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                                        Rada Dzielnicy Pawłów 
 16 marca mija kadencja Rady Dzielnicy. W związku z tym faktem wszy-
scy radni dziękują mieszkańcom Pawłowa za 4 lata współpracy.  Równocze-
śnie pragniemy zachęcić i zaprosić Was do wzięcia udziału w wyborach  do 
nowych Rad Dzielnic, które odbędą się w niedzielę 19 marca bieżącego roku. 
Głosować będzie można w lokalu wyborczym mieszczącym się w naszej 
Szkole Podstawowej od godz. 8.00 do godz.17.00 Chęć pracy dla naszej 
dzielnicy w nowej Radzie zgłosiło 20 mieszkańców Pawłowa, z ich grona wy-
bierzemy 15 radnych. 
 

Odpis od podatku na cele kultu religijnego 
  W związku z licznymi pytaniami o możliwość przekazania 1% podatku 
celem finansowego wsparcia naszej parafii informujemy, że: 
 Kwota wynikająca z 1% podatku może być przekazana tylko na rzecz or-
ganizacji pożytku publicznego. Nie możemy przekazać 1 % podatku na 
rzecz Kościoła, gdyż ten nie spełnia kryteriów organizacji pożytku publiczne-
go. 
  Organizacja pożytku publicznego musi posiadać nr KRS oraz musi znaj-
dować się w wykazie organizacji uprawnionych do  korzystania z pobierania 
pożytków z 1%  naszego podatku. 
 Natomiast można wspomóc finansowo parafię przekazując na jej rzecz 
darowiznę na cele kultu religijnego. 
 Odliczenie od dochodu przysługuje w wysokości dokonanej darowizny, 
nie wyżej jednak niż w kwocie stanowiącej 6% dochodu podatnika. Co ważne 
6% darowizn nie może być przekazane na wszystkie cele dobroczynności 
liczone łącznie, a zatem dla obliczenia 6% dochodów sumuje się darowi-
zny na rzecz krwiodawstwa (w kwocie ekwiwalentu za oddaną krew), 
kultu religijnego oraz na rzecz organizacji pożytku publicznego. Jeśli 
łącznie wartość ta przekracza 6% dochodu – odliczeniu podlega maksymal-
nie właśnie to 6%, - nadwyżka nie może być odliczana. Tak więc kwota 6% 
dochodu dotyczy wszystkich darowizn uczynionych przez podatnika.  
 Darowizna, aby mogła stanowić odliczenie z podstawy opodatkowania 
musi być dokonana w roku podatkowym (1 stycznia do 31 grudnia) oraz 
musi być przekazana przelewem bankowym lub przekazem pocztowym, 
na konto bankowe obdarowanego. 



Jak co roku papież Franciszek przygotował orędzie na Wielki Post. 
Jest to wspaniały, przepełniony  duchem Bożym dokument. Jego my-

ślą przewodnią jest motto:  
Słowo jest darem. Druga osoba jest darem.  

Dzisiaj 2. część orędzia. 
2. Grzech nas zaślepia 
 Przypowieść bezlitośnie podkreśla sprzeczności, w których znajduje 
się bogacz. Człowiek ten, w przeciwieństwie do ubogiego Łazarza, nie ma 
imienia; jest określony jedynie jako „bogacz”. Jego bogactwo przejawia się 
w noszonych ubraniach, przesadnym luksusie. Purpura była rzeczywiście 
bardzo ceniona, bardziej niż srebro i złoto, i dlatego była zastrzeżona dla 
bogów (por. Jer 10,9) i królów (por. Sdz 8,26). Bisior był specjalnym rodza-
jem tkaniny, która sprawiała, że ubiór nabierał niemal sakralnego charakte-
ru. Zatem bogactwo tego człowieka było przesadne również dlatego, że 
okazywane było codziennie, rutynowo: „dzień w dzień świetnie się ba-
wił” (w. 19). Dostrzega się w nim dramatycznie zepsucie grzechu, które do-
konuje się w trzech następujących po sobie etapach: umiłowanie pieniędzy, 
próżność i pycha.  
 Apostoł Paweł powiedział, że „korzeniem wszelkiego zła jest chciwość 
pieniędzy”. Jest ona głównym powodem korupcji i źródłem zawiści, konflik-
tów i podejrzeń. Może dojść do tego, że pieniądz może nad nami zapano-
wać tak bardzo, iż stanie się tyrańskim bożkiem. Zamiast być narzędziem, 
które nam służy, by czynić dobro i realizować solidarność z innymi, pieniądz 
może podporządkować nas i cały świat egoistycznej logice, która nie pozo-
stawia miejsca dla miłości i stanowi przeszkodę dla pokoju. 
Przypowieść ukazuje nam ponadto, że chciwość bogacza czyni go próż-
nym. Jego osobowość spełnia się w pozorach, w pokazywaniu innym, na 
co może sobie pozwolić. Pozory jednak maskują wewnętrzną pustkę. Jego 
życie jest uwięzione w zewnętrzności- w najbardziej powierzchownym  
i ulotnym wymiarze egzystencji. 
Najniższym szczeblem tego upadku moralnego jest pycha. Bogacz ubiera 
się jakby był królem, udaje zachowanie Boga zapominając, że jest po pro-
stu śmiertelnikiem. Dla człowieka zdemoralizowanego umiłowaniem bogac-
twa nie ma nic ważniejszego od własnego „ja” i dlatego jego spojrzenie nie 
dostrzega otaczających go osób. Owocem przywiązania do pieniędzy jest 
zatem pewien rodzaj ślepoty: bogacz nie widzi głodnego biedaka, poranio-
nego i leżącego w swym upokorzeniu. 
Patrząc na tę osobę możemy zrozumieć, dlaczego Ewangelia tak wyraźnie 
potępia miłość pieniędzy: „Nikt nie może dwom panom służyć. Bo albo jed-
nego będzie nienawidził, a drugiego będzie miłował; albo z jednym będzie 
trzymał, a drugim wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie”. 



OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE  

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

● Jutro obchodzimy rocznicę wyboru papieża Franciszka. Pamiętajmy  

o nim w naszych modlitwach. 

● Spotkania z rodzicami dzieci komunijnych odbędą się po wieczornej Mszy 

św.: w poniedziałek - 13 marca - dla klasy III a, we wtorek - 14 marca - dla kla-

sy III b.  

● Trwa nowenna przed Uroczystością św. Józefa - Oblubieńca Najświętszej 

Maryi Panny, która przeniesiona jest w tym roku na 20. marca. 

● W tym tygodniu przypada trzeci piątek miesiąca poświęcony Miłosierdziu 

Bożemu.  

● Rozpoczął się okres Spowiedzi św. i Komunii św. wielkanocnej.  Okazja  

do Spowiedzi Świętej przed każdą Mszą św. 

● Od 26 - 29 marca odbędą się rekolekcje wielkopostne. Zaplanujmy już teraz 

swój udział w nich. 

● Zalecki przyjmowane są w zakrystii oraz kancelarii parafialnej. 

● Również w kancelarii przyjmowane są opłaty za miejsca w ławkach, wodę 

na cmentarzu, wywóz śmieci, opłaty grobowe po upływie 20. lat od pogrzebu. 

● Można zamawiać Msze św. na 2018 rok. 

● Z tyłu kościoła sprzedawane są paschaliki wielkanocne i kartki świąteczne. 

Dochód ze sprzedaży przeznaczony jest na cele Caritas. 

● W dzisiejszym „Gościu Niedzielnym”:  

Dieta a post, jak wielka jest różnica?  
• Wszyscy wkoło się odchudzają, a przecież właśnie teraz jest idealny mo-
ment, aby podjąć post i walczyć o coś znacznie więcej niż o smukłą sylwetkę. 

Ponadto w Gościu: 

• o filmie „Chata”, który wszedł niedawno na ekrany polskich kin. Nakręcony 
na podstawie bestsellerowej książki pod tym samym tytułem jest najprawdo-

podobniej pierwszym w historii sfilmowanym traktatem o Trójcy Świętej ; 

• o tym, w jaki sposób i dlaczego kursy Alpha działają, w wywiadzie z założy-

cielem tego zaskakująco prostego sposobu nowej ewangelizacji; 

• „Gość Niedzielny” odwiedził Wenecję- miasto, w którym post przegrywa  
z karnawałem. 
● W przyszłą niedzielę kolekta przeznaczona będzie na potrzeby naszej para-

fii. Bóg zapłać za dzisiejsze ofiary na jałmużnę postną oraz przed kościołem 

na fundusz „Ad Gentes”. 

   



IIINTENCJENTENCJENTENCJE  M  M  MSZYSZYSZY   św. od 13 do 19 marca 2017 r. 

13 III 
Poniedzia-

łek 
4. dzień  

Nowenny do św. 

Józefa 

g. 1800 

 
Msza św. wspólna  

- Za żyjących (intencje w gablotce)  

14 III 
Wtorek 
5. dzień  

Nowenny do św. 

Józefa 

g. 700 
g. 1800 

 
 

- Za + Józefa Duk w 7. rocznicę śmierci 
- Za + Gertrudę Cygan w dniu urodzin 
 

15 III 
Środa 
6. dzień  

Nowenny do św. 

Józefa 

g. 700 

g. 800 

 

 

- Za + Reginę Kowalcze od Celiny i Stanisława Jochymek 
Msza św. szkolna 

16 III 
Czwartek 

7. dzień  

Nowenny do św. 

Józefa 

g. 700 

 
 
 
 
g. 1800 

- Do Miłosierdzia Bożego, Matki Boskiej Częstochowskiej i do 
św. Józefa z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą  
o dalszą opiekę Bożą i zdrowie dla Józefa Kuczery z okazji uro-
dzin oraz o błogosławieństwo Boże dla rodziny 
po Mszy św. Adoracja Najświętszego Sakramentu 

- Za + Helenę Cudok w dniu urodzin 

17 III 
Piątek 
8. dzień  

Nowenny do św. 

Józefa 

g. 700 

g. 1730 

g. 1800 

- Za ++ Rozalię i Jana Juraszczyk 
Droga krzyżowa 

- Ku czci Miłosierdzia Bożego w intencji czcicieli 

18 III 
Sobota 
9. dzień  

Nowenny do 

św. Józefa 

g. 700 

 

 

 

g. 1500 

 

 

 

g. 1800 

- Do Miłosierdzia Bożego, Matki Boskiej Częstochowskiej i do 
św. Józefa z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą  
o dalszą opiekę Bożą i zdrowie dla Józefa Widery z okazji uro-
dzin 
- Do Opatrzności Bożej i Matki Boskiej Nieustającej Pomocy  
z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalszą opiekę 
Bożą i zdrowie dla Ireny Piela z okazji 90. rocznicy urodzin oraz 
o błogosławieństwo Boże dla całej rodziny                   Te Deum 
- Za + Anielę Copik w 2. rocznicę śmierci 

19 III 
3. NIEDZIELA 

WIELKIEGO 

POSTU  
  

g. 630 

g. 700 

 

g. 1000 

 

g. 1630 
g. 1700

 

Godzinki ku czci Matki Bożej 
- Za ++ Włodzimierza Majda jako 30. dniowa, rodziców Janinę  
i  Stanisława Bednarek, Kazimierę i Jaromira Majda 
- Za dziecko przyniesione do chrztu - Bartłomieja Ignacego, ro-
dziców oraz chrzestnych 
Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym 

- Za + Franciszkę Bubała w 5. rocznicę śmierci                


