
„Radujcie się zawsze w Panu (…) Pan jest blisko”.  
Te słowa dzisiejszej antyfony zapraszają nas do modlitwy  
w czasie tej Eucharystii. Wielkimi krokami zbliżamy się 

bowiem do Uroczystości Narodzenia Pańskiego, a właściwie 
to sam Bóg przybliża się do nas.  

Dlatego módlmy się, abyśmy odpowiednio przygotowali 
nasze serca i z radością mogli obchodzić wielką tajemnicę 

naszego zbawienia. 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE PARAFII ŚW. JANA CHRZCICIELA W PAWŁOWICACH   
NA III NIEDZIELĘ ADWENTU „GAUDETE” 11.12.2022 R. 

 

 

❖ Dziś III Niedziela Adwentu, zwana Niedzielą Radości. Najpiękniejsza radość, to Boża 
Radość, którą daje pokój serca oraz życie w przyjaźni z Bogiem i z ludźmi. 
Módlmy się o tę Bożą Radość dla nas i dla tych, którzy jej nie mają. 

❖ Kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszej parafii, a po Mszach świętych przed 
kościołem odbywa się zbiórka ofiar na Fundusz Pomocy Kościołowi na Wschodzie. 
 

1. Zapraszamy dzisiaj o godz. 1520 na Nieszpory Adwentowe, a w tygodniu na Roraty o godz. 645. 

2. W poniedziałek o godz. 1800 w salkach odbędzie się spotkanie Akcji Katolickiej. 

3. We wtorek 13 XII o godz. 645 Msza św. za śp. + Siostrę M. Klaudię Kubiak, służebniczkę 
spoczywającą na naszym cmentarzu – z okazji rocznicy śmierci.  

4. W środę 14 XII o godz. 1800 w salkach – spotkanie Bliższego Przygotowania do Małżeństwa dla 
młodzieży po bierzmowaniu. Prosimy o obecność wszystkich bierzmowańców. 

5. W czwartek 15 XII o godz. 1830 w salkach – miesięczna katecheza parafialna z kręgiem biblijnym 
dla wszystkich chętnych parafian, którzy pragną pogłębić swoją wiedzę na temat Ewangelii. 
 Od 1800 zapraszamy na kawę i herbatę. 
 Tym razem nie będzie modlitwy uwielbienia ze względu na miesięczne spotkanie kapłanów  
   naszego dekanatu w Golasowicach. Prosimy o wsparcie modlitewne i modlitwę za chorych  
   kapłanów naszej archidiecezji. 

6. W III piątek miesiąca 16 XII Msza roratnia w int. o Miłosierdzie Boże i pokój dla Ukrainy  
i całego świata, a godz.1630 Adoracja Najświętszego Sakramentu z Koronką do Miłosierdzia 
Bożego.  

7. W sobotę 17 XII o godz. 630 zapraszamy na Różaniec Misyjny. 

8. Zapraszamy do skorzystania ze spowiedzi przedświątecznej już od 12 grudnia – rano o 615  
i przed Mszą wieczorną o 1630, a w sobotę przed Mszą wieczorną już od godz. 1715.  
Nie odwlekajmy spowiedzi na ostatni moment. 

9. Przedświąteczne odwiedziny chorych parafian z posługą kapłańską odbędą się 19 grudnia. 
Prosimy, aby już dzisiaj zapisać wszystkich chorych w zakrystii. 

10. Odwiedziny kolędowe w przyszłą sobotę i niedzielę 17 i 18 XII: 
 W sobotę od godz. 930 tylko ks. Rafał – ul. Zjednoczenia i Mały Rynek. 
 W niedzielę od godz. 1400 ks. Eugeniusz – ul. Wrzosowa, Ogrodowa, 3 Maja i Bratków. 
                                          ks. Rafał – ul. Pszczyńska 
 Plan Mszy świętych kolędowych – jest dostępny na półce z czasopismami, na afiszach i na  
  stronie parafialnej.  

11.  Dziękujemy Parafianom, którzy zaangażowali się w przedświąteczne akcje charytatywne jako 
darczyńcy, ofiarodawcy i wolontariusze. Niech Bóg wynagrodzi wszystkim swoim 
Błogosławieństwem i potrzebnymi łaskami. 

12. Po Mszach świętych można zaopatrzyć się w świece „Caritas”, opłatki i kartki świąteczne, które 
rozprowadzają Panie z Zespołu Charytatywnego i Siostry Służebniczki. Opłatki można nabyć 
również w klasztorze sióstr. 
 Na przyszłą niedzielę 18 XII Dzieci Maryi z Siostrami Eligią i Klarą przygotowały piękne stroiki  
    świąteczne i pierniki, które będą do nabycia przed kościołem. Ofiary będą wsparciem dla    
    Wspólnoty Dzieci Maryi. 

13. Bóg zapłać za dzisiejszą kolektę, za ofiary składane przed kościołem oraz za ofiary z całego 
tygodnia złożone w kościele i wpłacane na konto parafialne 
 Ofiary na choinki i świąteczny wystrój kościoła można złożyć do skarbony NA KWIATY. 
 Kolekta przyszłej niedzieli będzie przeznaczona na potrzeby naszego kościoła i parafii.  


