OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE PARAFII ŚW. JANA CHRZCICIELA W PAWŁOWICACH
NA I NIEDZIELĘ WIELKIEGO POSTU – 06.03.2022 R.
Rozpoczynając liturgię I Niedzieli Wielkiego Postu przywołajmy słowa Jezusa: „Nie samym
chlebem żyje człowiek” i posłuchajmy komentarza św. Augustyna: „Kiedy spożywamy
Eucharystię, dzieje się coś odwrotnego niż zwykle. Jedząc inny chleb, przyswajasz go
i po części za każdym razem chleb zmienia się w ciebie. Natomiast ten drugi Chleb
jest silniejszy niż ty. Nie będziesz więc w stanie przemienić go, za to on przemieni ciebie:
za każdym razem będziesz w części tym, czym jest ten Chleb”.
❖ Witamy wśród nas Czcigodnego Księdza Kanonika Jerzego Lisczyka, który głosi dzisiaj
kazania przygotowujące naszą wspólnotę parafialną do Wizytacji Kanonicznej.
❖ Dziś obchodzimy w Kościele Niedzielę Trzeźwości, a w naszej parafii świętujemy Roczki.
❖ Kolekta dzisiejszej niedzieli to nasza jałmużna postna na cele charytatywne Archidiecezji.
1. Zapraszamy dzisiaj o godz. 1515 na Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym, które ofiarujemy jako
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szczególną modlitwę ekspiacyjną za grzechy pijaństwa.
● Zachęcamy wszystkich wiernych do podjęcia abstynencji wielkopostnej i dania świadectwa
poprzez wpis do Parafialnej Księgi Abstynencji, która jest wyłożona w kaplicy chrzcielnej.
Spotkanie Akcji Katolickiej w poniedziałek 7 marca o godz. 1800.
Spotkania przygotowawcze i próby młodzieży do Bierzmowania z Księdzem Rafałem odbędą
się w poniedziałek i wtorek (7 i 8 marca) w kościele o godz. 1800. We wtorek ze świadkami.
Natomiast w czwartek 10 marca o godz. 1830 będzie Nabożeństwo Pokutne i Spowiedź.
We środę 9 marca o godz. 700 zapraszamy na Mszę świętą w intencji Księdza Rafała Krosnego
z okazji urodzin.
● Także w środę (9 marca) o godz. 1745 w kościele odbędzie się katecheza przygotowawcza
do Wczesnej i Pierwszej Komunii Świętej. Bardzo prosimy o obecność
wszystkich dzieci i rodziców.
Dzieci, młodzież i dorosłych zapraszamy na wspólną Drogę Krzyżową w piątek, którą
poprowadzi Ksiądz Biskup Marek. Nie będzie Drogi Krzyżowej w czwartek.
W piątek, sobotę i niedzielę – 11, 12 i 13 marca będziemy przeżywać w naszej parafii kolejną
Wizytację Kanoniczną, którą przeprowadzi Ksiądz Biskup Marek Szkudło. Jest to wydarzenie
wyjątkowe w życiu każdej wspólnoty parafialnej, które odbywa się tylko co kilka lat (ostatnia
była w 2011 roku), dlatego zapraszamy Wszystkich Parafian – Dorosłych, Dzieci i Młodzież
do radosnego i pięknego przeżycia tych dni we wspólnocie modlitwy, Eucharystii i spotkań
w grupach z Czcigodnym Biskupem Markiem, który przybędzie do nas jako Pasterz, aby nam
głosić Słowo Boże i błogosławić na dalsze wzrastanie w wierze, nadziei i miłości.
Program Wizytacji jest dostępny na afiszach i na parafialnej stronie internetowej, a oto jego
najważniejsze punkty:
PIĄTEK 11 marca
●1630 – Powitanie Księdza biskupa w kościele i uroczyste rozpoczęcie wizytacji.
Zapraszamy do licznego udziału wiernych.
●1700 – Msza święta pod przewodnictwem Księdza Biskupa Marka z homilią.
●1745 – Krótka Droga Krzyżowa (bez czytania zalecek), którą poprowadzi Ksiądz Biskup.
●1815 – Spotkanie z parafialną Radą Duszpasterską i Ekonomiczną w Domu Katechetycznym.
SOBOTA 12 marca
● 900 – Spotkanie z Pracownikami Parafii i Szafarzami Nadzwyczajnymi Komunii w salkach.
● 945 – Spotkanie z Ministrantami, Dziećmi Maryi i Parafialną Grupą Młodzieżową
oraz Bliższego Przygotowania do Małżeństwa w kościele.
●1100 – Uroczysta Msza święta Bierzmowania pod przewodnictwem Księdza Biskupa.
●1430 – Odwiedziny osoby chorej i rodziny wielodzietnej przez Księdza Biskupa.
●1630 – Spotkanie z wszystkimi Grupami i Wspólnotami Parafialnymi Dorosłych w kościele.
NIEDZIELA 13 marca
● 630 – Posługa Księdza Biskupa w konfesjonale.
● 700, 900 i 1100 – Msze święte z homiliami Księdza Biskupa.
● Rodziców z dziećmi zapraszamy szczególnie na Mszę św. o godz. 1100 pod przewodnictwem
Ks. Biskupa z Błogosławieństwem dzieci i rodzin, i z uroczystym zakończeniem Wizytacji.
● Wszystkich prosimy o modlitwę w intencji Księdza Biskupa Marka i Wspólnoty Parafialnej.
Bóg zapłać za dzisiejszą kolektę i za ofiary z całego tygodnia złożone w kościele i wpłacone
na konto parafialne.
● Kolekta przyszłej niedzieli będzie przeznaczona na potrzeby bieżące naszej parafii.

