
Cierpienie i śmierć czasem pomagają porządkować hierarchię wartości. 
Kontemplacja „tego, którego przebili” – jak zapowiada prorok Zachariasz  
– owocuje zbawiennym bólem i łzami: „boleć będą nad nim, jak się boleje  

nad jedynakiem, i płakać będą nad nim, jak się płacze nad pierworodnym”.  
Dziś także Psalmista dzieli się z nami tym, co dla nas ważne:  

„Boże, mój Boże, szukam Ciebie”, bo „Twoja łaska jest cenniejsza od życia”. 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE PARAFII ŚW. JANA CHRZCICIELA W PAWŁOWICACH 
                             NA XII NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ  – 19.06.2022 R. 

 

 

❖ Dzisiaj świętujemy nasz Festyn Parafialny „Pokój i Dobro, Pokój Wam!”  

Szczególną modlitwą ogarniamy organizatorów, sponsorów, darczyńców, 

wykonawców oraz naszych Przyjaciół z Ukrainy. 
❖ Kolekta jest przeznaczona na utrzymanie naszego Kościoła, salek i probostwa  

oraz obejścia parafialnego.  
 

1. Jeszcze raz wszystkich serdecznie zapraszamy na nasz Festyn Parafialny od 1430 do 2030.  

Program festynu jest dostępny na plakatach. 

● Wypieki przygotowane na festyn prosimy złożyć w salkach od 1330 do 1400. 

● Msza święta w intencji organizatorów i darczyńców festynu będzie odprawiona w Odpust Parafialny 

   26 czerwca o godz. 1100. 

2. Dzisiejsze nabożeństwo Oktawy Bożego Ciała odprawimy po Mszy św. o godz. 1100, ze względu na festyn. 

3. Dziękujemy za zaangażowanie w wyborach do PRD i gratulujemy Parafianom, którzy zostali wybrani na 

kolejną kadencję 2022-2027: Agnieszka Hanusek, Stanisław Harazin, Jan Staniek, Tadeusz Sereta, 

Alojzy Krosny, Grzegorz Nogły. 

● Jednocześnie dziękujemy tym członkom PRD, którzy zakończyli swoją posługę. 
● Zebranie PRD i Ekonomicznej odbędzie się pod koniec września 2022 r.  

● Pełny skład PRDiE jest zamieszczony na stronie internetowej parafii i w gablotce w bramie. 

4. W poniedziałek 20 VI obchodzimy Dzień Świętego Józefa. Zapraszamy na Mszę świętą poranną  

i nabożeństwo. 

● Także w poniedziałek 20 VI odwiedzimy z posługą kapłańską chorych parafian. Zapisy w zakrystii. 
● Również w poniedziałek – okazja do spowiedzi przed odpustem i wakacjami dla dzieci i młodzieży: 

● o godz. 1600 – klasy 3,5 i 6 szkoły podstawowej (klasy 4 i dzieci po Wczesnej Komunii Świętej wedle    

   potrzeby, bo miały już spowiedź w czerwcu). 

● o godz. 1830 z Adoracją Najświętszego Sakramentu – klasy 7 i 8 oraz młodzież ponadpodstawowa. 

● MSZE ŚWIĘTE NA ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNO-KATECHETYCZNEGO: 
   - 21 czerwca o godz. 1530 w intencji klas VIII z okazji ukończenia szkoły. 

   - 23 czerwca o godz. 1600 w intencji klas 1,2 i 3 Szkoły Podstawowej. 

   - 24 czerwca o godz. 800 w intencji klas 4,5,6 i 7 Szkoły Podstawowej. 

● Dziękujemy Dyrekcji naszej Szkoły, Nauczycielom, Katechetom, Rodzicom i Dzieciom za dobrą  

   współpracę i wspólne zaangażowanie oraz życzymy radosnych, spokojnych i bezpiecznych wakacji.  

5. Uroczystość Narodzenia Św. Jana Chrzciciela przypadnie w tym roku 23 VI, Uroczystość Najświętszego 

Serca Pana Jezusa będziemy świętować 24 VI, a Wspomnienie Niepokalanego Serca Maryi 25 VI. 

● Zapraszamy na Eucharystie i nabożeństwa tych ważnych Świąt oraz na Oktawę Bożego Ciała, którą  

   zakończymy w piątek o godz. 1730 nabożeństwem do Najświętszego Serca Pana Jezusa i Procesją  

   wokół kościoła. 

● Msza św. z okazji Dnia Ojca za naszych Ojców – żyjących i zmarłych: 23 VI o godz. 700. 

6. W sobotę 25 VI o godz. 700 – Msza święta za ++ z Róż Różańcowych w II kwartale br., a o godz. 1600 

szczególna okazja do spowiedzi przed Odpustem z Adoracją Najświętszego Sakramentu. 

7. Zapisy na Pielgrzymkę Jasnogórską i na wycieczki sierpniowe dzieci i młodzieży – do końca czerwca  

w zakrystii. Zapisy na chrzty i roczki (3 VII) w Kancelarii Parafialnej. 

8. W przyszłą niedzielę 26 czerwca będziemy świętować nasz Odpust Parafialny. Kaznodzieją i sumistą 

odpustowym będzie Czcigodny Ksiądz Eugeniusz Góra, były proboszcz Parafii św. Stanisława w Żorach. 

● zapraszamy Parafian – Dzieci, Młodzież i Dorosłych do licznego udziału szczególnie w Uroczystej  

   Mszy św. o godz. 1100, z procesją wokół kościoła. 
● Prosimy dzieci do sypania kwiatków i dzieci komunijne w strojach. Zapraszamy Strażaków  

   do baldachimu i poczty sztandarowe parafii. 

● Nieszpory Odpustowe odprawimy o godz. 1520. 

9. Bóg zapłać za dzisiejszą kolektę i za ofiary z całego tygodnia złożone w kościele i wpłacone na konto 

parafialne oraz za ofiary i dary na festyn. Intencje wakacyjne można złożyć w zakrystii. 

● Miesięczna kolekta specjalna w Odpust Parafialny 26 VI będzie przeznaczona na renowację figury  

   Matki Bożej i Krzyży przykościelnych. 

„Dzisiaj jest dzień, który dał nam Pan. Weselmy się i radujmy się nim.” 


