OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE PARAFII ŚW. JANA CHRZCICIELA W PAWŁOWICACH
NA III NIEDZIELĘ WIELKIEGO POSTU – 20.03.2022 R.
Dziś w liturgii słowa zostaniemy przeniesieni przez wielowiekową historię zbawienia,
dotykając ludzkiej przemijalności. Całe nasze życie upływa szybko, a przeżywane
bez Chrystusa, rodzi pustkę i lęk przed agonią. Dlatego przychodzimy na niedzielną
Eucharystię, gdyż – jako wierzący – chcemy, by Bóg nadał wartość naszej codzienności.
Zbliżanie się do Zbawiciela czyni mijające dni nie tylko elementem przeszłości,
ale przede wszystkim stanem, w którym dany nam czas wypełniany jest przez wieczność.
❖ Szczególną modlitwą ogarniamy naszą Wspólnotę Parafialną w dniach przygotowania
do Rekolekcji Wielkopostnych oraz Siostry i Braci z Ukrainy, którzy znaleźli schronienie
w rodzinach naszej parafii i Gminy, jak również Wszystkich zaangażowanych w niesienie
pomocy Uchodźcom. Błagajmy Boga o pokój i zakończenie wojny na Ukrainie.
❖ Dzisiaj po Mszach świętych przed kościołem odbywa się zbiórka ofiar na Fundusz Misyjny
„Ad Gentes”, a kolekta przeznaczona jest na wsparcie Domu Księży Emerytów
w Katowicach.
1. Dzisiaj po Mszy św. przedpołudniowej rozpoczniemy Nabożeństwo Czerdziestogodzinne, które będzie
kontynuowane w poniedziałek i wtorek według podanego planu, dostępnego na afiszach i na stronie
internetowej parafii. Zapraszamy wszystkich Parafian do wspólnej modlitwy przed Jezusem
Eucharystycznym, a chorych prosimy o łączność duchową w modlitwie.
2. Dzisiaj o godz. 1500 Koronka do Miłosierdzia Bożego, a o godz.1515 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.
● Droga Krzyżowa dla Dzieci w czwartek o godz. 1730, dla Młodzieży i Dorosłych w piątek o godz. 1745.
● Zalecki za zmarłych można złożyć w zakrystii.
3. W tym tygodniu, we wtorek 22 marca przypadają 60. Urodziny Pani Urszuli, która troszczy się
o czystość naszego kościoła. Polecamy Ją wdzięcznej pamięci modlitewnej parafian.
4. W środę 23 marca o godz. 1745 w kościele katecheza dla dzieci i rodziców przygotowujących się
do I Spowiedzi i Komunii Świętej, a o godz. 1800 w salkach – Bliższe Przygotowanie do Małżeństwa.
5. W czwartek 24 marca obchodzimy Dzień Patronalny.
6. W piątek 25 marca obchodzimy Uroczystość Zwiastowania Pańskiego i Dzień Świętości Życia, w którym
modlimy się za dzieci poczęte, a nienarodzone. Zapraszamy na Msze święte rano i wieczorem.
● Podczas Mszy św. o godz. 1700 będzie można przystąpić do Wspólnoty Modlitwy Duchowej Adopcji
Dzieci Poczętych, którą animuje Pan Stasiu Harazin.
● W tym dniu imieniny obchodzi Siostra Nazaria, a Pan Michał Staniek – nasz najmłodszy organista
świętuje dwudzieste urodziny. Zapraszamy na Mszę świętą w ich intencji o godz. 7 00 i prosimy
o pamięć w modlitwie.
7. W sobotę 26 marca, mszą świętą wieczorną rozpoczniemy nasze Parafialne Rekolekcje Wielkopostne,
które poprowadzi O. Waldemar Janecki – Przełożony Wspólnoty Misjonarzy Oblatów z Koszutki
w Katowicach. Rekolekcje potrwają do środy 30 marca. Bardzo prosimy wszystkich Parafian
o zapoznanie się z planem rekolekcji dostępnym na afiszach i na parafialnej stronie internetowej
i o zaplanowanie sobie czasu na udział w Eucharystiach i Naukach rekolekcyjnych.
8. W przyszłą niedzielę 27 marca o godz. 900 zapraszamy na Mszę św. w intencji naszych Piekarzy
i Cukierników z Piekarni „TAD-Pisarek” i „Jomar-Konieczny” z okazji wspomnienia św. Klemensa,
ich Patrona. Dziękujemy Im również za wszelkie wsparcie okazywane naszej parafii.
9. Rekolekcyjne odwiedziny chorych odbędą się 28 marca. Zgłoszenia w zakrystii.
10. Zachęcamy do abstynencji wielkopostnej i prosimy o wpisanie swoich postanowień w Księdze
Trzeźwości wyłożonej w Kapicy Chrzcielnej.
11. Zapraszamy na 4 dniową pielgrzymkę parafialną w dniach 9-12 czerwca br. Więcej informacji
na ulotkach. Zapisy w zakrystii.
12. Dziękujemy Wszystkim, którzy przygotowali paczki dla Uchodźców i zachęcamy do dalszej ofiarności
z myślą o Nich i o Parafianach potrzebujących wsparcia.

● W kościele przeprowadzimy zbiórkę żywności długotrwałej, środków czystości i słodyczy
– od 21 marca do 8 kwietnia.
● W „Biedronce” odbędzie się akcja „TAK-Pomagam” – 1 i 2 kwietnia.
● Można też wpłacać datki na konto parafialne z dopiskiem – UKRAINA.
13. Bóg zapłać za ofiary dzisiejsze i z całego tygodnia, także te wpłacone na konto parafialne.

● Bóg zapłać również za ofiary do skarbon. Ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego
i na sprzątanie kościoła prosimy złożyć w skarbonie „NA KWIATY”.
● Miesięczna kolekta specjalna w przyszłą niedzielę będzie przeznaczona na rachunki
parafialne za energię cieplną i elektryczną.
„CZUWAJCIE I MÓDLCIE SIĘ, ABYŚCIE NIE ULEGLI POKUSIE; DUCH WPRAWDZIE OCHOCZY, ALE CIAŁO SŁABE.”
(Mt 26,41)

