
„Mają Mojżesza i Proroków, niechże ich słuchają!”  
Jezus udziela oczywistego pouczenia o podążaniu drogą Bożą. 
Wynaturzony konsumizm bezimiennego bogacza zdradzał jego 

bezbożność. Prawo Boże wzywało przecież do miłości bliźniego, troski  
o najuboższych. Chciwość jest przejawem egoizmu, ale też stale  

go dokarmia. Udział w Eucharystii, przyjęcie kruszyny Chleba jako 
najcenniejszego Skarbu, może nas wyprowadzić z bałwochwalstwa 

mamony i otworzyć oczy na „Łazarzy” naszej współczesności. 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE PARAFII ŚW. JANA CHRZCICIELA W PAWŁOWICACH 
                             NA XXVI NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ  – 25.09.2022 R. 
 

 

 
 

❖ Dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Migrantów i Uchodźców, których ogarniamy 
wspólną modlitwą, a szczególnie Naród Ukraiński. Za przyczyną Świętej Rodziny  

z Nazaretu, która też musiała uciekać do Egiptu i migrować w trosce o swoje życie  

i przyszłość, upraszamy zakończenie wojny w Ukrainie i pokój dla całego świata. 
❖ Miesięczna kolekta specjalna jest przeznaczona na pokrycie kosztów energii 

elektrycznej i innych mediów parafialnych oraz na utrzymanie obejścia 
parafialnego. 
 

1. W poniedziałek imieniny obchodzi Ks. Abp Senior Damian Zimoń. Pamiętajmy o Nim w modlitwie. 
● W tym dniu przypadają także urodziny Ks. Proboszcza Piotra Kluczki, byłego Wikariusza naszej  
   parafii. Zapraszamy na Mszę świętą w Jego intencji o godz. 700, a po Eucharystii na Nabożeństwo  
   do Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa. 

2. Także w poniedziałek 26 IX odbędą się Kapłańskie odwiedziny chorych parafian z posługą 

sakramentalną. Zgłoszenia w zakrystii. 

3. Zachęcamy do zamawiania Mszy św. okolicznościowych w intencjach żyjących do końca września. 
Msze święte za zmarłych będziemy przyjmować od października. 

4. W środę 28 IX o godz. 700 Msza święta za Dusze w czyśćcu cierpiące, a po południu o godz. 1500 
przy pomniku Chrystusa Króla obok ronda, odmówimy Koronkę do Miłosierdzia Bożego na ulicach 
miast i wiosek w intencji zakończenia wojny w Ukrainie i Pokoju dla niej i całego świata. 
Zapraszamy do wspólnej modlitwy. 

5. W czwartek 29 IX obchodzimy Święto Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała.  
O godz. 700 zapraszamy na Mszę świętą dziękczynną do Świętych Archaniołów i naszych Aniołów 
Stróżów za opiekę nad nami oraz na Nabożeństwo po Eucharystii. 

6. Również w czwartek 29 września o godz. 1745 w kościele odbędzie się katecheza dla dzieci  
i rodziców przygotowujących się do Pierwszej i Wczesnej Komunii Świętej. Bardzo prosimy  
o obecność wszystkich dzieci i rodziców. 
● Wszystkie dzieci naszej parafii zapraszamy w czwartki o godz. 1700 na Mszę świętą szkolną. 

7. W piątek 30 IX o godz. 700 Msza święta za Zmarłych z Róż Różańcowych w III kwartale br.  
● O godz. 1630 Adoracja Najświętszego Sakramentu z Koronką do Miłosierdzia Bożego. 

8. W sobotę przypada I Sobota miesiąca. Zapraszamy na różaniec wynagradzający o godz. 630,  
a o godz. 700 na Mszę św. z Nabożeństwem do Niepokalanego Serca Maryi. 
● Matki w stanie błogosławionym zapraszamy do przyjęcia specjalnego błogosławieństwa. 

9. Także w sobotę 1 października rozpoczynamy Miesiąc Różańcowy. WSZYSTKICH – dzieci, młodzież  
i dorosłych  zapraszamy do udziału w nabożeństwach różańcowych: w soboty o godz. 1715,  
w niedziele o godz. 1515 i w tygodniu po Mszach wieczornych o godz. 1730. 
● Grupy i Wspólnoty parafialne – również szkolne – prosimy o zapisanie się w zakrystii  
   na prowadzenie różańca. 

10. Chrzty i Roczki odprawimy w przyszłą niedzielę na Mszy świętej o godz. 1600. Nauka dla rodziców 
i chrzestnych – w sobotę o godz. 1900 w kościele. 

11. Zapraszamy na rekolekcje parafialne w Brennej od 28 do 30 X 2022r.  

12. W dniach 3 i 4 października odbędzie się zbiórka zużytego sprzętu elektronicznego, który będzie 
można składować obok kontenerów na śmieci na górnym parkingu. 

13. Bóg zapłać za dzisiejszą kolektę specjalną oraz za wszystkie ofiary z całego tygodnia złożone  
w kościele i wpłacone na konto parafialne, także za ofiary do skarbon – na kwiaty, sprzątanie 
kościoła i cele charytatywne. 
● Kolekta przyszłej niedzieli będzie przeznaczona na utrzymanie naszego WŚSD w Katowicach. 


