
W trzecią niedzielę zwykłą Kościół zaprasza nas do Nazaretu, gdzie Jezus  
w synagodze potwierdza realizację proroctw Izajasza odnoszących się do Niego. 

Reakcją świadków tego wydarzenia było utkwienie wzroku w Nim.  
I my uczestniczymy w liturgii, aby usłyszeć Boga, który jest wierny swoim 

obietnicom, a także w duchu wiary zobaczyć Jezusa Chrystusa, napełnić się Jego 

łaską i być zwiastunami Dobrej Nowiny w życiu codziennym. 

 OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE PARAFII ŚW. JANA CHRZCICIELA W PAWŁOWICACH 

      NA III NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ – 23 STYCZNIA 2022 R.   
 

 

❖ Dzisiaj obchodzimy Niedzielę Słowa Bożego. 
❖ Trwa Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. 

❖ Szczególną modlitwą ogarniamy Czcigodnego Księdza Proboszcza Seniora Gerarda 
Wochnika w dniu Jego 85. Urodzin, Siostry i Braci Ewangelików oraz Wspólnoty 

innych wyznań chrześcijańskich, a także Parafian za których ofiarujemy w tym 

tygodniu Msze święte Kolędowe. 
❖ Miesięczna kolekta specjalna jest przeznaczona na ogrzewanie i energię 

elektryczną kościoła, salek i probostwa.. 
 

1. Zespół Charytatywny i Koło Misyjne mają dzisiaj spotkanie o godz. 1400 w Domu 

Katechetycznym. 

2. Zapraszamy na Nieszpory Kolędowe z modlitwą o Jedność Chrześcijan dzisiaj o godz. 1520.  

3. W poniedziałek 24 stycznia obchodzimy nasz Dzień Patronalny ku czci Św. Jana 

Chrzciciela. Zapraszamy na Mszę św. poranną z Nabożeństwem. 

4. W poniedziałek odbędą się kapłańskie odwiedziny chorych i niedomagających parafian. 
Zgłoszenia w zakrystii. 

5. Od poniedziałku do piątku zapraszamy na Msze święte Kolędowe o godz. 1700: 
● 24 stycznia o godz. 1700  w intencji Parafian z ul. Leśna, Aleja Lipowa, Strumieńska  

                                                                       i ul. Młyńska 
● 25 stycznia o godz. 1700  w intencji Parafian z ul. Zjednoczenia – numery nieparzyste  

                                                                       oraz z ul. Dobra, Granica i Mały Rynek 
● 26 stycznia o godz. 1700  w intencji Parafian z ul. Zjednoczenia – numery parzyste  

                                                                       i ul. Biskupa Pawłowskiego 
● 27 stycznia o godz. 1700  w intencji Parafian z ul. Górka 

● 28 stycznia o godz. 1700  w intencji Parafian z ul. Grzybowej i Zamkowej  

6. We wtorek 25 stycznia przypada Święto Nawrócenia Św. Pawła Apostoła, które kończy 

Tydzień Ekumeniczny. 

7. We środę 26 stycznia o godz. 1800 w kościele odbędzie się katecheza dla dzieci i rodziców 
przygotowujących się do Pierwszej i Wczesnej Komunii Świętej z poświęceniem  

i wręczeniem dzieciom Skarbczyków. 

8. Dzieci klas I-VI zapraszamy w czwartek na Mszę św. szkolną o godz. 1700. 

9. W przyszłą niedzielę 30 stycznia zapraszamy wszystkich – dzieci, młodzież i dorosłych  

na Parafialną Adorację przy żłóbku Dzieciątka Jezus o godz. 1520. 

10. W tym tygodniu zakończymy odprawianie Mszy Świętych Kolędowych. Dziękujemy 
Parafianom, którzy w nich uczestniczyli. Bóg zapłać Wszystkim od nas duszpasterzy  

i ministrantów za złożone ofiary kolędowe. Bóg zapłać Wszystkim, którzy swoje ofiary 
przekazali na konto parafialne. Dziękujemy naszym Kochanym Ministrantom, którzy 

pięknie służyli na wszystkich Mszach Kolędowych wzorowo przygotowani przez Księdza 
Wikariusza Rafała. 

KOCHANI PARAFIANIE! Niech Bóg wynagrodzi Wam swoim błogosławieństwem, zdrowiem 
i potrzebnymi łaskami, a my odwdzięczymy się modlitwą i dalszą codzienną służbą Bogu  

i Wam w Kościele. 

11. Bóg zapłać za dzisiejszą kolektę i za ofiary z całego tygodnia. 
Kolekta przyszłej niedzieli będzie przeznaczona na potrzeby bieżące naszej parafii. 

„Tydzień Ekumeniczny przypomina nam, że każdy chrześcijanin ma być  
budowniczym mostów przebaczenia, pojednania i miłości.” (z modlitwy ekumenicznej) 

 


