OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE PARAFII ŚW. JANA CHRZCICIELA W PAWŁOWICACH
NA V NIEDZIELĘ WIELKIEGO POSTU – 03.04.2022 R.
„Wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyższą wartość poznania Chrystusa
Jezusa, mojego Pana.” Pędzę, „bylebym pozyskał Chrystusa i znalazł się w Nim”
– powie św. Paweł. W każdej Eucharystii Chrystus na nowo mi się ofiarowuje,
wychodzi jako pierwszy i chce mnie zdobyć przez miłość.
Oferta Jego miłości jest aktualna i bezterminowa. Za czym pędzę każdego dnia?
Ku jakiej mecie, ku jakiemu spełnieniu? Czego pragnę w tej Eucharystii?

❖ Dzisiaj rozpoczynamy drugą część Wielkiego Postu, mającą charakter pasyjny.
❖ Pamiętamy w modlitwie o Siostrach i Braciach z Ukrainy oraz o Wszystkich,
którzy ich goszczą. Wspólnie upraszajmy zakończenie wojny i pokój.
❖ Szczególną modlitwą ogarniamy dzieci przyjmujące dzisiaj Chrzest i świętujące
Roczek oraz uczniów szkoły podstawowej, którzy będą przeżywać swoje rekolekcje.
❖ Kolekta jest przeznaczona na utrzymanie naszego kościoła, probostwa i salek
oraz obejścia parafialnego.
1. Zapraszamy w Wielkim Poście na Gorzkie Żale i na Drogę Krzyżową.
2. Spotkanie Akcji Katolickiej w poniedziałek 4 IV o godz. 1800 w salce.
3. Wszystkich uczniów naszej szkoły napraszamy na Rekolekcje, które poprowadzi Ksiądz Maciej
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Brol, były Wikariusz naszej parafii. Polecamy Księdza Maćka wraz z uczestnikami rekolekcji
pamięci modlitewnej parafian, a szczególnie rodziców dzieci. Plan Rekolekcji jest dostępny
na afiszach i na stronie parafialnej. Spowiedź dla dzieci będzie w poniedziałek i wtorek według
podanego planu.
● W pierwszym dniu rekolekcji – w poniedziałek, uczniowie klas 5-8 będą uczestniczyć
w Przedstawieniu Męki Pańskiej w formie „Teatru cieni” w GOK.
● Na to przedstawienie, przygotowane przez podopiecznych ośrodka Caritas w Pszczynie
pod kierunkiem Pana Piotra Fydrycha, zapraszamy również wszystkich parafian – wieczorem
4 kwietnia o godz. 1800 w GOK. Po przedstawieniu odbędzie się zbiórka ofiar na potrzeby
tamtejszego ośrodka Caritas. Dziękujemy Panu Piotrowi i jego Podopiecznym.
Siostry i Braci z Ukrainy, którzy znaleźli schronienie w rodzinach naszej parafii, w ośrodku
GOSiR i w „Koniczynce”, zapraszamy na wspólne spotkanie wraz z Gospodarzami i z Panem
Wójtem w czwartek, 7 kwietnia o godz. 1800 w „Koniczynce” – z kolacją.
W tym tygodniu przypada Pierwszy Czwartek miesiąca. Zapraszamy na poranną Adorację,
Różaniec i Eucharystię w intencji powołań i powołanych do służby Bożej.
W piątek 8 kwietnia po Mszy świętej wieczornej o godz. 1730 zapraszamy na Drogę Krzyżową
w plenerze .
● Przejdziemy trasą przez Park Ks. Profesora Pisarka, ul. Zjednoczenia, przez rynek
do ul. Pszczyńskiej, Pszczyńską do góry, Grzybową i Zjednoczenia do Kościoła, gdzie przed
Kapliczką św. Jana Nepomucena zakończymy nabożeństwo. Będziemy szli tylko chodnikami,
które są wystarczająco szerokie na całej trasie, aby iść po 3-4 osoby obok siebie. Prosimy
naszych Strażaków o czuwanie nad bezpieczeństwem.
● Nie będzie Drogi Krzyżowej w czwartek dla dzieci. Wszystkich Parafian, dzieci i młodzież
zapraszamy do wspólnego i licznego udziału w tej piątkowej Drodze Krzyżowej.
W piątek 8 kwietnia zakończymy zbiórkę charytatywną w kościele. Dziękujemy wszystkim,
którzy ofiarowali swoje dary dla Uchodźców z Ukrainy i dla potrzebujących parafian. Dzięki
również za ofiary wpłacane na konto parafialne. Bóg zapłać także za akcję w „Biedronce” –
„TAK-Pomagam” – Dyrekcji Sklepu, Pracownikom, Darczyńcom oraz Wolontariuszom z Akcji
Katolickiej i Zespołu Charytatywnego.
W sobotę 9 kwietnia o godz. 900 w kościele – I Spowiedź święta dla Dzieci z Pierwszej Grupy
Komunijnej (14 maja 2022). Prosimy przynieść świece z okapnikami i skarbczyki.
Za tydzień Niedziela Palmowa Męki Pańskiej z poświęceniem palm na wszystkich Mszach św.
● Uroczyste poświęcenie palm z procesją wokół kościoła odbędzie się o godz. 1045 przed Mszą
świętą za Parafian o godz. 1100.
Bóg zapłać za dzisiejszą kolektę i za ofiary z całego tygodnia oraz za ofiary wpłacane na konto.
● Ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego można złożyć do skarbony „NA KWIATY”.
● Kolekta w Niedzielę Palmową będzie przeznaczona na potrzeby naszej parafii.

