
W piątą niedzielę wielkanocną liturgia słowa pokazuje nam Nowe Jeruzalem, wieczne 
miasto, w którym będziemy kiedyś mieszkać i przebywać z Bogiem. „I otrze z ich oczu 

wszelką łzę, a śmierci już nie będzie. Ani żałoby, ni krzyku, ni trudu już nie będzie”  
– pisze mistyk z Patmos. Dajmy się już dziś ponieść tej wielkanocnej radości.  

W zmartwychwstaniu Chrystusa Bóg ociera nasze łzy i obiecuje nam pełnię szczęścia. 

 OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE PARAFII ŚW. JANA CHRZCICIELA W PAWŁOWICACH 
 NA V NIEDZIELĘ WIELKANOCNĄ – 15.05.2022 R. 

 

 

❖ Szczególną modlitwą ogarniamy Księży Neoprezbiterów – wyświęconych wczoraj  

dla naszej archidiecezji oraz Dzieci Pierwszokomunijne. 
❖ Kolekta jest przeznaczona na renowację krzyży i figury Matki Bożej. 

 

1. Zapraszamy dziś o godz. 1500 na Nabożeństwo Majowe z dziękczynieniem Dzieci Komunijnych. 
● Majowe w tygodniu o godz. 1730, a w sobotę o 1720. 

2. W poniedziałek obchodzimy Święto św. Andrzeja Boboli, prezbitera i męczennika,  
Patrona Polski, którego uczcimy w Eucharystii i Nabożeństwie porannym. 
● Także w poniedziałek 16 maja o godz. 1815 w salce – spotkanie organizacyjne  
   przed Festynem Parafialnym (19 VI). Zapraszamy wszystkich chętnych do pomocy. 

● Ofiary na Festyn można wpłacać na konto parafialne z dopiskiem: „Festyn”. 

3. Młodzież po bierzmowaniu zapraszamy w środę 18 maja o godz. 1815 do salek na spotkanie 
Bliższego Przygotowania do Małżeństwa. 

4. W czwartek 19 maja obchodzimy dzień św. Józefa, którego uczcimy Eucharystią  
i Nabożeństwem po Mszy św. porannej. 
● W tym dniu swoje urodziny obchodzi Ks. Abp Wiktor Skworc. Pamiętajmy o Nim w modlitwie. 
● Także w czwartek 19 V o godz. 1830 zapraszamy do kościoła na ostatnie Spotkanie  
   Seminarium Odnowy Wiary z katechezą: „Maryja – Matka Kościoła” i z modlitwą uwielbienia.  
   Dziękujemy Pani dr Magdalenie Jóźwik wraz z całą epiką Katechetów oraz Animatorom  
   za przygotowanie i prowadzenie spotkań, a także wszystkim, którzy uczestniczyli w SOW.  

5. W trzeci piątek miesiąca 20 V zapraszamy na Eucharystię o Miłosierdziu Bożym  
z Nabożeństwem i na Koronkę do Miłosierdzia Bożego o godz. 1640.  
● Msza św. poranna będzie w intencji Księdza Proboszcza i Jego Kolegów Rocznikowych  
   z okazji rocznicy Święceń Kapłańskich. 
● Wieczorem o godz. 1830 spowiedź dzieci komunijnych i rodziców II grupy i strojenie kościoła. 

6. W sobotę 21 maja przypada Wspomnienie św. Jana Nepomucena, którego uczcimy Mszą św. 
poranną i Nabożeństwem przy Kapliczce po Eucharystii. Różaniec misyjny o godz. 630. 
● O godz. 1030 – Msza święta Pierwszokomunijna II grupy dzieci, które polecamy pamięci  
   modlitewnej wraz z Rodzicami i Panią Ewą, którym dziękujemy za przygotowanie dzieci. 

7. W niedzielę 22 maja o godz. 700 Msza święta w intencji Czcigodnej Siostry M. Rity z okazji 
imienin. Pamiętajmy o Niej w modlitwie. 
● Również w przyszłą niedzielę 22 maja o godz. 1730 zapraszamy na Nabożeństwo Majowe  
   przy grocie Matki Bożej obok probostwa, z piosenkami i poezję Maryjną w wykonaniu  
   Scholi Rodzinnej, Młodzieży i Siostry Eligii. Po „Majowym” zapraszamy na grilla. 

8. Kapłańskie odwiedziny chorych odbędą się 23 maja. Zapisy w zakrystii. 
● Zapisy na Pielgrzymkę Jasnogórską pieszą i autokarową również w zakrystii. 
● Zapisy na Pielgrzymkę autokarową mężczyzn i młodzieńców do Piekar Śląskich  
   z Księdzem Rafałem w niedzielę 29 maja – także w zakrystii. 

9. Udało nam się zorganizować dwie wycieczki dla naszych Sióstr i Braci z Ukrainy razem  
z Gospodarzami – 24 maja do Skansenu Wsi Śląskiej w Parku Chorzowskim. 
i 25 maja – na Zamek i do Parku w Pszczynie  
● Obie wycieczki „gratis” – trzeba tylko zabrać prowiant. 
● Zapisy w zakrystii do przyszłej niedzieli. 

10. Rocznicę Pierwszej i Wczesnej Komunii Świętej będziemy świętować w niedzielę 5 czerwca  
na Mszy świętej o godz. 1100. Zbiórka dzieci i rodziców o godz. 1040 przed probostwem. 

11.  Prosimy o zgłaszanie Kandydatów do Parafialnej Rady Duszpasterskiej do niedzieli 29 maja. 

12. Bóg zapłać za dzisiejszą kolektę i za ofiary z całego tygodnia złożone w kościele i wpłacone  
na konto parafialne.   
● Miesięczna kolekta specjalna w przyszłą niedzielę 22 maja będzie również przeznaczona  
   na renowację Krzyży i figury Matki Bożej na cmentarzu. 


