OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE PARAFII ŚW. JANA CHRZCICIELA W PAWŁOWICACH
NA II NIEDZIELĘ ADWENTU 05.12.2021 R.
Przychodzimy do Pana, aby słuchać Jego słowa i aby przyjąć Go do naszego
życia. Chcemy to spotkanie z Chrystusem przeżywać w radości i dziękować,
bo to właśnie stanowi istotę Eucharystii. Dziękować za nasze życie,
za to, co w minionym tygodniu było piękne i dobre, za dary, jakie od Niego
otrzymaliśmy. Prośmy Ducha Świętego, aby ta Msza święta przygotowała
nas na ostateczne spotkanie z Bogiem Ojcem i na życie wieczne
wolne od grzechu i narzekania.
♦ Modlitwą i ofiarą wspieramy dzisiaj chrześcijan ze Wschodu – na Syberii, Ukrainie
i Białorusi. Po Mszach świętych przed kościołem odbywa się zbiórka na ten cel.
♦ Radujemy się dziećmi, które dzisiaj przyjmą Chrzest i będą świętować Roczek.
Polecamy je wraz z rodzicami i chrzestnymi opiece Świętej Rodziny z Nazaretu.
♦ Kolekta jest przeznaczona na potrzeby bieżące naszej parafii.
1. Zapraszamy wszystkich do radosnego udziału w Nieszporach Adwentowych o godz. 1520.
Ucieszylibyśmy się liczniejszym udziałem Parafian.
2. Również Msze św. „Roratnie” są wielką radością Adwentu. Dziękujemy dzieciom, młodzieży i dorosłym
za piękne uczestnictwo i zapraszamy, aby dołączyć do nas – od poniedziałku do piątku o godz. 645.
● Są jeszcze lampiony do nabycia w zakrystii.
● We środę 8 grudnia nie będzie Mszy św. roratniej.
3. W poniedziałek 6 XII obchodzimy Wspomnienie Św. Mikołaja. Może nas odwiedzi na Roratach, jeżeli
byliśmy grzeczni i pobożni?
● Msza św. roratnia 6 XII w intencji wszystkich naśladujących św. Mikołaja w dobroci i dzieleniu się
z potrzebującymi.
4. We środę 8 XII obchodzimy Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP – Święto Patronalne Sióstr
Służebniczek, Dzieci Maryi i Żywego Różańca Rodziców za Dzieci. Pamiętajmy w modlitwie o nich
Wszystkich, a zwłaszcza o naszych Kochanych Siostrach Służebniczkach.
● Zapraszamy w tę Uroczystość na Msze święte:
– o godz. 700 w intencji Sióstr Służebniczek z odnowieniem ślubów,
– o godz. 930 i o 1600 – w intencji Dzieci Maryi. Wspólnota Dzieci Maryi zaprasza Rodziców
po Mszy św. około godz. 1700 na agapę do salek,
– o godz. 1800 – w intencji Żywego Różańca Rodziców za Dzieci z poświęceniem i wręczeniem
medalików dla dzieci Komunijnych.
● Od godz. 1200 do 1300 odprawimy GODZINĘ ŁASKI – Adoracja, Różaniec i modlitwa w ciszy.
● Kolekta będzie przeznaczona na duszpasterstwo dzieci i młodzieży naszej parafii.
5. W czwartek 9 XII o godz. 1700 – Msza św. za Śp. + Tatianę Paszenda, naszą Katechetkę w 5 r. śmierci.
6. W piątek i sobotę – 10 i 11 grudnia przeprowadzimy w sklepie „BIEDRONKA” zbiórkę darów
dla potrzebujących (produkty spożywcze i higieniczne).
● Nasi Wolontariusze będą czuwać przy wejściu – w piątek od 1500 do 2000 i w sobotę od 800 do 1300.
● Dary dla ubogich można również złożyć w pojemnikach z tyłu kościoła do 19 grudnia.
7. W sobotę 11 XII o godz. 1500 w klasztorze Sióstr Służebniczek odbędzie się spotkanie Wspólnoty
Rodzina bł. Edmunda Bojanowskiego.
8. Zachęcamy wszystkich do przeżywania Adwentu w duchu umiaru, skromności, trzeźwości i dzielenia
się oraz bardzo prosimy o wpisywanie swoich postanowień w księdze Abstynencji, która jest dostępna
w kaplicy chrzcielnej.
9. W przyszłą niedzielę 12 XII o godz. 900 odprawimy pierwszą Mszę św. Kolędową w intencji Parafian
z ulicy Prostej, których szczególnie zapraszamy do udziału.
● Wzorem ubiegłego roku przygotowaliśmy dla Was Życzenia i Rytuał Kolędowy do odprawienia
w domu, wodę święconą, naklejki na drzwi i Kalendarze, które będą wręczać ministranci.
● Ofiarę Kolędową na potrzeby inwestycyjne parafii będzie można złożyć podczas procesji ofiarnej
do koszyczków.
● Ofiarę wdzięczności dla Ministrantów będzie można złożyć po Mszy Świętej, gdy będą wręczać
„Komplety Kolędowe.”
10. Siostry Służebniczki rozprowadzają w kościele i w klasztorze opłatki i kartki świąteczne.
● Polecamy również świece CARITAS „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom” w cenie 7 zł małe i 14 zł duże.
11. Bóg zapłać za dzisiejszą kolektę, za ofiary składane przed kościołem i za ofiary z całego tygodnia
złożone w kościele i wpłacone na konto parafialne. Bóg zapłać za ofiary składane do skarbon na cele
charytatywne.
● W skarbonie „NA KWIATY” można złożyć ofiary na choinki i na sprzątanie kościoła.
● Kolekta przyszłej niedzieli będzie przeznaczona na utrzymanie naszego kościoła, salek i probostwa.

