
Od początku swego istnienia Kościół Chrystusowy szczególną troską 
otaczał sieroty i wdowy. Dla opieki nad nimi apostołowie ustanowili 

diakonów, a św. Paweł otrzymał nakaz, aby głosząc Ewangelię,  
nie zapomniał o ubogich. Św. Jakub mówił o potrzebie niwelowania 

podziałów ekonomicznych we wspólnocie uczniów, aby ubogich braci 
traktować na równi z bardziej majętnymi. Posłanie „Idźcie w pokoju”, 

kończące każdą Mszę świętą, zaprasza nas do głoszenia Ewangelii 
także przez jałmużnę i troskę o sprawiedliwość społeczną. 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE PARAFII ŚW. JANA CHRZCICIELA W PAWŁOWICACH 
                             NA XXV NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ  – 18.09.2022 R. 

 

 

 

❖ Dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, a w naszej 
parafii i sołectwie świętujemy DOŻYNKI. 

❖ Szczególną modlitwą ogarniamy wszystkich odpowiedzialnych za przekaz informacji 
oraz rolników, gospodarzy, sadowników, ogrodników i leśników. Wspólnie 

dziękujemy Bogu za plony ziemi i za trud pracy tych, którzy ją uprawiają. 

❖ Kolekta jest przeznaczona na Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego  
i na potrzeby naszej parafii. 

 

1. Dziękujemy Panu Sołtysowi, Starostom Dożynek i Rolnikom za zorganizowanie Dożynek, 
przystrojenie ołtarza i kościoła oraz za ofiarowane plony ziemi. 

2. Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego na Osiedlu świętuje dzisiaj Odpust. Nieszpory o godz. 1630. 

3. W tym tygodniu obchodzimy kwartalne dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców. 

4. W poniedziałek 19 IX obchodzimy Dzień Świętego Józefa. Zapraszamy na Msze św. i nabożeństwa. 

5. Od poniedziałku do końca września można zamawiać w kancelarii parafialnej Msze św. na przyszły 
rok – okolicznościowe – urodzinowe, rocznicowe, jubileuszowe, rodzinne itp.  
Msze św. za zmarłych będziemy przyjmować od października, tak jak w poprzednich latach  
– do skrzynki w kościele, aby uniknąć kolejek w kancelarii. 

6. Także w poniedziałek 19 IX o godz. 1800 w domu katechetycznym odbędzie się spotkanie Parafialnej 

Rady Duszpasterskiej i Ekonomicznej. 

7. W środę 21 IX przypada Święto Świętego Mateusza Apostoła i Ewangelisty. 
● W tym dniu o godz. 1745 Spotkanie Zespołu Charytatywnego na probostwie. 

8. W czwartek o godz. 1700 Msza święta SZKOLNA! Zapraszamy na nią wszystkich uczniów  
z klas I – VI oraz dzieci przedszkolne wraz z rodzicami. 
● Bardzo prosimy rodziców, aby w tygodniowym planie dodatkowych zajęć i kółek popołudniowych  
   uwzględnili także udział dzieci w czwartkowych Mszach szkolnych. 
● Dzieci i młodzież naszej parafii zapraszamy na spotkania i formację chrześcijańską w grupach: 
   - Ministranci w soboty o godz. 900 
   - Dzieci Maryi w soboty o godz. 900 
   - Młodzież w piątki o godz. 1800 

9. Również w czwartek 22 IX o godz. 1800 na probostwie Spotkanie z Katechetami. 

10. W piątek 23 IX obchodzimy wspomnienie Św. Ojca Pio z Pietrelciny. Zapraszamy na Mszę świętą 
poranną z nabożeństwem do św. O. Pio. 
● O godz. 1630 Adoracja Najświętszego Sakramentu z Koronką do Miłosierdzia Bożego. 

11. W sobotę 24 IX przypada Dzień Patronalny. 
● Zapraszamy na Mszę świętą poranną i Nabożeństwo do św. Jana Chrzciciela. 

12. Kapłańskie odwiedziny chorych odbędą się 26 września. Zgłoszenia w zakrystii. 

13. Chrzty i Roczki będziemy świętować w niedzielę 2 X na Mszy św. o godz. 1600. Zgłoszenia dzieci  
w kancelarii parafialnej, a nauka przedchrzcielna dla rodziców i chrzestnych w sobotę  
1 X o godz. 1900 w kościele. 

14. Bóg zapłać za dzisiejszą kolektę i za ofiary z całego tygodnia złożone w kościele i wpłacone  
na konto parafialne.  
● Ofiary na kwiaty i sprzątanie kościoła oraz na cele charytatywne można złożyć do skarbon. 
● Miesięczna kolekta specjalna w przyszłą niedzielę będzie przeznaczona na pokrycie kosztów  
   energii elektrycznej i innych mediów parafialnych oraz na utrzymanie obejścia kościoła,  
   cmentarza, salek i probostwa – koszenia trawników i żywopłotów.    


