
Gromadzimy się w pierwszy dzień tygodnia na Świętej Uczcie, by wyznawać  
i umacniać swoją wiarę, by nabierać sił do bycia jej świadkami  
przez cały tydzień naszej codzienności, nieraz bardzo trudnej.  

Jakże ciepłe są pierwsze słowa Jezusa, jakie dziś usłyszymy: „Nie bój się, mała 
trzódko, gdyż spodobało się Ojcu waszemu dać wam królestwo”.  

Wezwanie do czujności i gotowości są nam, żyjącym w niespokojnym świecie, 
bardzo potrzebne. Tak jak święty czas Eucharystii,  

która jest naszym drogocennym skarbem. 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE PARAFII ŚW. JANA CHRZCICIELA W PAWŁOWICACH 
            NA XIX, XX i XXI NIEDZIELE ZWYKŁE  – 07.08., 14.08. i 21.08.2022 R. 

 

 

❖ W dzisiejszą niedzielę przypada Wspomnienie Bł. Edmunda Bojanowskiego, 

Założyciela Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP Niepokalanie Poczętej.  
Wraz z naszymi Siostrami modlimy się za całe Zgromadzenie, dziękując Bogu, Maryi 

i Bł. Edmundowi za obecność i gorliwą posługę Sióstr Służebniczek w naszej parafii, 

a szczególną modlitwą ogarniamy Siostrę Nazarię, która kończy 5-cio letnią posługę 
w klasztorze i w parafii. 

❖ Opiece Świętej Rodziny polecamy dzieci przyjmujące chrzest i świętujące roczek 
wraz z rodzicami, chrzestnymi i bliskimi. 

❖ Kolekta jest przeznaczona na Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego  

i na potrzeby naszej parafii. 
 

1. W poniedziałek 8 VIII Msza święta o godz. 700 za śp. S.M. Pajcencję Podeszwa – Służebniczkę 
spoczywającą na naszym cmentarzu w rocz. śm. Po Eucharystii nabożeństwo do Bł. Edmunda. 

2. We wtorek 9 VIII obchodzimy Święto św. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein), dz. i męcz., 
Patronki Europy, a we środę 9 VIII przypada Święto św. Wawrzyńca, diak. i męczennika. 
● We wtorek 9 VIII o godz. 700 zapraszamy na Mszę św. dziękczynną i pożegnalną w intencji  
   Siostry Nazarii oraz w intencji Siostry Romany z okazji imienin. 
● W czwartek 11 VIII przypada Wspomnienie Św. Klary, dziewicy, dzień imienin Siostry  
   M. Klary, która będzie miała Mszę imieninową we wrześniu (ze względu na urlop).  
   Pamiętajmy w modlitwie o naszych Kochanych Siostrach – Nazarii, Romanie i Klarze. 

3. Dzień Fatimski będziemy obchodzić 13 sierpnia . Zapraszamy na Różaniec z procesją Maryjną 
o godz. 1700 (intencje można złożyć w zakrystii) i na Mszę św. o godz. 1800 (z niedzieli)  
w intencji Czcicieli Matki Bożej Fatimskiej. 

4. W niedzielę 21 sierpnia odbędzie się Pielgrzymka Stanowa Kobiet i Dziewcząt do Matki Bożej 
Piekarskiej. Zapraszamy do licznego udziału nasze Parafianki wraz z Ks. Rafałem.  
Zapisy w zakrystii do 18 sierpnia. 
● Wyjazd autokaru do Piekar w niedzielę 21 sierpnia o godz. 630 z dolnego parkingu. Powrót  
   po Mszy św. około godz. 1400. Koszt 30 zł. Dzieci i młodzież do 18 lat – 15 zł. 

5. W poniedziałek 15 sierpnia obchodzimy Uroczystość Wniebowzięcia NMP, zwaną w tradycji 
„Matki Bożej Zielnej”. Zapraszamy na Msze św.  według porządku niedzielnego. Kolekta będzie 
przeznaczona na potrzeby bieżące naszej parafii. Po Mszach św. poświęcimy kwiaty i zioła. 

6. W dniach 16 i 22 sierpnia br. odbędą się wycieczki dla dzieci z naszej parafii i z Ukrainy  
z Ks. Rafałem, a 25 sierpnia będzie wycieczka dla młodzieży. Szczegółowe informacje  
i ewentualne dodatkowe zapisy u Ks. Rafała. 

7. We środę 17 sierpnia obchodzimy Uroczystość Św. Jacka, prezb., głównego Patrona naszej 
Archidiecezji i Metropolii Katowickiej. Zapraszamy na Mszę św. poranną z Nabożeństwem  
do św. Jacka. 

8. Trzeci piątek miesiąca ku czci Miłosierdzia Bożego przypadnie 19 sierpnia. Zapraszamy  

na Mszę św. poranną z Nabożeństwem i Koronką do Miłosierdzia Bożego. 

9. W sobotę 20 VIII będziemy obchodzić Dzień Świętego Józefa. Zapraszamy na Mszę św.  

o godz. 700 i Nabożeństwo do Św. Józefa. Różaniec Misyjny o godz. 630. 

10. W poniedziałek 22 VIII przypada Wspomnienie NMP Królowej. Zapraszamy na Mszę św. 
poranną i Nabożeństwo do Matki Bożej Piekarskiej. 

11. We wtorek 23 VIII przypadają Urodziny naszej farskiej gospodyni, Pani Bernadety Temich, 
której z całego serca dziękujemy za opiekę i troskę o nas kapłanów. Zapraszamy na Mszę św. 
poranną i prosimy o pamięć w modlitwie. 



12. We środę 24 VIII obchodzimy Święto Św. Bartłomieja, Apostoła i nasz Dzień Patronalny.  
Po Mszy św. porannej nabożeństwo do św. Jana Chrzciciela. 

13. W piątek 26 sierpnia obchodzimy Uroczystość NMP Częstochowskiej. Zapraszamy na Msze 
święte rano i wieczorem. Msza św. o godz. 1700 w intencji Pielgrzymów Jasnogórskich oraz 
Organizatorów i Dobrodziejów naszej pielgrzymki, a także za zmarłych pielgrzymów. W tym 
dniu nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. 

14. W niedzielę 28 sierpnia na Mszy świętej o godz. 1100 będziemy świętować Wielki Jubileusz –  
50 rocznicę Profesji, czyli ślubów Zakonnych Czcigodnej Siostry Rity, posługującej w Kancelarii 
Parafialnej. Cieszymy się wraz z Siostrą Ritą, że będzie nam dane uczestniczyć w tak doniosłej 
uroczystości, podczas której Jubilatka odnowi swoje Śluby Zakonne. Zapraszamy już dzisiaj 
wszystkich Parafian do licznego udziału w tej Eucharystii i prosimy o pamięć w modlitwie.  

15. Odwiedziny chorych i  niedomagających parafian z posługą kapłańską odbędą się 29 sierpnia. 
Zgłoszenia w zakrystii. 

16. Chrzty i Roczki będziemy świętować w niedzielę 4 września na Mszy świętej o godz. 1600. 
Zgłoszenia dzieci w Kancelarii Parafialnej. Nauka dla rodziców i chrzestnych – w sobotę  

3 IX o godz. 1900 w kościele. 

17. Bóg zapłać za dzisiejszą kolektę i za wszystkie kolekty tych niedziel oraz za ofiary składane  
w kościele i wpłacane na konto parafialne.  
● Ofiary na kwiaty i na sprzątanie kościoła oraz na cele charytatywne można złożyć 
   w skarbonach. 
● KOLEKTY NIEDZIELNE I ŚWIĄTECZNE: 
   – 14 sierpnia – na pokrycie rachunków parafialnych za media. 
   – 15 sierpnia – na potrzeby bieżące naszej parafii. 
   – 21 sierpnia – na potrzeby naszej Archidiecezji (remont Katedry i Kurii). 
    – 28 sierpnia – miesięczna kolekta specjalna na utrzymanie kościoła, salek i probostwa  
      oraz obejścia parafialnego (przycinanie żywopłotów i koszenie trawników. 
 

            

        Modlitwy przed posiłkiem    Modlitwy po posiłku 

Pobłogosław Panie Boże nas i te dary, które   Dziękujemy Ci Boże za te dary, które  
z Twej dobroci będziemy spożywali.   spożyliśmy z Twojej dobroci. 
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.   Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. 
 
Boże, dzięki Ci składamy za to, co spożywać  Chwała Tobie, cześć i dzięki za posiłek  
mamy. Ty nas żywić nie przestajesz,    z Twojej ręki. Dobry Boże dzięki masz za to,  
pobłogosław co nam dajesz. Amen.   co pożywać dasz. Amen. 
 
Bądź pochwalony, Panie, Boże nasz, za te  Za ten posiłek i wszystkie dary Twej dobroci, 
dary, które z Twej dobroci spożywać mamy.  chwalimy Cię Panie, Boże nasz. 
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.   Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. 

 
Pobłogosław, Panie Boże, nas, ten posiłek  Panie, dziękujemy Ci za ten posiłek, który 
i tych, którzy go przygotowali. Naucz nas  odnowił nasze siły. Pobłogosław tych, którzy 
dzielić się chlebem i radością z wszystkimi.  go przygotowali i zjednocz nas wszystkich 
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.   w Twojej przyjaźni. Amen. 
 
Pobłogosław, Panie Boże, ten posiłek, który   Dziękujemy Ci, Ojcze Niebieski, za ten  
przygotowano z Twoich darów. Pobłogosław  posiłek, który spożyliśmy dzięki Twej dobroci. 
także naszą wspólnotę, abyśmy przy tym  Nasyconych pokarmem doczesnym obdarz, 
stole spotykali się w zgodzie i miłości.   Panie, głodem i pragnieniem dóbr wiecznych. 
Niech będzie uwielbione święte imię Twoje.  Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. 
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. 
 
Pobłogosław Boże, ten posiłek, dar Twój i owoc Dobry Boże, dziękujemy Ci za ten posiłek, 
pracy rąk ludzkich. Pobłogosław tym, którzy  który spożyliśmy. Spraw, byśmy rozeszli się 
go przygotowali i naucz nas dzielić się radością w pokoju i wdzięczności za codzienny chleb. 
i chlebem z tymi, którzy go nie mają.   Daj go tym, którzy go pragną, a nas naucz 
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. wzajemnej życzliwości. Przez Chrystusa  

Pana naszego. Amen. 


