
Zawarcie przymierza z Bogiem, którego dokładny opis znajduje się  
w dzisiejszym pierwszym czytaniu, może w nas wyzwolić pragnienie 

odnowienia takiego przymierza z Nim. Msza święta obejmuje każdego,  
kto chce sprzymierzyć się ze Zbawicielem.  Z kolei drugie czytanie  

uświadamia nam, że aby mądrze kochać to, co ziemskie, musimy bardziej 
kochać niebo. Liturgia nam to ułatwia, dając Chleb Niebiański.  

Czyniąc w sobie mieszkanie dla Ciała Chrystusa, mamy nadzieję, 
że Jezus przygotowuje nam mieszkanie w królestwie Bożym. 

 OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE PARAFII ŚW. JANA CHRZCICIELA W PAWŁOWICACH 
      NA II NIEDZIELĘ WIELKIEGO POSTU – 13.03.2022 R.   

❖ Dzisiaj obchodzimy 9. rocznicę wyboru Papieża Franciszka, a w naszej Wspólnocie  

❖ Parafialnej przeżywamy Wizytację Kanoniczną, ciesząc się obecnością Czcigodnego Księdza 

Biskupa Marka Szkudło. 
❖ Serdeczną modlitwą otaczamy Ojca Świętego i Biskupa Marka oraz naszą Wspólnotę 

Parafialną. 

❖ Kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszej parafii. 
 

1. Dzisiejszą Mszą św. o godz. 1100 z Błogosławieństwem dzieci, młodzieży i rodzin zakończymy 
uroczyście Wizytację Kanoniczną naszej Parafii. Sercem wdzięcznym i radosnym dziękujemy 
Księdzu Biskupowi Markowi za czas przeżyty z nami – za Eucharystie, nabożeństwa, wspólne 
modlitwy i spotkania, za udzielenie młodzieży Sakramentu Bierzmowania, za pasterskie  
i ojcowskie słowo skierowane do nas z miłością i szczerym uśmiechem. Będziemy pamiętać  
w modlitwie o Księdzu Biskupie i upraszać Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej 
w dalszej posłudze.  

2. Zapraszamy wszystkich na Nabożeństwa Wielkopostne: 
● Gorzkie Żale z kazaniami pasyjnymi, które będzie głosił Ks. Roman Grabowski, Proboszcz  
   Senior z Golasowic – w niedziele o godz. 1515. 
● Droga Krzyżowa dla Dzieci w czwartki o godz. 1730. 
● Droga Krzyżowa dla Młodzieży i Dorosłych w piątki o godz. 1730. 
● Zalecki za zmarłych do Drogi Krzyżowej można złożyć w zakrystii. 

3. Zachęcamy do abstynencji wielkopostnej i do wpisania swoich postanowień w Księdze 
Abstynencji wyłożonej w kaplicy chrzcielnej. 

4. Spotkanie Bliższego Przygotowania do małżeństwa dla młodzieży po bierzmowaniu odbędzie 
się w środę 16 marca o godz. 1800 w salce. 

5. W czwartek 17 marca o godz. 1830 zapraszamy wszystkich chętnych do kościoła na Spotkanie 
Seminarium Odnowy Wiary z katechezą: „Powszechność i Apostolskość Kościoła”  
oraz z modlitwą uwielbienia Jezusa  w Adoracji najświętszego Sakramentu. 

6. W tym tygodniu przypada III piątek miesiąca ku czci Miłosierdzia Bożego. 

7. W sobotę 19 marca obchodzimy Uroczystość Świętego Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi 
Panny. Zapraszamy na Mszę św. poranną tych wszystkich, dla których św. Józef jest 
szczególnym Patronem i na Nabożeństwo ku czci św. Józefa. O godz. 630 – Różaniec Misyjny. 

8. W przyszłą niedzielę 20 marca o godz. 1200 rozpoczniemy 40 Godzinne Nabożeństwo  
przed Parafialnymi Rekolekcjami Wielkopostnymi. Już dziś prosimy wszystkich Parafian,  
aby zarezerwowali sobie czas na spotkanie z Jezusem w ciszy modlitwy na Adoracji 
Najświętszego Sakramentu. 
Plan Adoracji jest dostępny na afiszach i na parafialnej stronie internetowej. 
● W niedzielę 20 III o godz. 700 – Msza święta za Śp. + Ks. Prob. Józefa Rasina w rocz. śmierci. 

9. Zapisy na parafialną pielgrzymkę autokarową w dniach 9-12 czerwca 2022 w zakrystii. 

10. Bóg zapłać wszystkim Parafianom, którzy szczególnie zaangażowali się w przygotowanie 
Wizytacji Kanonicznej i pięknie uczestniczyli we wspólnych Spotkaniach. 

11. Bóg zapłać za dzisiejszą kolektę i za ofiary z całego tygodnia złożone w kościele  
i wpłacone na konto parafialne. Jeszcze raz dziękujemy Rodzinom, które otworzyły swoje 
serca i domy dla Uchodźców z Ukrainy oraz wszystkim, którzy przygotowali paczki. 
● Kolekta przyszłej niedzieli będzie przeznaczona na Dom Księży Emerytów w Katowicach,   
   a po Mszach świętych przed kościołem odbędzie się zbiórka ofiar na Fundusz Misyjny 
   „Ad Gentes”, wspierający potrzeby misji i misjonarzy.  



„Nasza radość nie pochodzi z posiadania wielu rzeczy, ale rodzi się  
ze spotkania Osoby: Jezusa, z tego, że wiemy, iż będąc z Nim, nigdy nie jesteśmy sami,  

nawet w chwilach trudnych…” Papież Franciszek 


