
W poprzednią niedzielę przeżywaliśmy uroczystość Chrztu Pańskiego.  
Dzisiaj jesteśmy uczestnikami przemienienia wody w wino podczas wesela,  
w którym bierze udział Jezus razem ze swoją Matką i uczniami. Liturgicznie 

podążamy zatem do miejsc i wydarzeń, które rozważamy w tajemnicach światła 
Różańca świętego. Wydarzenia znad Jordanu i Kany Galilejskiej prowadzą nas  

do głoszenia Ewangelii, wzywania do nawrócenia i udziału w Eucharystii. 

 OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE PARAFII ŚW. JANA CHRZCICIELA W PAWŁOWICACH 

      NA II NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ – 16 STYCZNIA 2022 R.   
 

 

❖ Szczególną modlitwą w dniu urodzin ogarniamy Ojca Stanisława Goszyca   
– misjonarza Świętej Rodziny, pochodzącego z naszej parafii oraz Parafian,  

za których ofiarujemy w tym tygodniu Msze święte Kolędowe. 
❖ Kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszej Archidiecezji. 

 

1. Dzisiaj o godz. 1400 w salkach – Spotkanie Przełożonych Róż Różańcowych naszej parafii. 

Prosimy o obecność wszystkich zelatorów lub ich zastępców. 

2. Zapraszamy dzisiaj do kościoła na godz. 1520 całe rodziny – dzieci, młodzież i dorosłych 
na Wspólną Adorację Dzieciątka Jezus przy Żłóbku z Wystawieniem Najświętszego 

Sakramentu. 

3. Od poniedziałku do piątku zapraszamy na Msze święte Kolędowe o godz. 1700: 
● 17 stycznia o godz. 1700  w intencji Parafian z ul. Kolonii Studzieńskiej 

● 18 stycznia o godz. 1700  w intencji Parafian z ul. Wspólnej, Długiej, Radosnej i Skargi 
● 19 stycznia o godz. 1700  w intencji Parafian z ul. Rolników i Dąbrowskiej 

● 20 stycznia o godz. 1700  w intencji Parafian z ul. Pszczyńskiej 
● 21 stycznia o godz. 1700  w intencji Parafian z ul. Wrzosowej, Ogrodowej i Astrów  

4. We wtorek 18 stycznia rozpocznie się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan,  

który potrwa do 25 stycznia. Polecajmy tę intencję w naszych modlitwach. 

5. We środę 19 stycznia obchodzimy Dzień Świętego Józefa. Zapraszamy rano o godz. 700  

na Mszę świętą wotywną ku czci Św. Józefa i na Nabożeństwo. 

6. Także w środę 19 stycznia o godz. 1800 w salkach odbędą się dwa spotkania: 
I – Bliższego Przygotowania do Małżeństwa dla młodzieży po bierzmowaniu. 

II – Spotkanie Synodalne z Delegatami do wysłuchania z Parafii Dekanatu Pawłowickiego.  

7. W czwartek 20 stycznia o godz. 1830 zapraszamy wszystkich chętnych do kościoła  
na Spotkanie Seminarium Odnowy Wiary z Katechezą Parafialną „Kościół jako Lud Boży, 
Ciało Chrystusa i Świątynia Ducha Świętego”, którą poprowadzi Pani Karolina Dobies. 
● Po katechezie modlitwa uwielbienia Jezusa przy Najświętszym Sakramencie  

   i przy stajence betlejemskiej. 

8. W III piątek miesiąca 21 stycznia o godz. 700 Msza św. wotywna o Miłosierdziu Bożym  
z Nabożeństwem, a o godz. 1630 Adoracja Najświętszego Sakramentu z Koronką  

do Miłosierdzia Bożego. 

9. W sobotę 22 stycznia przypada rocznica tragicznej śmierci śp. Księdza Edwarda Janoty – 
Wikariusza naszej parafii. Zapraszamy rano o godz. 700 na Mszę św. o pokój Jego duszy  

i radość nieba. 

10. W przyszłą niedzielę 23 stycznia o godz. 1100 zapraszamy na Mszę świętą w intencji 
Czcigodnego Ks. Proboszcza Seniora Gerarda Wochnika z okazji Jego 85. Urodzin  

i prosimy o pamięć w modlitwie. 

11. Także w przyszłą niedzielę o godz. 1400 w salkach – Spotkanie Zespołu Charytatywnego  

i Koła Misyjnego naszej parafii. Prosimy o obecność wszystkich członków tych grup. 

12. Kapłańskiej odwiedziny chorych i niedomagających parafian odbędą się 24 stycznia. 

Zgłoszenia w zakrystii. 

13. 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 będzie przeznaczona  
   na pokrycie kosztów energii elektrycznej i cieplnej kościoła, salek i probostwa. 

 


