
Jeśli przyszliśmy do kościoła, żeby dostać coś, co nam się jakoby należy, 
 lub z przyzwyczajenia, możemy odejść z niczym. Jeśli przyszliśmy  

na Eucharystię, kierowani ufnością i wiarą Bogu, świadomi naszego ubóstwa, 
otrzymamy więcej, niż jesteśmy sobie w stanie wyobrazić. Jeśli jest w nas 
pragnienie Boga, głód usłyszenia Jego głosu, to On hojnie nam odpowie. 

 Bo dokona się Pascha – „Przejście Pana” ogłaszającego zmartwychwstanie, 
życie wieczne, które chce nam ofiarować, dając samego siebie.  

 OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE PARAFII ŚW. JANA CHRZCICIELA W PAWŁOWICACH 
      NA VI NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ – 13.02.2022 R.   

 

❖ Szczególną modlitwą ogarniamy dzieci i młodzież, na początku ferii 

zimowych i upraszamy dla nich szczęśliwy i bezpieczny czas odpoczynku. 
Pamiętamy także o chorych, cierpiących, przebywających na kwarantannie  
i o służbach medycznych. 

❖ Kolekta jest przeznaczona na utrzymanie naszego kościoła, salek, 
probostwa i obejścia parafialnego. 

 

1. Zapraszamy dzisiaj o godz. 1520 na Nieszpory niedzielne.  

2. W poniedziałek 14 lutego obchodzimy Święto Świętych Cyryla i Metodego, patronów 
Europy oraz Wspomnienie Św. Walentego, patrona narzeczonych i zakochanych.  

Po Mszy świętej porannej odprawimy nabożeństwo do Św. Walentego. 

3. W poniedziałek 14 lutego o godz. 1800 w salce – Spotkanie Akcji Katolickiej. 

4. Spotkanie Zespołu Charytatywnego odbędzie się w środę 16 lutego o godz. 1745  

na probostwie. 

5. W czwartek 17 lutego o godz. 1830 zapraszamy wszystkich chętnych do kościoła  
na Spotkanie Seminarium Odnowy Wiary z katechezą parafialną „Świętość i jedność 

Kościoła” i z modlitwą uwielbienia przed Najświętszym Sakramentem. 

6. W piątek 18 lutego przypada III Piątek miesiąca ku czci Miłosierdzia Bożego. 
Zapraszamy rano i wieczorem na Msze święte wotywne o Bożym Miłosierdziu  

z nabożeństwem po Mszy św. porannej i z Koronką do Miłosierdzia Bożego podczas 

Adoracji o godz. 1630. 

7. W sobotę 19 lutego obchodzimy Dzień św. Józefa. Zapraszamy rano na Mszę św. 

wotywną z nabożeństwem, a przed Eucharystią o 630 na Różaniec Misyjny. 

8. Kancelaria Parafialna podczas ferii zimowych od 14 do 25 lutego będzie czynna  

w poniedziałki i środy po południu od 1700 do 1800. 

9. Kapłańskie odwiedziny chorych parafian odbędą się 28 lutego. 

10. Pięknie dziękujemy naszym Parafianom, troszczącym się o Parafialną Stronę 
Internetową i o przekaz internetowy z naszego kościoła, szczególnie Panu Januszowi 
Harazinowi oraz Pani Renacie Wiśniewskiej, Siostrze Klarze i Panu Stasiowi 

Harazinowi za prowadzenie gablotek parafialnych. Dzięki również Sponsorom kamery 

i transmisji internetowych. 

11. Bóg zapłać za dzisiejszą kolektę i za ofiary z całego tygodnia złożone w kościele  
i wpłacone na konto parafialne oraz za ofiary do skarbon na kwiaty, sprzątanie 
kościoła i cele charytatywne. 

● Kolekta przyszłej niedzieli będzie przeznaczona na potrzeby bieżące naszej parafii. 
 

MODLITWA ZAKOCHANYCH DO ŚWIĘTEGO WALENTEGO 

Święty Walenty, który zostałeś wybrany na patrona zakochanych, czuwaj  
nad ludźmi, którzy się pokochali. Wyproś im u Boga łaski potrzebne do tego, aby 

dojrzeli do miłości autentycznej, szczerej i bezinteresownej.  
Strzeż młodych i narzeczonych przed niszczącym ogniem namiętności. Wyjednaj 

im pragnienie budowania więzów miłości na fundamencie Bożych przykazań. 

Wstawiaj się u Chrystusa, aby On sam był dla nich drogowskazem  
i aby On sam ich umacniał w chwilach słabości. Amen. 


