OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE PARAFII ŚW. JANA CHRZCICIELA W PAWŁOWICACH
NA UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ – 12.06.2022 R.
W niedzielę poświęconą Najświętszej Trójcy stajemy wobec jednej
z „ukrytych tajemnic Boga, które nie mogą być poznane, jeśli nie są objawione przez
Boga” (KKK 237). Stajemy z pokorą i ufnością, jak dzieci codziennie karmione przez
rodziców, a w miarę dojrzewania coraz głębiej wprowadzane
w otaczający je świat. Tak trzy Osoby Boskie, odrębne i zjednoczone,
dają nam życie i stopniowo dają nam się poznać.
❖ Dzisiejszą Uroczystością uwielbiamy Trójcę Przenajświętszą i dziękujemy Bożej
Opatrzności za wszystkie łaski i błogosławieństwa.
❖ Kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszej parafii i na organizację festynu.
1. Dzisiaj kończy się okres spowiedzi i Komunii Wielkanocnej.
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● Zapraszamy o godz. 1520 na Nieszpory Niedzielne ku czci Trójcy Przenajświętszej.
W poniedziałek 13 czerwca przeżywamy Dzień Fatimski.
● Zapraszamy wszystkich Czcicieli Matki Bożej Fatimskiej o godz. 1700 na Mszę świętą,
różaniec i procesję Maryjną. Intencje do różańca można złożyć w zakrystii.
W czwartek 16 czerwca obchodzimy Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – „Boże
Ciało”. Zapraszamy na Msze święte według porządku niedzielnego. Po Mszy świętej z godz. 900
odbędzie się Procesja Bożego Ciała według podanego planu. Msza święta po procesji o 1130.
● Kolekta w Boże Ciało będzie przeznaczona na potrzeby naszej parafii.
● Zapraszamy wszystkich Parafian do licznego udziału w Procesji i do dania pięknego,
publicznego świadectwa wiary w stałą – eucharystyczną obecność Jezusa wśród nas.
● zapraszamy rodziców z małymi dziećmi do sypania kwiatów Jezusowi, a dzieci komunijne
prosimy, by przyszły w swoich strojach.
● Strażaków prosimy o asystę przy baldachimie i zapraszamy wszystkie poczty sztandarowe –
parafialne i pawłowickie. Prosimy o przystrojenie okien na trasie procesji.
● Bardzo prosimy również o kultywowanie pięknej tradycji OKTAWY BOŻEGO CIAŁA poprzez
udział dorosłych, dzieci i młodzieży w Nabożeństwach Eucharystycznych i procesjach
z Najświętszym Sakramentem w dniach 17-24 czerwca br., które będziemy odprawiać
po Mszach wieczornych (z wyjątkiem soboty o 1720 i niedzieli – o 1520).
● W czasie Oktawy prosimy o asystę przy baldachimie: 17 VI – rolnicy, 18 VI – górnicy,
19 VI – rzemieślnicy, 20 VI – szafarze, 21 VI – PRD, 22 VI – Akcja Katolicka,
23 VI – Bractwo Szkaplerza Świętego, 24 VI – strażacy.
● Msza święta dziękczynna w intencji budowniczych ołtarzy Bożego Ciała i ofiarodawców
na kwiaty zostanie odprawiona w odpust – 26 czerwca o godz. 1100.
W dniu 17 VI przypada III piątek miesiąca i Wspomnienie ś. Brata Alberta Chmielowskiego.
Zapraszamy na Mszę św. poranną i nabożeństwo, a o 1640 na Koronkę do Miłosierdzia Bożego.
● Kancelaria parafialna w piątek nieczynna.
● W sobotę 18 VI o godz. 630 – Różaniec Misyjny.
Zapisy na Pielgrzymkę Jasnogórską (10-12 VII) i na sierpniowe wycieczki dla dzieci i młodzieży
z parafii i z Ukrainy (16,22 i 25 VIII) – do końca czerwca w zakrystii.
Kapłańskie odwiedziny chorych i niedomagających parafian odbędą się 20 czerwca. Zgłoszenia
w zakrystii.
W przyszłą niedzielę 19 czerwca świętujemy nasz Parafialny Festyn Charytatywny „Pokój
i Dobro!” Zapraszamy Wszystkich, także Siostry i Braci z Ukrainy na radosną, wspólną zabawę
w ogrodzie farskim od 1430 do 2030.
● Program festynu jest dostępny na plakatach.
● Ofiary na organizację festynu można wpłacić na konto parafialne lub złożyć w kościele.
Będziemy wdzięczni za gadżety i słodkości dla dzieci.
● Wypieki na festyn – kołocze, ciasta i pączki – prosimy dowieźć do salek od godz. 1330 do 1400.
W zakrystii można złożyć intencje mszalne wakacyjne, które Kapłani odprawią podczas urlopu.
Będziemy bardzo wdzięczni.
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 utrzymanie naszego kościoła, salek
i probostwa oraz obejścia parafialnego.

