
Każdego dnia doświadczamy Bożego miłosierdzia.  
Otworzyliśmy dzisiaj oczy, Bóg dał nam nowy dzień, mówi do nas, 

karmi Eucharystią, przebacza grzechy. Wielu znaków  
Jego miłosierdzia jeszcze nie rozpoznajemy, co nie pomniejsza  

Jego hojności i wielkoduszności. Najważniejszym Jego pragnieniem 
jest to, byśmy nawracając się, poznali Go, wybrali i pokochali. 

 OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE PARAFII ŚW. JANA CHRZCICIELA W PAWŁOWICACH 
      NA VII NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ – 20.02.2022 R.   

 

❖ Dziś alumni WŚSD w Katowicach rozpoczynają rekolekcje przed święceniami 

diakonatu. Polecamy ich wraz z rekolekcjonistą w naszej modlitwie. 
❖ Kolekta jest przeznaczona na potrzeby bieżące naszej parafii. 

 

1. Zapraszamy na Nieszpory niedzielne dzisiaj o godz. 1520 ze szczególną modlitwą  
za przyszłych diakonów i kleryków naszego seminarium.  

2. We wtorek 22 lutego obchodzimy Święto Katedry Świętego Piotra Apostoła – dzień szczególnej 

modlitwy za Ojca Świętego Franciszka, Piotra naszych czasów i Papieża Seniora Benedykta 
XVI. 

3. Czwartek, 24 lutego, to nasz Dzień Patronalny. Zapraszamy na Msze święte  
i nabożeństwo poranne ku czci św. Jana Chrzciciela. 

4. Kapłańskie odwiedziny chorych i niedomagających parafian z posługą sakramentalną odbędą 
się 28 lutego. Zapisy w zakrystii. 

5. Spotkanie z liderami i animatorami Parafialnych grup formacyjnych i modlitewnych  
w związku z Wizytacją Kanoniczną naszej parafii, odbędzie się w poniedziałek  
28 lutego o godz. 1800 w domu katechetycznym. Prosimy o obecność Wiceprzewodniczących 
Parafialnej Rady Duszpasterskiej i Ekonomicznej  
oraz przełożonych Akcji Katolickiej, Zespołu Charytatywnego, Koła Misyjnego, Legionu Maryi, 
Rodziny Bł. Edmunda, Róż Różańcowych, Żywego Różańca Rodziców za Dzieci, Duchowej 
Adopcji Dzieci Poczętych, Szkaplerza Świętego, Bliższego Przygotowania do Małżeństwa,  
a także delegatów Katechetów i Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej, Organistów, 
Ministrantów, Dzieci Maryi i Grupy Młodzieżowej. 

6. W przyszłą niedzielę 27 lutego przypadają sześćdziesiąte urodziny naszego Księdza 
Proboszcza Eugeniusza Paruzela, który zaprasza wszystkich na Mszę świętą urodzinową  
o godz. 900, a po Eucharystii na wspólne spotkanie przy kawie i kołoczu  
w salkach domu katechetycznego. Pamiętajmy o Nim w modlitwie, jak również  
o Księdzu emerycie Andrzeju Bartoszku z Warszowic, który w tym samym dniu obchodzi  
70. urodziny i o Siostrze M. Wirginii, byłej Przełożonej naszego klasztoru Sióstr Służebniczek, 
która będzie obchodzić swoje 60. urodziny w dniu 1 marca, a 27 lutego dołączy do nas. 

7. Zapraszamy na czterodniową parafialną pielgrzymkę autokarową do Kalisza, Lichenia, 
Sadowa i Torunia w dniach 9-12 czerwca 2022 r. 
● Więcej informacji na karteczkach dostępnych na półce z czasopismami. 

8. Bóg zapłać za dzisiejszą kolektę i za ofiary z całego tygodnia złożone w kościele  
i wpłacone na konto parafialne oraz za ofiary do skarbon. 
● Miesięczna kolekta specjalna w przyszłą niedzielę 27 lutego będzie przeznaczona  
   na pokrycie kosztów energii cieplnej i elektrycznej kościoła, salek i probostwa.  

 

 

Modlitwa za Ojca Świętego  
 

Jezu, jedyna Drogo do Ojca, Prawdo i Życie człowieka. Ty obiecałeś prowadzić swój 

Kościół do końca czasów. Ty wybrałeś naszego Ojca Świętego, Franciszka, 
ustanawiając go Pasterzem Kościoła Powszechnego. Udziel mu pełni łask Ducha 

Świętego, niech utwierdza nas w wierze i prowadzi nas we wspólnocie nadziei  
i miłości. Za wstawiennictwem Maryi, Dziewicy i Matki, zjednocz nas z Następcą 
św. Piotra i umacniaj nas w każdej Eucharystii, dając nam siłę, byśmy pocieszali 

prześladowanych, byli solidarni z biednymi i cierpiącymi, głosząc Twoją Śmierć  
i Zmartwychwstanie wszystkim narodom Ziemi. Amen. 


