najbardziej ele-
mentarnych. 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

● Zapraszam na Nieszpory niedzielne o godz. 1630. 
● We wtorek po Mszy św. wieczornej spotkanie Zespołu Charytatywnego. 
● W sobotę 11 lutego - wspomnienie NMP z Lourdes - obchodzimy XXV 
Światowy Dzień Chorego.  
● Okazja do Spowiedzi św. przed każdą Mszą św.  
● W dzisiejszym „Gościu Niedzielnym”:  
- Wspomnienie o zamordowanej kilka dni temu w Boliwii polskiej wolonta-
riuszce misyjnej - Helenie. Módlmy się za nią i za jej rodzinę. 
Ponadto w Gościu: 
- jaka jest prawda o marihuanie - leczy czy truje?   
- o niezwykłym krawcu, który Karola Wojtyłę nauczył pracy nad sobą. 
● Kolekta w przyszłą niedzielę przeznaczona będzie na potrzeby archidie-
cezji. „Bóg zapłać” za dzisiejsze ofiary na potrzeby naszej parafii. 
 
Chorych, niepełnosprawnych, ich rodziny, a także chętnych diecezjan za-
praszamy do udziału w II archidiecezjalnej pielgrzymce do Lourdes. Piel-
grzymkę zaplanowano w dniach 8-16 maja br. Przejazd zaplanowano 
specjalnym pociągiem, wyłącznie z wagonami sypialnymi.  Koszt piel-
grzymki: 2300 zł + 170€. 
 Informacje i zapisy: Biuro Podróży PL TRAVEL 

ul. Dąbrowskiego 1/6, 40-032 Katowice 
www.pltravel.pl; biuro@pltravel.pl; info@pltravel.pl 

tel. kom. 694 980 161 lub 662 097 959 
tel./fax 032 256 45 77 

Organizatorzy: 
Wydział Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Metropolitalnej w Katowicach 

Apostolstwo Chorych, Katowice 
Biuro Podróży PL TRAVEL, Katowice 

 
Koło Emerytów i Rencistów w Pawłowie serdecznie zaprasza na 
swoje spotkania wszystkich pragnących raz w tygodniu spędzić po-
południe w miłej, pełnej ciepła i dobrej zabawy atmosferze. Jedno-
cześnie przed nami kolejny sezon wyjazdów o charakterze religijnym 
i turystycznych wycieczek, na których odpoczywamy i dobrze się ba-
wimy.  

Spotykamy się w czwartki w godz. od 16.00 do 18.00  
w Domu Kultury w Pawłowie. 



IIINTENCJENTENCJENTENCJE M M MSZYSZYSZY   św. od 6 do 12 lutego 2017 r. 

6 II 
Poniedziałek 
Wspomnienie św.  

Pawła Miki i tow. 

g. 1800 - Wspólna za zmarłych (intencje w gablocie) 

 

7 II  

Wtorek 

g. 700 

g. 1800 

- Za ++ rodziców Reginę i Hermana Guziel 

- Za + ciocię Justynę Amborską w rocznicę śmierci 

8 II 

Środa  
Wspomnienie św. 

Hieronima  

Emilianego 

g. 700 

g. 800 

 

 

- Za parafian 

Msza św. szkolna 

 

9 II 

Czwartek 
 

g. 700 

 

 

 

 

g. 1800 

- Do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, św. Jadwigi  

i św. Faustyny z podziękowaniem za odebrane łaski, z proś-

bą o opiekę Bożą i zdrowie dla Siostry Faustyny Szkutnik  

z okazji 85. rocznicy urodzin 

 po Mszy św. adoracja Najświętszego Sakramentu 

- Za + Konrada Duk w 1. rocznicę śmierci 

10 II 

Piątek 
Wspomnienie 

św. Scholastyki 

g. 700 

 

g. 1800 

- Za ++ matki: Różę Wystrach, Gertrudę Bryłka, Małgorzatę 

Chmiel oraz ++ z rodzin: Wystrach, Bryłka, Chmiel 

- W intencji młodzieży 

11 II 

Sobota 
Wsp. NMP  

z Lourdes, 

Światowy Dzień  

Chorego 

g. 700 

g. 1800 

- Za + Reginę Kowalcze - od wnuczek Nikoli i Ani 

- Z prośbą o zdrowie i opiekę Bożą za wstawiennictwem  

św. Rity dla Łukasza w dniu urodzin oraz za ++ Marię, Mi-

chała, rodziców oraz pokrewieństwo z obu stron 

12 II 
 

6. NIEDZIELA 

ZWYKŁA 

g. 630 

g. 700 

 

 

g. 1000 

 

 

g. 1630 

g. 1700 

Godzinki ku czci Matki Bożej 

- Do Miłosierdzia Bożego i Matki Boskiej Częstochowskiej  

z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalszą 

opiekę Bożą i zdrowie dla Urszuli Pudło z okazji urodzin  

- Do Miłosierdzia Bożego i Matki Boskiej za wstawiennic-

twem św. Jana Pawła II, z prośbą o zdrowie dla męża Wło-

dzimierza 

Nieszpory 

- Za + Sebastiana Ostrowskiego w 6. rocznicę śmierci,  

++ z rodziny Ostrowski, Sikora i Skoczylas 


