
 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE PARAFII ŚW. JANA CHRZCICIELA W PAWŁOWICACH 

NA  IV  NIEDZIELĘ  ADWENTU – 18 GRUDNIA 2022 R. 
 

   

Ten, kto stanie w świętym miejscu, otrzyma błogosławieństwo 
od Pana. Te słowa wybrzmią w dzisiejszym psalmie.  

Bóg jest wierny obietnicom. Dlatego w tej Eucharystii obdarza 
nas największym błogosławieństwem, jakim jest Jezus 

Chrystus.  
On zstępuje z nieba, aby zbawić swój lud od grzechów.  

Czyni to przez swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie, które 
uobecnia dla nas w Najświętszej Ofierze. 

 
 

♦ Szczególną modlitwą za wstawiennictwem Świętej Rodziny z Nazaretu ogarniamy nasze  
  Rodziny, wszystkich chorych, cierpiących, samotnych, przebywających za granicą,  
  darczyńców i wolontariuszy przedświątecznych akcji charytatywnych oraz Siostry  
  i Braci z Ukrainy. 
♦ Kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszego kościoła i parafii. 
 

 

1. Zapraszamy dzisiaj o 1520 na Nieszpory Adwentowe z modlitwą do Świętego Józefa. 
● Zapraszamy również na ostatnie Roraty od poniedziałku do czwartku o godz. 645. 
● Dziękujemy Księdzu Rafałowi, Siostrze Eligii i Konradowi Janulkowi za piękne przygotowanie  
   i przeprowadzenie tegorocznych Rorat ze świętym Dziadkiem Joachimem. 
● Dziękujemy również dzieciom, młodzieży i dorosłym, którzy uczestniczyli w Roratach.  

2. Jutro odbędą się przedświąteczne odwiedziny chorych parafian z posługą kapłańską.  
Zgłoszenia chorych w zakrystii.  

3. Zapraszamy do spowiedzi przedświątecznej według podanego planu. 

4. We wtorek na Roratach Msza święta za śp.+ Siostrę M. Asterię Krakowczyk, Służebniczkę 
spoczywającą na naszym cmentarzu, w kolejną rocznicę śmierci. 

5. Świętowanie Bożego Narodzenia rozpoczniemy Uroczystą Mszą Świętą „Pasterką” o północy, którą 
odprawimy w intencji Parafian i w intencji wszystkich dzieci poczętych, ochrony życia ludzkiego  
oraz Wspólnoty Modlitewnej DADP w naszej parafii. 
● Kolekta będzie przeznaczona na Fundusz Obrony Życia. 
● Przed Pasterką, o godz. 2330 zapraszamy na czuwanie z pieśnią i modlitwą, przygotowane przez  
   Rodziny naszej parafii z Księdzem Rafałem. 

6. Zapraszamy na Msze święte w Uroczystość Bożego Narodzenia 25 XII, która w tym roku przypada 
w niedzielę.  
● W I Święto zapraszamy o godz. 1520 na Uroczyste Nieszpory Kolędowe. 
● Kolekta z Bożego Narodzenia będzie przeznaczona na potrzeby naszej parafii i kościoła. 
● W Drugi Dzień Świąt Msze święte tak, jak w niedziele. Mszę świętą o godz. 700 ofiarujemy  
   za zmarłe członkinie Zespołu Charytatywnego. 

7. Chrzty i Roczki będziemy świętować w Niedzielę Chrztu Pańskiego 8 stycznia 2023 r. na Mszy 
świętej o godz. 1600. Zgłoszenia dzieci w Kancelarii Parafialnej. Nauka chrzcielna – 7.01.2023 r.  
o godz. 1900 w kościele. 

8. Dziękujemy wszystkim darczyńcom, ofiarodawcom i wolontariuszom przedświątecznych akcji 
charytatywnych. 
● Bóg zapłać Zespołowi Charytatywnemu i Akcji Katolickiej naszej parafii za przeprowadzenie  
   zbiórki  „TAK – POMAGAM”, oraz przygotowanie i rozprowadzenie paczek. Dziękujemy Dyrekcji  
   i Pracownikom sklepu „Biedronka”. 
● Dzięki waszej dobroci i hojności Kochani Parafianie, mogliśmy obdarować paczkami  
   świątecznymi kilkadziesiąt rodzin i osób potrzebujących wsparcia, a kilka osób i rodzin  
   otrzymało wsparcie finansowe. Niech Boże Dziecię wynagrodzi Wam błogosławieństwem,  
   zdrowiem i potrzebnymi łaskami. 

9. Po Mszach świętych Dzieci Maryi polecają stroiki świąteczne i pierniczki. Są także do nabycia 
opłatki i świece „CARITAS”. 

10. W tygodniu przedświątecznym kancelaria parafialna będzie nieczynna. 

11. Bóg zapłać za dzisiejszą kolektę, za ofiary na choinki i na sprzątanie kościoła oraz za wszystkie 
ofiary całego tygodnia złożone w kościele i wpłacone na konto parafialne. 
● Kolekta przyszłej niedzieli 25 XII będzie przeznaczona na potrzeby naszej parafii, a w Drugie  
   Święto  na Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego. 


