
„Mają Mojżesza i Proroków, niechże ich słuchają!”  

Jezus udziela oczywistego pouczenia o podążaniu drogą Bożą.  

Wynaturzony konsumizm bezimiennego bogacza zdradzał jego bezbożność.  

Prawo Boże wzywało przecież do miłości bliźniego, troski o najuboższych.  

Chciwość jest przejawem egoizmu, ale też stale go dokarmia.  

Udział w Eucharystii, przyjęcie kruszyny Chleba jako najcenniejszego Skarbu,  

może nas wyprowadzić z bałwochwalstwa mamony  

i otworzyć oczy na „Łazarzy” naszej współczesności. 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE PARAFII ŚW. JANA CHRZCICIELA W PAWŁOWICACH 
                             NA XXVII NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ  – 02.10.2022 R. 
 

 

 

 

❖ Szczególną modlitwą ogarniamy dzisiaj Wspólnotę kleryków, wychowawców  
i profesorów Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego oraz studentów  

i wykładowców Wyższych Uczelni, którzy rozpoczynają nowy rok akademicki. 
❖ Pamiętamy także o dzieciach przyjmujących dzisiaj chrzest i świętujących roczek 

wraz z rodzicami, chrzestnymi i bliskimi. 

❖ Kolekta  jest przeznaczona na WŚSD w Katowicach. 
 

1. Rozpoczęliśmy Październik, miesiąc różańcowy. Zapraszamy wszystkich na nabożeństwa różańcowe 
– dzisiaj o godz. 1515, w tygodniu o godz. 1730 i w soboty o godz. 1715. 
● Jutro poświęcimy i wręczymy różańce dzieciom komunijnym. Można przynieść różańce  
   do poświęcenia. 

2. Ze względu na Nabożeństwa różańcowe Kancelaria Parafialna będzie czynna w poniedziałki i środy 
po południu wcześniej – od 1600 do 1700. 

3. W poniedziałek i wtorek odbędzie się zbiórka zużytego sprzętu elektronicznego w celu uzyskania 
funduszy na misje. Przywiezione sprzęty można składać przy kontenerach na śmieci na górnym 
parkingu w wyznaczonym miejscu. Z góry dziękujemy tym, którzy włączą się w tę akcję dla misji. 

4. W tym tygodniu obchodzimy I czwartek i I piątek miesiąca. 
● Dzieci, młodzież i dorosłych zapraszamy do spowiedzi pierwszopiątkowej: 
● W poniedziałek 3 X o godz. 1600 – dzieci klas IV i po Wczesnej Komunii Świętej 
● We wtorek 4 X o godz. 1600 – dzieci klas V i VI 
● W czwartek 6 X o godz. 1830 – młodzież klas VII, VIII i ponadpodstawową z Adoracją. 
● Okazja do spowiedzi dla dorosłych – pół godziny przed Mszami świętymi i  w I piątek od 1600. 

5. Zapraszamy na tradycyjne nabożeństwa i Eucharystie z okazji I czwartku i I piątku. Upraszajmy 
nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne także z naszej parafii na Adoracji 
pierwszoczwartkowej o godz. 600 z różańcem i nabożeństwem powołaniowym. 
 ● W piątek 7 X o godz. 1700 – Msza św. w intencji dzieci po Pierwszej i Wczesnej Komunii Świętej  
                                               oraz ich rodziców i rodzeństwa;  
                        o godz. 1830 – miesięczna Msza św. młodzieżowa w intencji uczniów klas VII, VIII  
                                               i ponadpodstawowych. 

6. W piątek przypada także Wspomnienie NMP Różańcowej. Mszę św. poranną ofiarujemy za Żywy 
Różaniec naszej parafii oraz za Żywy Różaniec Rodziców za dzieci, a także za zmarłych z Róż 
Różańcowych. 
● Zapraszamy na rekolekcje parafialne w Brennej 28-30 X 2022 r. 

7. Bardzo dziękujemy Panu Wójtowi i Władzom naszej Gminy oraz Panu Inżynierowi Damianowi 
Krysce i Pracownikom jego Firmy za nowe – piękne ledowe oświetlenie naszego Kościoła. 

8. Bóg zapłać za dzisiejszą kolektę oraz za ofiary z całego tygodnia złożone w kościele i wpłacone  
na konto parafialne.  
● Ofiary na kwiaty i sprzątanie kościoła oraz na cele charytatywne można złożyć do skarbon. 
● Kolekta przyszłej niedzieli będzie przeznaczona na potrzeby bieżące naszej parafii. 

 

Modlitwa św. Franciszka 
Panie, uczyń mnie narzędziem Twego pokoju. 

Tam, gdzie nienawiść – pozwól mi siać miłość, gdzie krzywda – przebaczenie, 
gdzie zwątpienie – wiarę, gdzie rozpacz – nadzieję, gdzie mrok – światło, tam gdzie smutek – radość. 

Spraw, Panie, abym nie tyle szukał pociechy, ile pociechę dawał; 
nie tyle szukał zrozumienia, co rozumiał; nie tyle był kochany, ile kochał.  
Albowiem dając – otrzymujemy, przebaczając – zyskujemy przebaczenie, 

a umierając – rodzimy się do życia wiecznego. 


