
Każda Eucharystia jest pamiątką i uobecnieniem zmartwychwstania 
Jezusa. Jest Jego przejściem – Paschą. Niedziela to Dzień Pański, czyli 

dzień należący do Pana. To dzień oddania Bogu chwały, uwielbienia Go 
i dziękowania Mu za stworzenie, odkupienie i ojcowską miłość. Niech ta 

Eucharystia uzdolni nas do wdzięczności za Jego wielkie dzieła. 

 OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE PARAFII ŚW. JANA CHRZCICIELA W PAWŁOWICACH 
      NA V NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ – 06.02.2022 R.   

 

❖ Szczególną modlitwą ogarniamy wszystkich chorych i cierpiących, dziecko 
świętujące dzisiaj roczek oraz Czcigodną Siostrę Marię Andrzeję Godziek  

ze Zgromadzenia Sióstr de Notre Dame – naszą parafiankę, która w sobotę 
będzie obchodzić 90. Urodziny. 

❖ Kolekta jest przeznaczona na domy rekolekcyjne naszej Archidiecezji. 
 

1. Zapraszamy dzisiaj o godz. 1520 na Nieszpory niedzielne.  

2. W poniedziałek 7 lutego o godz. 1800 w salkach odbędzie się otwarte Spotkanie 
Synodalne. Zapraszamy wszystkich chętnych parafian do podzielenia się swoimi 

refleksjami o współczesnym Kościele. 

3. W czwartek 10 lutego o godz. 1800 w salkach odbędzie się spotkanie Bliższego 

Przygotowania do Małżeństwa dla młodzieży po bierzmowaniu. 

4. Dzieci z klas I-VI zapraszamy w czwartek o godz. 1700 na Mszę świętą szkolną. 

5. W piątek 11 lutego obchodzimy Wspomnienie Matki Bożej z Lourdes – Światowy Dzień 
Chorego. Mszę św. poranną z nabożeństwem ofiarujemy w intencji naszych chorych, 
cierpiących i niedomagających parafian. Tych, którzy mogą przyjść, zapraszamy  
do udziału, a wszystkich zachęcamy do szczególnej modlitwy w tym dniu za chorych, 

służby medyczne i za opiekujących się chorymi w rodzinach, domach opieki  
i hospicjach. 
● Po Mszy św. porannej i wieczornej osoby chętne będą mogły przyjąć Sakrament  

   Chorych. Prosimy o przyniesienie karteczek z imieniem, nazwiskiem i adresem. 
● Sakrament Chorych będzie też udzielany 29 marca podczas rekolekcji  

   wielkopostnych. 
● Przypominamy również rodzinom chorych i starszych parafian, że co miesiąc jest  
   możliwość zgłoszenia ich na kapłańskie odwiedziny z posługą sakramentalną,  

   a w niedziele na odwiedziny Szafarzy Nadzwyczajnych Eucharystii z Komunią Św. 

6. W sobotę 12 lutego o godz. 1800 zapraszamy na Mszę świętą w intencji Czcigodnej 
Siostry Marii Andrzeji Godziek ze Zgromadzenia Sióstr de Notre Dame z okazji  

90. Urodzin i prosimy o pamięć w modlitwie. 

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

● Ofiary na kwiaty i na sprzątanie kościoła można złożyć do skarbony „NA KWIATY”. 
● Ofiarności Parafian polecamy również cele misyjne i charytatywne Kościoła i naszej  
   parafii, które możemy wspierać datkami do skarbon: „NA MISJE”, „ŚW. ANTONIEGO”,  

   „ZA DUSZE W CZYŚĆCU”. 
● Kolekta przyszłej niedzieli będzie przeznaczona na utrzymanie naszego kościoła,  

   salek, probostwa i obejścia parafialnego. 
 

MODLITWA ZA CIERPIĄCYCH NA DUCHU I NA CIELE 

Panie Jezu, który z własnego doświadczenia wiesz, co to znaczy cierpienie, zmiłuj się nad 

sercami zranionymi i obolałymi ciałami. Ty sam bądź ich pokojem i pokrzepieniem.  
Spraw, aby odkryli skarby ukryte w chrześcijańskim przeżywaniu cierpienia. Niech pamięć 
o tym, co Ty przecierpiałeś dla nas, przemieni troski nasze, pomoże nam lepiej znosić je  

i wykorzystywać dla zbawienia świata. Aktem miłości obejmującym całą ziemię  
ofiarujemy Ci obecne cierpienia ludzkości. Racz złączyć je z Twoimi i przemienić  

w łaski miłości i odkupienia dla wszystkich dusz. Amen. 


