
Nr 10 (731) 

OD 6 DO 12 MARCA   2 0 1 7 R .  

Redaguje zespół parafian.  tel. Probostwa 275 14 09,  

e-mail: infpawel@interia.pl   www.pawel.katowice.opoka.org.pl 
 

To była kolejna wspaniała noc… 

 

 W ubiegłą sobotę odbył się w pawłowskim Dzielnicowym Domu Kultu-

ry XVIII Bal Charytatywny. Z okazji na wspaniałą zabawę, połączoną  

z możliwością pomocy najuboższym, skorzystało wielu. Dochód z balu 

przygotowanego z ogromnym zaangażowaniem przez parafialny Zespół 

Charytatywny został w całości przekazany na całoroczne wsparcie dla jego 

podopiecznych.  

 Bal powtórzył sukces poprzednich. W tym roku zespół, gwarantujący 

od wielu lat dobrą muzykę, wystąpił w połączonym składzie: muzycy  

z „Taktu” i „Bez nazwy”  zagrali razem. Wraz z pierwszą piosenką parkiet 

zapełnił się roztańczonymi parami, co nie zmieniło się do samego końca 

imprezy. W międzyczasie goście mogli też zakupić losy. Nagrody ufundo-

wane zostały przez licznych sponsorów. Wylosować można było właściwie 

wszystko - od  płyt CD po obrazy, czy biżuterię. Około północy odbyły się 

licytacje budząca jak zwykle wielkie emocje. Zaś dodatkową atrakcję sta-

nowiły bony na masaże i do szkoły językowej. Atmosfera dobrej zabawy to-

warzyszyła gościom aż do piątej rano. 

 Zabawie, jak co roku, towarzyszyły liczne niespodzianki. Na parkiecie 

pojawili się tancerze z zaprzyjaźnionych klubów tanecznych.   

 Zespół Charytatywny serdecznie dziękuje Księdzu Proboszczowi  

Józefowi Krakowskiemu, p. Joannie Chmiel - kierownikowi DOK-u, Radzie 

Dzielnicy, sponsorom darów na loterię fantową i licytację oraz wszystkim, 

którzy swoim wsparciem przyczynili się do zorganizowania XVIII Balu Cha-

rytatywnego. Szczególne podziękowanie kierujemy do gości, bez których 

zabawa nie mogłaby się odbyć. 



Jak co roku papież Franciszek przygotował orędzie na Wielki Post. Jest to wspa-
niały, przepełniony  duchem Bożym dokument.  Jego myślą przewodnią jest motto: 

Słowo jest darem. Druga osoba jest darem.  
W dzisiejszym Informatorze zamieściliśmy jego 1. część. 
Drodzy Bracia i Siostry! 
Wielki Post to nowy początek, to droga prowadząca do bezpiecznego celu: Paschy 
Zmartwychwstania, zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią. Okres ten zawsze kieruje 
ku nam stanowczą zachętę do nawrócenia: chrześcijanin jest wezwany, by powró-
cił do Boga „całym swym sercem”, aby nie zadowalał się życiem przeciętnym, ale 
wzrastał w przyjaźni z Panem. Jezus jest wiernym przyjacielem, który nas nigdy 
nie opuszcza, bo nawet kiedy grzeszymy, czeka cierpliwie na nasz powrót do Nie-
go, a wraz z tym oczekiwaniem, ukazuje swoje pragnienie przebaczenia. 
Wielki Post jest czasem sprzyjającym zintensyfikowaniu życia duchowego poprzez 
święte środki, jakie oferuje nam Kościół: post, modlitwę i jałmużnę. U podstaw 
wszystkiego jest Słowo Boże, do którego słuchania i bardziej pilnego rozważania 
jesteśmy w tym okresie zachęcani. Chciałbym zwłaszcza zatrzymać się tutaj nad 
przypowieścią o bogaczu i Łazarzu. Pozwólmy się zainspirować tą tak znamienną 
kartą, która daje nam klucz do zrozumienia, jak działać, aby osiągnąć prawdziwe 
szczęście i życie wieczne, zachęcając nas do szczerego nawrócenia. 
1. Druga osoba jest darem 
Przypowieść rozpoczyna się od przedstawienia dwóch głównych bohaterów, ale to 
człowiek ubogi jest opisany bardziej szczegółowo: jest on w stanie rozpaczliwym  
i nie ma siły, aby się podnieść, leży u bramy bogacza i je  okruszyny, które spadają 
z jego stołu, całe jego ciało jest pokryte ranami a psy przychodzą je lizać. Obraz 
jest więc ponury, a człowiek jest powalony na obie łopatki i poniżony. 
Scena okazuje się jeszcze bardziej dramatyczna, jeśli weźmiemy pod uwagę, że 
ubogi nazywa się Łazarz: jest to imię pełne obietnic, które dosłownie oznacza „Bóg 
pomaga”. Zatem nie jest to osoba anonimowa, ma wyraźnie określone rysy i uka-
zuje się jako człowiek, z którym należy łączyć jakąś historię osobistą. Chociaż dla 
bogacza jest on jakby niewidoczny, dla nas staje się znany i niemal bliski, staje się 
obliczem; a jako takie - darem, bezcennym bogactwem, istotą chcianą, kochaną, 
zapamiętaną przez Boga, nawet jeżeli jej konkretna kondycja jest sytuacją odrzu-
cenia przez ludzi. 
Łazarz uczy nas, że druga osoba jest darem. Właściwa relacja z ludźmi polega na 
uznaniu z wdzięcznością ich wartości. Również ubogi przy bramie bogacza nie jest 
irytującą przeszkodą, ale wezwaniem do pokuty i przemiany swojego życia. Pierw-
szą zachętą jaką kieruje ta przypowieść jest wezwanie do otwarcia drzwi naszego 
serca na drugą osobę, ponieważ każdy człowiek jest darem, czy jest to ktoś nam 
bliski, czy też obcy biedak. Wielki Post jest czasem sprzyjającym otwarciu drzwi 
każdemu potrzebującemu i rozpoznaniu w nim, czy też w niej, oblicza Chrystusa. 
Każdy z nas spotyka ich na swojej drodze. Każde życie, które napotykamy, jest 
darem i zasługuje na akceptację, szacunek, miłość. Słowo Boże pomaga nam 
otworzyć nasze oczy, aby przyjąć życie i je umiłować, zwłaszcza gdy jest słabe. By 
jednak móc to uczynić, trzeba potraktować poważnie także to, co Ewangelia mówi 
nam o bogaczu. 



 • Dziś obchodzimy Niedzielę Trzeźwości. Nabożeństwem ekspiacyjnym chcemy wy-

nagradzać za grzechy pijaństwa. Zapraszam na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym 

o godz. 16
30

. 

• Zalecki na Drogę Krzyżową przyjmowane są w zakrystii oraz kancelarii parafialnej. 

• W poniedziałek po Mszy św. Wieczornej zebranie zespołu Charytatywnego. 

• W piątek rozpoczyna się nowenna do św. Józefa. 

• Również w piątek na Mszę św. zapraszam młodzież naszej parafii.  

• Okazja do Spowiedzi Świętej przed każdą Mszą św.  

• W dzisiejszym „Gościu Niedzielnym”:  

Pokutujcie wezwanie do pokuty.  

Sto lat temu o pokutę za grzechy prosiła Matka Boża w Fatimie. Jan Paweł II przeko-

nywał, że nie było to wezwanie jednorazowe. Dzisiaj pokuta za grzechy jest tak sa-

mo potrzebna, jak przed stuleciem; 

- Ponadto w Gościu 

• w Londynie kościoły nie dzielą się na puste i pełne. W Londynie kościoły dzielą się 

na te, które nie robią kursów ALPHA, i te, które nie nadążają z ich organizacją. Rów-

nież w Polsce w wielu parafiach prowadzone są kursy ALPHA. „Gość Niedzielny” od-

wiedził w Londynie prekursora tej niezwykłej metody ewangelizacji; 

• aby zostać wpuszczonym do Czyśćca, trzeba mieć przynajmniej 15 lat i być spraw-

nym fizycznie. Historia miejsca nazywanego Czyśćcem św. Patryka;  

• Kolekta w przyszłą niedzielę przeznaczona będzie na jałmużnę wielkopostną. 

Przed kościołem zbiórka na Fundusz Misyjny „Ad Gentes”.  „Bóg zapłać” za dzisiej-

sze ofiary. 

 

OCZYŚĆ DOM I ŚWIAT Z ELEKTOŚMIECI  

- ZOSTAŃ PATRONEM POLSKICH MISJONARZY 

  Stowarzyszenie "Pomoc Kościołom w Potrzebie" - po raz kolejny - organizuje 

zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego: komputery, drukarki, tele-

fony, monitory, sprzęt RTV i AGO.  

"Pomoc Kościołom w Potrzebie" jest Stowarzyszeniem Kościoła Katolickiego, które 

pomaga wspólnotom Kościoła misyjnego, ofiarom wojen, prześladowań i katakli-

zmów. Aby budować kolejne studnie, szkoły i szpitale prowadzi w porozumieniu  

z księżmi biskupami w diecezjach całego kraju akcję zbierania zużytego sprzętu 

elektronicznego i elektrycznego. Przy organizacji zbiórek Kościół w Potrzebie współ-

pracuje z firmą Green Office Ecologic, która posiada wszelkie niezbędne i wymaga-

ne prawem zezwolenia. 

 Zbiórka w naszej parafii odbędzie się w czwartek - 9 marca - w godzinach od 

8.00 do 18.00. Zużyty sprzęt prosimy składać na parkingu przed kościołem, po lewej 

stronie, patrząc od bramy wjazdowej.  

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 



Intencje  Mszy Intencje  Mszy Intencje  Mszy św. od 6 do 12 marca 2017 r. 

6 III 

Poniedziałek 

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

7 III 

Wtorek 

 

g. 700 

g. 1800 

- Za + Jerzego Fojt w rocznicę śmierci 

- Za + Jadwigę Górecko w dniu urodzin 

8 III 

Środa 

g. 700 

g. 800 

- Za + Olgę Widera w rocznicę śmierci 

Msza św. szkolna 

9 III 

Czwartek 

 

g. 700 

 

g. 1800 

- Za + Zygmunta Połap w 25. rocznicę śmierci  

po Mszy św. Adoracja Najświętszego Sakramentu 

- Za ++ rodziców Jana i Franciszkę Lończyk w dniu uro-

dzin 

10 III 

Piątek 

1. dzień Nowenny 

do św. Józefa 

g. 700 

 

 

 

 

g. 1730 

g. 1800 

- Do Miłosierdzia Bożego, Matki Boskiej i św. Józefa  

z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o opiekę 

Bożą i zdrowie dla Józefa Kozłowskiego z okazji 70. 

rocznicy urodzin, o błogosławieństwo Boże dla rodziny 

oraz za + matkę w rocznicę śmierci 

Droga krzyżowa 

- W intencji młodzieży  

11 III 

Sobota 

2. dzień Nowenny 

do św. Józefa 

g. 700 

g. 1800 

 

- Za + Joachima Durynek w rocznicę śmierci 

- Za poległego Gotfryda w rocznicę śmierci 

12 III 
 

2. NIEDZIELA 

WIELKIEGO  

POSTU 

3. dzień Nowenny 

do św. Józefa 

 
 

 

g. 630 

g. 700 

g. 1000 

 

 

 

g. 1630 

g. 1700 

 
 

Godzinki ku czci Matki Bożej 

- Za ++ Ludwika i Irenę Rak oraz Huberta Sparwasser 

- Do Miłosierdzia Bożego i Matki Boskiej z podziękowa-

niem za odebrane łaski, z prośbą o opiekę Bożą i zdro-

wie dla Emy Hibszer z okazji urodzin oraz o błogosła-

wieństwo Boże dla córki Krystyny                                   

Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym 

- Za ++ rodziców, teściów, męża Tadeusza oraz dusze  

w czyśćcu cierpiące   


