
Apokalipsa wskazuje dziś  na Niebiańskie Jeruzalem. Słyszymy szokującą rzecz  
– w tym mieście nie ma świątyni, „bo jego świątynią jest Pan Bóg wszechmogący”.  
Religia i towarzyszące jej zewnętrzne formy kultu skończą się, gdy nastanie pełnia  

zbawienia i zobaczymy Boga twarzą w twarz. Niech udział w paschalnej ofierze 
Chrystusa umacnia nas na drodze do Nowego Jeruzalem. 

 OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE PARAFII ŚW. JANA CHRZCICIELA W PAWŁOWICACH 
 NA VI NIEDZIELĘ WIELKANOCNĄ – 22.05.2022 R. 

 
 

 

❖ Szczególną modlitwą ogarniamy Dzieci Pierwszokomunijne z Rodzicami i z Panią Katechetką 

oraz wszystkie Rodziny i Małżonków świętujących Jubileusze i Rocznice z okazji rozpoczęcia 

Metropolitalnego Święta Rodziny. 
❖ Pamiętamy również o Czcigodnej Siostrze Ricie w dniu Jej imienin. 

❖ Dzisiejsza kolekta specjalna jest przeznaczona na renowację figury Matki Bożej i Krzyży. 
 

1. Dzisiaj o godz. 1500 w kościele Nabożeństwo z dziękczynieniem Dzieci Komunijnych. 
● Natomiast o godz. 1730 „Majowe przy Grocie Matki Bożej” z pieśnią i poezją Maryjną.  

   Zakończenie wspólnym grillem w ogrodzie. Serdecznie zapraszamy! 

2. Jutro odwiedzimy z posługą kapłańską chorych parafian. Zgłoszenia w zakrystii. 

3. W poniedziałek, wtorek i w środę obchodzimy tzw. „Dni Krzyżowe” – czas szczególnej modlitwy 
o urodzaje. Zapraszamy w tych dniach na nabożeństwa przy Krzyżach przykościelnych  
o godz. 630 i na Msze święte poranne w intencjach o dobre tegoroczne plony oraz za rolników, 
ogrodników, sadowników i gospodarzy z rodzinami. 

4. ● We wtorek 24 maja odbędzie się wycieczka dzieci i młodzieży z Ukrainy z Księdzem Rafałem  
   i opiekunami do Skansenu Wsi Śląskiej w Chorzowie. Wyjazd o godz. 815 z dolnego parkingu.  
● We środę 25 maja będzie wycieczka Rodzin z Ukrainy z Gospodarzami i z Księdzem  
   Eugeniuszem do Pszczyny na Zamek i do zagrody żubrów. Zbiórka o godz. 900, wyjazd o 915. 
● W czwartek 26 maja odbędzie się pielgrzymka Dzieci Pierwszo- i Wczesno- Komunijnych  
   z Rodzicami do Kalwarii Zebrzydowskiej i Wadowic z Ks. Rafałem i Panią Katechetką Ewą. 
● Zbiórka na dolnym parkingu o godz. 545, wyjazd o godz. 600. 

5. W czwartek 26 maja świętujemy Dzień Matki. Zapraszamy o godz. 1700 na Mszę św. w intencji 
naszych Kochanych Mam – żyjących i zmarłych i na Nabożeństwo Majowe za nie ofiarowane. 

6. Od piątku 27 maja rozpoczniemy Nowennę przed Zesłaniem Ducha Świętego, którą będziemy 
odprawiać w ramach Nabożeństw Majowych, a w czerwcu po Mszach wieczornych. 

7. Zapraszamy na Pielgrzymkę mężczyzn i młodzieńców do Piekar Śląskich z Ks. Rafałem. Zapisy 
jeszcze do czwartku w zakrystii. Wyjazd w niedzielę 29 maja o godz. 700 z dolnego parkingu. 

8. Jeszcze do przyszłej niedzieli można zgłaszać Kandydatów do Parafialnej Rady Duszpasterskiej 
poprzez wrzucenie karteczki do skrzynki z tyłu kościoła. 

9. Chrzty i Roczki będziemy świętować w  niedzielę 5 czerwca na Mszy świętej o godz. 1600. 
Zgłoszenia dzieci w Kancelarii Parafialnej. Nauka chrzcielna 4 czerwca o godz. 1900 w kościele. 

10. Procesja Bożego Ciała (16 VI) przejdzie w tym roku trasą: ul. Zjednoczenia, Miarki, 
Mickiewicza, Nową i Zjednoczenia powrót do kościoła. 
● Plan procesji i rozmieszczenie ołtarzy z podaniem ulic i parafian, których prosimy  
   o przygotowanie i przystrojenie ołtarzy – są dostępne na afiszach, na półce z czasopismami  
   i na stronie internetowej parafii. 
● Banery dekoracyjne i świeczniki na ołtarze będą do pobrania w zakrystii od 30 maja. 

11. W przyszłą niedzielę 29 maja będziemy gościć w naszej parafii Siostry ze Zgromadzenia Sług 
Jezusa z Warszawy – s. Patrycję i S. Kasię, które opowiedzą nam o historii, charyzmacie 
zakonnym i apostolstwie ich Zgromadzenia. 
● Po Mszach świętych odbędzie się przed kościołem zbiórka ofiar na rekolekcje dla młodzieży  
   organizowane przez Siostry. 
● Siostry zapraszają też na kiermasz książek, dewocjonaliów i ręcznie wykonanych kartek  
   okolicznościowych za dowolne ofiary, które również przeznaczą na apostolstwo młodzieży. 

12. Bóg zapłać za dzisiejszą kolektę i za ofiary z całego tygodnia złożone w kościele i wpłacone  
na konto parafialne.   
● Ofiary na organizację festynu parafialnego można wpłacić na konto parafialne z dopiskiem  
   „FESTYN” lub złożyć w kościele. 
● Kolekta przyszłej niedzieli będzie przeznaczona na renowację Katedry Chrystusa Króla  
   w Katowicach i budynku Kurii, które są zabytkami. 


