
Pan Bóg okazywał miłosierdzie chorym, cierpiącym i dręczonym przez złe duchy,  
których przynoszono lub przyprowadzano do apostołów. Rosła liczba „przyjmujących 

wiarę w Pana”, „a wszyscy doznawali uzdrowienia”. Wchodząc w Eucharystię, 
zanurzamy się w morzu Bożego Miłosierdzia. Tu też przyprowadzamy dusze, żywych  

i umarłych, abyśmy wszyscy zostali odnowieni i uświęceni. 

 OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE PARAFII ŚW. JANA CHRZCICIELA W PAWŁOWICACH 
      NA II NIEDZIELĘ WIELKANOCNĄ  24.04.2022 R.  

ŚWIĘTO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 
 

 

 ♦ Dzisiaj oddajemy cześć Miłosierdziu Bożemu i wspieramy modlitwą wdzięczności   

    wszystkich zaangażowanych w Dzieło Miłosierdzia. 

 ♦ Naszą modlitwą ogarniamy również tragicznie zmarłych Górników z Kopalni   
    „Pniówek” oraz ich Rodziny, Ratowników górniczych niosących pomoc,  

    a dla Górników przebywających w szpitalach upraszamy zdrowie i szybki powrót  

                do swoich Rodzin. 

    ♦ Kolekta jest przeznaczona na CARITAS naszej Archidiecezji. 
 

1. Zapraszamy dzisiaj o godz. 1500 na Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego  

z Adoracją Najświętszego Sakramentu i z Koronką.  

2. Jutro (25 IV) przypada Święto Św. Marka, Ewangelisty – Dzień modlitwy o urodzaje  
i błogosławieństwo Boże w pracy na roli w gospodarstwach i ogrodach. Zapraszamy w tym dniu 
rano o godz. 630 na Nabożeństwo w tej intencji przy Krzyżu Misyjnym, a później na Eucharystię 
– szczególnie naszych rolników, gospodarzy i ogrodników z rodzinami. 

3. W poniedziałek 25 IV odbędą się odwiedziny chorych, Zapisy w zakrystii. 

4. Także w poniedziałek 25 kwietnia swoje Urodziny obchodzi nasz Wikariusz, Czcigodny  
Ksiądz Rafał Mucha. Zapraszamy wieczorem o godz. 1700 na Mszę św. w Jego intencji  
i prosimy o pamięć w modlitwie. 

5. We wtorek 26 kwietnia będziemy obchodzić Uroczystość Św. Wojciecha, Biskupa i Męczennika, 
Głównego Patrona Polski (przesuniętą z powodu Oktawy Wielkanocy). 
● Po Mszy św. porannej odprawimy nabożeństwo ku czci Św. Wojciecha. 
● Także we wtorek 26 IV o godz. 1700 zostanie odprawiona w pierwszej intencji Msza św.  
   za tragicznie zmarłych Górników z kopalni „Pniówek” oraz za ich Rodziny. Zapraszamy    
   wszystkich do wspólnoty modlitwy, a szczególnie naszych Górników z Rodzinami. 

6. We środę 27 kwietnia o godz. 1745 w kościele odbędzie się ostatnia katecheza przygotowawcza  
do Wczesnej i Pierwszej Komunii Świętej. Prosimy o obecność wszystkich dzieci i rodziców. 

7. W czwartek 28 IV o godz. 1700 zostanie odprawiona w koncelebrze Msza święta  
za śp. Anielę Cimała z ul. Wodzisławskiej – po pogrzebie. 

8. W piątek 29 kwietnia przypada Święto Św. Katarzyny Sieneńskiej, Patronki Europy  
oraz Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego. 
● Poranna Msza św. w tym dniu – za dusze w czyśćcu cierpiące – z ofiar do skarbony. 

9. W dniach 0d 29 IV do 3 V br. Dzieci Maryi i Grupa Młodzieżowa naszej parafii wraz  
z Ks. Rafałem i S. Eligią jadą nad morze, na rekolekcje formacyjne i integracyjne połączone  
z wypoczynkiem. Pamiętajmy o nich w modlitwie. 

10. W przyszłą niedzielę 1 maja rozpoczynamy Nabożeństwa Majowe ku czci Matki Bożej  
– w niedziele o godz. 1520, w tygodniu o 1730 i w soboty o godz. 1720. 
● Również w niedzielę 1 maja na Mszy św. o godz. 1600 będziemy świętować Chrzty i Roczki.  
● Nauka chrzcielna w sobotę 30 IV o godz. 1900 w kościele.  

11. Bardzo zapraszamy do udziału w parafialnej pielgrzymce autokarowej do Kalisza, Lichenia  
i Torunia w dniach 9-12 czerwca br. 
● Zapisy jeszcze tylko przez dwa tygodnie. Nie zwlekajmy. 
● INFORMACJE NA FOLDERKACH I STRONIE INTERNETOWEJ PARAFII. 

12. Bóg zapłać za dzisiejszą kolektę i za ofiary z całego tygodnia złożone w kościele i wpłacone  
na konto parafialne, również za ofiary do skarbon na cele charytatywne.   
● Miesięczna kolekta specjalna w przyszłą niedzielę będzie przeznaczona na renowację  
   Krzyży przykościelnych i figury Matki Bożej Bolesnej na cmentarzu.  

„Bardzo pragnę, aby nadchodzące lata były przepełnione MIŁOSIERDZIEM i byśmy wychodzili na spotkanie  

każdej osoby niosąc dobroć i czułość Boga! Do wszystkich, tak wierzących, jak i tych, którzy są daleko, niech dotrze  

balsam miłosierdzia jako znak królestwa Bożego, które jest już obecne pośród nas. „MIŁOSIERDZIE to Imię Boga”                               
papież Franciszek 


