
Kto może stanąć na świętej górze Pana, którą jest Eucharystia,  
aby uwielbić Boga? Psalmista nam odpowiada: „Ten, kto (…) działa 

sprawiedliwe i mówi prawdę w swym sercu”. Serce i czyn mają stać się 
jednością w czasie Mszy świętej, ale i w naszym życiu.  

Szczerym sercem wołajmy więc o zmiłowanie i prośmy Boga o natchnienie  
do takich czynów, które objawią Jezusa i Jego miłość w świecie.  

Jezus bowiem, to nadzieja cała nasza, umierając zło zwyciężył pokój nam 
ogłasza. On do Ojca nas prowadzi, miłość czyni życia prawem.  

Jezus naszym jest Pokojem, naszym pojednaniem. 

  
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE PARAFII ŚW. JANA CHRZCICIELA W PAWŁOWICACH 
            NA XVI, XVII i XVIII NIEDZIELE ZWYKŁE  – 17.07., 24.07. i 31.07.2022 R. 
 

 

 
 

 

❖ Szczególną modlitwą ogarniamy wszystkich wypoczywających na wakacjach  
i urlopach, Babcie i Dziadków z okazji II Światowego Dnia Osób Starszych (24 VII) 

oraz Kierowców z okazji Wspomnienia Św. Krzysztofa (25 VII). 
❖ Kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszej parafii, a po Mszach świętych przed 

kościołem odbywa się zbiórka ofiar na wycieczki sierpniowe dla dzieci i młodzieży  

z naszej parafii i z Ukrainy. 
 
 

1. Jutro po Mszy świętej porannej Nabożeństwo do Bł. Ks. Jana Franciszka Machy. 

2. We wtorek 19 VII obchodzimy Dzień Św. Józefa. Zapraszamy na Mszę św. poranną i nabożeństwo. 

3. W piątek 22 VII przypada Święto Św. Marii Magdaleny, a w sobotę 23 VII Święto Św. Brygidy, 
zak. i Patronki Europy. 

4. W sobotę po Mszy św. wieczornej i w przyszłą niedzielę 24 lipca po wszystkich Mszach świętych 
odbędzie się Błogosławieństwo z poświęceniem Kierowców i pojazdów na pamiątkę Świętego 
Krzysztofa – Patrona Kierowców i podróżnych, którego wspominamy 25 lipca. 
● Uroczysta Msza święta w intencji Kierowców zostanie odprawiona o godz. 900. Zapraszamy  
   Poczet Sztandarowy Kierowców. 
● Ofiary z poświęcenia przeznaczymy tradycyjnie na misje – na zakup środków transportu  
   dla polskich misjonarzy i misjonarek.  

5. W niedzielę 24 VII będziemy obchodzić II Światowy Dzień Babci i Dziadka oraz Osób Starszych, 
ustanowiony przez Papieża Franciszka. Pamiętajmy w modlitwie o naszych Czcigodnych 
Seniorach. 

6. W poniedziałek 25 VII przypada Święto Św. Jakuba Apostoła. W tym dniu odbędą się 
kapłańskie odwiedziny chorych parafian, których można zgłaszać w zakrystii. 

7. We wtorek 26 VII obchodzimy Wspomnienie Świętych Joachima i Anny, Dziadków Pana Jezusa 
i Rodziców NMP, w czwartek 28 VII – Wspomnienie Św. Szarbela, a w piątek 29 VII – 
Wspomnienie Świętych Marty, Marii i Łazarza, Przyjaciół Pana Jezusa. 

8. W piątek 29 lipca o godz. 700 – Msza święta przez wstawiennictwo Świętych Marty, Marii  
i Łazarza – w intencji Pracowników probostwa i naszej parafii z dziękczynieniem  
za ich ofiarną posługę dla nas i dla Wspólnoty Parafialnej. 

9. W czwartek 28 VII o godz. 700 – Msza święta za śp. Tatianę Paszenda, naszą zmarłą Katechetkę, 
na pamiątkę urodzin, a w sobotę 30 VII o godz. 700 – Msza św. za śp. + Ks. Prob. Józefa Bańkę 
w rocznicę śmierci. 

10. Chrzty i Roczki będziemy celebrować w niedzielę 7 sierpnia na Mszy świętej o godz. 1600. 
Zgłoszenia dzieci w kancelarii parafialnej. Nauka chrzcielna – w sobotę 6 VIII o godz. 1900  
w kościele. 

11. Sierpień, to tradycyjnie miesiąc trzeźwości i dobrowolnej abstynencji na pamiątkę ważnych 
wydarzeń i rocznic narodowych. Zachęcamy do podjęcia tej ofiary i do złożenia świadectwa 
poprzez wpis w „Parafialnej Księdze Trzeźwości”. 

12. We wtorek 2 sierpnia przypada Odpust Poncjunkuli. Wierni mogą uzyskać odpust zupełny,  
gdy nawiedzą kościół parafialny, odmówią „Wierzę w Boga”, „Ojcze nasz” i „Zdrowaś Maryjo” 
oraz spełnią zwykłe warunki odpustu. 



13. W czwartek 4 sierpnia obchodzimy Wspomnienie Św. Jana Marii Vianneya, Patrona 
Proboszczów. Pamiętajmy w modlitwie o Proboszczach naszej parafii – żyjących i zmarłych. 

14. W dniach 4,5 i 6 sierpnia obchodzimy I czwartek, I piątek i I sobotę miesiąca. Zapraszamy  
na tradycyjne Nabożeństwa i Eucharystie tych pięknych Dni Eucharystycznych. 
● Okazja do spowiedzi pierwszopiątkowej – 30 minut przed Mszą świętą, a w I piątek –  
   od godz. 1600 z Adoracją Najświętszego Sakramentu i Koronką do Miłosierdzia Bożego. 

15. W sobotę 6 sierpnia obchodzimy Święto Przemienienia Pańskiego. Msza św. poranna w tym 
dniu: w intencji Księży Proboszczów naszej parafii – żyjących i zmarłych. 

16. W niedzielę 7 sierpnia przypada Wspomnienie Bł. Edmunda Bojanowskiego, Założyciela 
Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP Niepokalanie Poczętej.  
● Msza św. o godz. 700 – w intencji Zgromadzenia Sióstr Służebniczek i o nowe powołania  
   do Zgromadzenia. 
● Otoczmy modlitwą wdzięczności nasze Kochane Siostry i całe Ich Zgromadzenie. 

17. Bóg zapłać za dzisiejszą kolektę i za wszystkie kolekty tych tygodni oraz za ofiary składane  
w kościele i wpłacane na konto parafialne. Dziękujemy za ofiary na wycieczki dla dzieci  
i młodzieży z naszej parafii i z Ukrainy. 
● Ofiary na kwiaty, na sprzątanie kościoła i cele charytatywne można złożyć do skarbon. 
● KOLEKTY NIEDZIELNE: 
   – 24 lipca – na Katedrę w Katowicach (remont Krypty) 
   – 31 lipca – miesięczna kolekta specjalna na renowację Krzyży i figury Matki Bożej Bolesnej  
                     oraz cokołu. 
    – 07 sierpnia – na Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego i na potrzeby naszej parafii. 

 

Mądrość zawarta w przysłowiach 
(według „Drogi do Nieba” z 1903 r.) 

 

1. Modlitwa i praca narody wzbogaca. 

2. Msza święta nie znudzi, post nie schudzi. 

3. Kto w niedzielę Mszę świętą opuszcza,  tego Pan Bóg do nieba nie wpuszcza. 

4. Pan Bóg kocha takie dziatki, co słuchają ojca, matki. 

5. Szanuj starszych, dobrze radzą, ich nauki się przydadzą. 

6. Nie trzaskaj drzwiami, nie tupaj nogami, Anioł pokoju ma rządzić domami. 

7. Nie poprawisz nikogo złością, zrobisz wszystko łagodnością. 

8. Gniew i zemsta nas poniża, dobroć nas do Boga zbliża. 

9. Bóg dał ci dary, używając miary; Kto nie ma chęci, wie, jak się wykręci. 

10. Nie wymawiaj brzydkich słów, zawsze grzecznie, pięknie mów. Słowo dobre  

       Boga cieszy, złem, nieczystym człowiek grzeszy. 

11.  Kto z kim przestaje, takim się staje. 

12.  Grzech nie będzie odpuszczony, póki wziątek nie zwrócony. 

13.  Jest to cnota nad cnotami, trzymać język za zębami. 

14.  Masz co robić, to się imaj; obiecałeś – to dotrzymaj. 

15. Jaka praca, taka płaca. 

16. Bóg widzi! Czas ucieka! Wieczność czeka na człowieka! 

17. Największe szczęście i najlepsze mienie, jest dobre imię i czyste sumienie. 

18. Zawsze z Bogiem każda sprawa – tak mawiali starzy. 

19. Bez pracy nie ma kołaczy. 

20. Nie czyń drugiemu, co tobie nie miłe. 


