OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE PARAFII ŚW. JANA CHRZCICIELA W PAWŁOWICACH
NA IV NIEDZIELĘ WIELKANOCNĄ – DOBREGO PASTERZA 08.05.2022 R.
W czytanym dziś tekście z dziejów Apostolskich Paweł postanawia głosić Ewangelię
o Chrystusie poganom. Z kolei Apokalipsa roztacza przed nami obraz wielkiego
tłumu ludzi, pochodzących „z każdego narodu i wszystkich pokoleń”.
W tym wielkim tłumie jesteśmy także my, zanurzeni w tajemnicy Paschy Chrystusa.
Eucharystia jest naszym dziękczynieniem wobec Boga, który czyni nas
członkami swojego ludu, Kościoła powszechnego.

❖ W Niedzielę Dobrego Pasterza szczególną modlitwą ogarniamy
wszystkich powołanych do Służby Bożej i upraszamy nowe powołania.
❖ Dziś diakoni WŚSD rozpoczynają rekolekcje przed święceniami prezbiteratu.
❖ Kolekta jest przeznaczona na WŚSD w Katowicach.
1. Zapraszamy dzisiaj o godz. 1520 na Nabożeństwo Majowe, natomiast w tygodniu o godz. 1730,
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a w sobotę o 1720.
Jutro obchodzimy Uroczystość Św. Stanisława, Biskupa i Męczennika, głównego Patrona
Polski. Po Mszy św. porannej odprawimy nabożeństwo ku Jego czci.
● Od jutra można się zapisywać w zakrystii na pieszą i autokarową pielgrzymkę na Jasną Górę
w dniach 10-12 lipca br. Więcej informacji na afiszach i folderkach dostępnych z tyłu
kościoła oraz na parafialnej stronie internetowej.
Spotkanie Akcji Katolickiej w poniedziałek 9 V o godz. 1800 w salce.
We wtorek 10 maja o godz. 700 Msza św. za śp. + Ks. Edwarda Brandysa w rocznicę śmierci.
We środę 11 V o godz. 1815 zapraszamy do salek na Spotkanie Synodalne.
Prosimy o obecność liderów wszystkich grup parafialnych – dorosłych, młodzieży i dzieci.
W piątek 13 maja zapraszamy na pierwsze w tym roku Nabożeństwo Fatimskie ze Mszą świętą
w intencji Czcicieli Matki Bożej Fatimskiej o godz. 1700 i z Nabożeństwem Majowym
połączonym z Różańcem i procesją Maryjną o godz. 1730.
● Intencje na różaniec fatimski można złożyć w zakrystii.
● Po Nabożeństwie Fatimskim o godz. 1830 Spowiedź dzieci i rodziców przed Pierwszą
Komunią Świętą (I Grupa) i strojenie kościoła.
W sobotę 14 maja przypada Święto Św. Macieja Apostoła i 11 rocznica święceń kapłańskich
Ks. Rafała. Zapraszamy o godz. 700 rano na Mszę świętą w intencji Księdza Rafała
i Jego Kolegów Rocznikowych.
● Także w sobotę 14 maja o godz. 1030 będziemy świętować Pierwszą Komunię Świętą
I Grupy Dzieci. Otoczmy je modlitwą wraz z Rodzicami i Panią Katechetką Ewą Gałuszka,
którym dziękujemy za przygotowanie dzieci.
● Także w sobotę w klasztorze Sióstr Służebniczek o godz. 1500 odbędzie się spotkanie
Wspólnoty Rodzina Bł. Edmunda Bojanowskiego.
Spotkanie przygotowawcze do Festynu Parafialnego (19 VI) odbędzie się 16 maja (poniedziałek)
o godz. 1815 w salkach. Zapraszamy na nie wszystkich, którzy chcą pomóc w organizacji.
● Spotkanie Bliższego Przygotowania do Małżeństwa dla młodzieży po bierzmowaniu odbędzie
się 18 maja (środa) o godz. 1830 w salkach.
W czerwcu br. zakończy się 5. letnia kadencja Parafialnej Rady Duszpasterskiej.
Wybory nowej PRD odbędą się 12 czerwca 2022 r. W związku z tym od jutra do niedzieli
29 maja br. można zgłaszać Kandydatów poprzez wrzucenie karteczki z imieniem, nazwiskiem
i ulicą zamieszkania Kandydata do skrzynki przygotowanej z tyłu kościoła. Kandydatami mogą
być parafianie pełnoletni, praktykujący i autentycznie zaangażowani w życie naszej wspólnoty
parafialnej. Prosimy więc o zgłoszenie Kandydatów – kobiet, mężczyzn i młodzieży.
Bóg zapłać za dzisiejszą kolektę i za ofiary z całego tygodnia złożone w kościele i wpłacone
na konto parafialne.
● Ofiary na kwiaty, na sprzątanie kościoła i cele charytatywne można złożyć do skarbon.
● Ofiary na Festyn można wpłacić na konto parafialne z dopiskiem „FESTYN”.
● Kolekta przyszłej niedzieli będzie przeznaczona na renowację Krzyży przykościelnych
i Figury Matki Bożej Bolesnej.
„PROŚCIE PANA ŻNIWA, ABY WYPRAWIŁ ROBOTNIKÓW NA ŻNIWO SWOJE.”

(ŁK 10,2)

