
Jak codziennie, zwłaszcza na początku i na końcu każdej ważnej czynności,  
tak szczególnie dziś, w uroczystość Zesłania Ducha Świętego, wołamy:  

”Przyjdź Duchu Święty!”.  
On swoją uprzedzającą łaską wprowadza nas na drogę modlitwy i prowadzi  

po bezdrożach codzienności. On udziela nam nowego życia,  
dając nam poznać jedynego prawdziwego Boga i Tego, którego On posłał – 

Jezusa Chrystusa 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE PARAFII ŚW. JANA CHRZCICIELA W PAWŁOWICACH 
           NA UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO  – 05.06.2022 R. 

 
 

 

❖ Szczególną modlitwą ogarniamy dzieci świętujące rocznicę Pierwszej i Wczesnej 

Komunii Świętej oraz dzieci przyjmujące chrzest i świętujące roczek. 
❖ Kolekta jest przeznaczona na Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego  

i na potrzeby naszej parafii.  
 

1. Zapraszamy dzisiaj o godz. 1520 na Nabożeństwo do Ducha Świętego z dziękczynieniem dzieci. 

2. W czerwcowe piątki zapraszamy na Nabożeństwa ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa 
podane w planie nabożeństw. 

3. W poniedziałek obchodzimy Święto NMP Matki Kościoła – Drugi Dzień Zielonych Świąt. 
Zapraszamy na Msze św. o godz. 700, 930 i 1700. 

4. We wtorek 7 czerwca przypadnie dzień naszej dorocznej parafialnej Adoracji Najświętszego 
Sakramentu, która rozpocznie się po Mszy świętej porannej i zakończy o godz. 1700. 
● Wszystkich parafian – dorosłych, młodzież i dzieci zapraszamy na osobiste spotkanie  
   z Jezusem w ciszy modlitwy i adoracji. 
● Plan Adoracji jest dostępny na afiszach, w gablotce i na stronie internetowej parafii. 
● Jeśli ktoś nie może przybyć w wyznaczonej godzinie, to niech przyjdzie w czasie dogodnym. 

5. W czwartek 9 VI obchodzimy Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana,  
dzień szczególnej modlitwy za kapłanów i o nowe powołania kapłańskie.  
● Msza święta o godz. 1700 w tym dniu – w intencji Dzieci i Rodziców Przedszkola Sióstr. 

6. Dzieci i młodzież naszej parafii i z Ukrainy zapraszamy na półkolonie charytatywne w sierpniu 
br. – w formie trzech wycieczek autokarowych, organizowanych w dniach 16 i 22 sierpnia 
(dla dzieci) i 25 sierpnia (dla młodzieży) z Ks. Rafałem. Zapisy w zakrystii do końca czerwca.  
Na razie prosimy o wybranie jednej wycieczki. Jeżeli pozostaną wolne miejsca, to w lipcu  
będzie możliwość zapisania się na drugą wycieczkę. 

7. Zapisy na Pielgrzymkę Jasnogórską – pieszą (10-12.VII) i autokarową (12 VII) w zakrystii. 

8. Za dwa tygodnie, w niedzielę 19 czerwca zapraszamy wszystkich Parafian i naszych Przyjaciół  
z Ukrainy na Parafialny Festyn Rodzinny „Pokój i dobro, pokój Wam” w godzinach 1430 – 2030. 
● W programie – występy dzieci i młodzieży, także z Ukrainy z Panią Svetlaną i  zespołów:  
   „Margo”,  „Chrząszcze” i „Arkadia-Band”. 
● Jak zawsze będą też atrakcje kulinarne, również z Ukrainy oraz gry i zabawy dla dzieci. 
● Nasze wspaniałe Gospodynie Pawłowickie prosimy o upieczenie kołocza i ciast. 
● Ofiary na festyn można wpłacić na konto parafialne lub złożyć w kościele. Prosimy również  

   o gadżety i słodycze na nagrody dla dzieci. 

9. W przyszłą niedzielę 12 VI odbędą się wybory do Parafialnej Rady Duszpasterskiej. Dziękujemy 
za propozycje kandydatów. Karty do głosowania z listą dwunastu parafian, którzy otrzymali 
najwięcej głosów, są dostępne na półce z czasopismami i na stoliku z tyłu kościoła. 
● Można głosować na dwóch kandydatów na liście, stawiając krzyżyk przy nazwisku. 
● Przypominamy, że głosować mogą tylko osoby pełnoletnie, które mogą pobrać tylko jedną  
   kartę do głosowania. 
● Wyniki wyborów będą ogłoszone w niedzielę 19 czerwca. W skład PRD wejdzie 6 osób, które   
   otrzymają najwięcej głosów. 

10. Bóg zapłać za dzisiejszą kolektę i 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 naszej parafii i na organizację  
   Festynu Parafialnego. 

 


