
Niedzielne zgromadzenie wspólnoty Kościoła dokonuje się „przez Chrystusa, 
 z Chrystusem i w Chrystusie”. On jest w centrum naszego zgromadzenia, 

 On – Słowo życia, On – pokarm na życie wieczne, On – obecny w swoich sługach, 
celebrujących Najświętsze Tajemnice i w swoim mistycznym Ciele, którym jesteśmy. 

Eucharystia to nieprzerwana celebracja obecności Chrystusa pośród nas  
aż do skończenia świata. 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE PARAFII ŚW. JANA CHRZCICIELA W PAWŁOWICACH 
                             NA XXIII NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ  – 04.09.2022 R. 

 

 

❖ Witamy w naszej parafii O. Tomasza Maniurę OMI, który głosi dzisiaj Słowo Boże  

i rozprowadza książki z wypraw z młodzieżą „NINIWY”. Wspieramy Go modlitwą  

i ofiarą po Mszach świętych. 
❖ Dziś świętujemy Dożynki Gminne w Golasowicach. 

❖ Szczególną modlitwą ogarniamy rolników, gospodarzy, sadowników, ogrodników  
i leśników naszej Gminy, a także Siostrę Klarę, która świętuje imieniny  

oraz dzieci chrzcielne i roczne z rodzicami. 

❖ Kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszej Archidiecezji – na działalność 
edukacyjną i wychowawczą dzieci i młodzieży. 
 

1. Witamy w naszej wspólnocie parafialnej Siostrę M. Anatolię Czerwińską, która rozpoczyna posługę  

w klasztorze i w przedszkolu Sióstr. Życzymy Jej Bożego błogosławieństwa i darów Ducha Świętego  

w służbie Bogu i ludziom. 

2. Zapraszamy wszystkich na Dożynki Gminne do Golasowic, które rozpoczną się o godz. 1300 

Nabożeństwem w Kościele Ewangelicko-Augsburskim; od godz. 1415 Korowód z obrzędami dożynkowymi, 

a następnie wspólna zabawa i biesiada do wieczora. 

3. Od poniedziałku 5 IX Kancelaria parafialna wraca do normalnego planu urzędowania. 

4. We wtorek 6 IX o godz. 1800 w kościele odbędzie się spotkanie i katecheza przygotowawcza  

do bierzmowania dla rodziców kandydatów do bierzmowania w przyszłym roku – z Ks. Rafałem. 

● Rodzice otrzymają deklaracje zgłoszeniowe, dlatego bardzo prosimy o obecność wszystkich rodziców. 

5. We środę 7 IX o godz. 1800 w kościele odbędzie się spotkanie i katecheza przygotowawcza dla rodziców 

dzieci, które w przyszłym  roku przystąpią do Pierwszej i Wczesnej Komunii Świętej. 

● Rodzice również otrzymają deklaracje zgłoszeniowe, dlatego bardzo prosimy o obecność wszystkich. 

6. Wszystkie dzieci z klas od I do VI zapraszamy w czwartki o godz. 1700 na Msze święte szkolne pod 

przewodnictwem Ks. Rafała. Jak co roku nie zabraknie konkursów z nagrodami i innych niespodzianek. 

● Chłopców zapraszamy do Grona Ministrantów, którzy spotykają się i formują na zbiórkach w soboty  

   o godz. 900 z Ks. Rafałem w salce. 

● Dziewczęta zapraszamy do Wspólnoty Dzieci Maryi, które mają swoje spotkania s Siostrami Eligią  
   i Klarą w soboty o godz. 900 

● Młodzież zapraszamy na Msze święte pierwszopiątkowe o godz. 1830, a w pozostałe piątki na wspólne  

   spotkania z Ks. Rafałem w salkach o godz. 1800. 

● Młodzież po bierzmowaniu, czyli wszystkich uczniów klas pierwszych ponadpodstawowych zapraszamy  

   na spotkania Bliższego Przygotowania do Małżeństwa z pogadankami o miłości i dojrzewaniu do niej,  

   które poprowadzą Animatorzy – Państwo Anna i Janusz Harazin. 

   Pierwsze spotkanie 14 IX (środa) o godz. 1800 w salkach. 

7. W czwartek 8 IX przypada Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. 

● W tym dniu o godz. 1915 odbędzie się spotkanie Kapłanów naszego Dekanatu. 

8. Spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej i Ekonomicznej z zaprzysiężeniem odbędzie się 19 września 

(poniedziałek) o godz. 1800 w salkach. 

● Zapraszamy na nie również Członków PRD, którzy zakończyli swoją kadencję, aby im wyrazić  

   wdzięczność na wspólnej agapie. 

9. Katechezy parafialne ze spotkaniami w kręgach Biblijnych i z modlitwą uwielbienia będą się odbywać  

w trzecie czwartki miesiąca od godz. 1830 do 2000 w salkach i w kościele. 

● Już dzisiaj zapraszamy wszystkich chętnych parafian – dorosłych i starszą młodzież na wspólne  

   formowanie się i pogłębianie w modlitwie i w poznaniu Biblii. 

10. Zapraszamy również małżeństwa, rodziny i osoby indywidualne z naszej parafii na wspólne rekolekcje  

w Brennej w dniach 28-30 X 2022 r. Zapisy w zakrystii. 

11. Bardzo dziękujemy za intencje mszalne wakacyjne, które odprawiliśmy wszystkie na naszych urlopach. 

12. Bóg zapłać za dzisiejszą kolektę i za ofiary z całego tygodnia złożone w kościele i wpłacone na konto. 

● Dziękujemy również za ofiary do skarbon na kwiaty i sprzątanie kościoła oraz na cele charytatywne. 

● Kolekta przyszłej niedzieli będzie przeznaczona na potrzeby bieżące naszego kościoła i parafii. 


