
Chrystus zmartwychwstał! On „pokonał śmierć” i „otworzył nam bramy nieba”, 
abyśmy „zostali odnowieni przez Ducha Świętego i mogli zmartwychwstać do nowego 

życia w światłości”. Eucharystia jest miejscem odnowienia i nieustannego 
powstawania z naszych mar, z naszej słabości, grzechu i śmierci.  

Przychodzimy, aby zaczerpnąć Bożej miłości i napełnić się Duchem Świętym  
na naszą codzienność i życie doczesne, abyśmy u końca czasów  

zmartwychwstali do pełni życia na wieki. 

 OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE PARAFII ŚW. JANA CHRZCICIELA W PAWŁOWICACH 
      NA UROCZYSTOŚĆ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO  17.04.2022 R.  

 

❖ Szczególną modlitwą ogarniamy wszystkich dorosłych Katechumenów Kościoła 

Katolickiego, którzy w Polsce i na świecie przyjęli chrzest święty w Noc Paschalną. 
❖ Pozdrawiamy i ogarniamy modlitwą naszych Braci i Siostry z Ukrainy. 

❖ Kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszego kościoła i parafii. 
 

1. Zapraszamy dzisiaj o godz. 1500 na Uroczyste Nieszpory Wielkanocne poprzedzone Koronką  

do Miłosierdzia Bożego i Nowenną, którą będzie odmawiać – jutro o godz. 1540, a w tygodniu  

o 1630 przed Mszami wieczornymi. 

2. Jutro obchodzimy Poniedziałek Wielkanocny – drugi dzień Świąt. Zapraszamy na Msze święte  

o godz. 700, 900, 1100 i 1600. Nie będzie Nieszporów. 
● Kolekta będzie przeznaczona na Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego i na Katolicki  

   Uniwersytet Lubelski. 

● Do przyszłej niedzieli przeżywamy Oktawę Wielkanocną, dlatego w piątek nie ma postu. 

3. We wtorek 19 kwietnia o godz. 1000 w kościele w Wiśle Małej zostanie odprawiona Uroczysta Msza  

święta z okazji Konwentu Wielkanocnego Kapłanów naszego Dekanatu, której będzie przewodniczył  

Ks. abp Koadiutor Adrian Galbas, który pierwszy raz odwiedzi nasz Dekanat, aby zapoznać się  

z Kapłanami i Wiernymi. 

● Do licznego udziału w tej Eucharystii zapraszamy delegacje wiernych z wszystkich parafii naszego  

   Dekanatu i prosimy o wsparcie modlitewne.  

● Także we wtorek 19 IV obchodzimy Dzień Świętego Józefa, którego uczcimy nabożeństwem  

   po Mszy św. porannej i wieczornej. 

4. We środę 20 IV o godz. 1800 w salce odbędzie się spotkanie Bliższego Przygotowania do Małżeństwa  

dla młodzieży po bierzmowaniu. 

5. W czwartek 21 kwietnia zapraszamy do kościoła na godz. 1830 na spotkanie Seminarium Odnowy Wiary  

z katechezą parafialną: „Każdy ma swoje miejsce i zadanie w Kościele” i z modlitwą uwielbienia Jezusa  

w Najświętszym Sakramencie. 

6. W sobotę 23 kwietnia na Mszy św. porannej o godz. 700 będziemy świętować 75. Urodziny i 49. rocznicę 

Święceń Kapłańskich Ks. Proboszcza Seniora Kanonika Floriana Ludziarczyka. 
● Zapraszamy Parafian do licznego udziału w tej Eucharystii i prosimy o pamięć w modlitwie. 

● Także w sobotę 23 IV o godz. 900 w kościele Pierwsza Spowiedź święta II grupy Dzieci (z 21 maja). 

● Również w sobotę 23 IV o godz. 1500 w klasztorze Sióstr Służebniczek odbędzie się spotkanie  

   Wspólnoty Rodzina bł. Edmunda Bojanowskiego. 

7. W przyszłą niedzielę będziemy obchodzić Święto Miłosierdzia Bożego – Dzień Patronalny CARITAS  

i wszystkich zaangażowanych w dzieło miłosierdzia. Mszę św. o godz. 900 ofiarujemy w intencji 

dziękczynnej  za Siostry i Braci z Parafialnego Zespołu Charytatywnego i z Akcji Katolickiej oraz  

za zmarłych członków tych grup. 

● Również w przyszłą niedzielę 24 IV na Mszy św. o godz. 1100 będziemy świętować urodziny naszej  

   Pani Katechetki Ewy Gałuszka. Zapraszamy do udziału zwłaszcza jej uczniów i wychowanków  

   z rodzicami i prosimy o pamięć w modlitwie. 

8. Kapłańskie odwiedziny chorych parafian odbędą się 25 kwietnia. Zgłoszenia w zakrystii. 

9. Zapraszamy na autokarową pielgrzymkę parafialną w dniach 9-12 czerwca br. Informacje na folderach. 

Zapisy w zakrystii do końca kwietnia, gdyż w maju musimy potwierdzić rezerwację noclegów, dlatego 
prosimy NIE ZWLEKAĆ. 

● Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę odbędzie się w dniach 10-12 lipca br. Zapisy rozpoczniemy  

   na początku maja. 

10. Dziękujemy Wszystkim, którzy wysprzątali i przystroili kościół na Święta Wielkanocne – Siostrze Goretti, 

Pani Urszuli z Córkami oraz Panom Andrzejowi, Piotrowi i Damianowi Stańkowi, który wykonał piękne 
podstawy i oświetlenie figur ołtarzowych – Matki Bożej i św. Józefa. 

● Rodzinie Państwa Biela dziękujemy za donice z kwiatami na groby Kapłanów i Dobrodziejów Parafii. 

● Bóg zapłać za wszystkie kolekty i ofiary wielkanocne złożone w kościele i wpłacone na konto  
   parafialne, także za ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego oraz za świąteczne dary stołu  
   na probostwo. 
● Kolekta przyszłej niedzieli będzie przeznaczona na CARITAS naszej Archidiecezji. 


