
 
 

      

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE PARAFII ŚW. JANA CHRZCICIELA W PAWŁOWICACH 

NA NIEDZIELĘ 25 GRUDNIA 2022 R. – UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO 
      

 
  

Gromadzimy się na Mszy świetej, aby rozpocząć świętowanie 
nocy, która zmieniła historię ludzkości,  

a przez to i sposób liczenia czasu. Wszystko, co było 
wcześniej, zmierzało do tego dnia, a wszystko co potem,  

z niego wypływa. Podobnie jest z każdą Eucharystią, która 
jest szczytem i źródłem chrześcijańskiego życia. A jest tak 

dlatego, że w niej sam Bóg zstępuje z nieba na ziemię. Niech 
więc i dla nas będzie ona wydarzeniem przełomowym. 

 
 

❖ Bożemu Dziecięciu Jezus oraz Maryi i Józefowi powierzamy wszystkie rodziny naszej 
parafii, aby wzrastały w wierze, nadziei i miłości. 

❖ Kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszej parafii i na Wydział Teologiczny 

Uniwersytetu Śląskiego. 

1. Zapraszamy dzisiaj o godz. 1520 na uroczyste Nieszpory świąteczne ze śpiewem kolęd. 

2. Jutro 26 XII Drugi Dzień Świat – Święto św. Szczepana. Zapraszamy na Msze św. według porządku 

niedzielnego. 

● Kolekta będzie przeznaczona na Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego.  

   Nie będzie Nieszporów. 

3. Zapraszamy w tym tygodniu na Msze św. kolędowe za Parafian – żyjących i zmarłych: 

● 27 grudnia o godz. 1700 w intencji Parafian z ul. Prostej, Poprzecznej, Bratków i 3 Maja. 

● 28 grudnia o godz. 1700 w intencji Parafian z ul. Stawowej i Klonowej. 
● 29 grudnia o godz. 1700 w intencji Parafian z ul. 1 Maja. 

● 30 grudnia o godz. 1700 w intencji Parafian z ul. Wodzisłąwskiej, Sportowej i Nowej. 

● Po Eucharystii Kolędowej wręczymy wszystkim Komplety Kolędowe z obrzędem    

   błogosławieństwa domu, wodę święconą i naklejkę na drzwi – C+M+B+2022 oraz kalendarz. 

● W czasie Mszy Kolędowych będzie można złożyć tradycyjną ofiarę kolędową od rodzin parafii –  

   w czasie procesji na ofiarowanie. Ofiary będą przeznaczone na przyszłoroczne inwestycje  
   parafialne.  

● Prosimy też o ofiary na wsparcie ministrantów, na ich formację i rekolekcje, jako wdzięczność    

   za ich posługę. Te ofiary będzie można złożyć ministrantom po Mszy św., wychodząc z kościoła.  

● Parafianie, którzy nie będą mogli przyjść na Msze Kolędowe mogą złożyć swoje ofiary  

   przelewem na konto parafialne z dopiskiem: 1) Kolęda,  2) Ministranci. 

4. W tym tygodniu odwiedziny Kolędowe według zaproszeń odbędą się według następującego planu: 

● W środę 28 XII od godz. 1100: 

   ks. Eugeniusz – ul. Leśna, Strumieńska i Kolonia Studzieńska 
   ks. Rafał – ul. Nowa i Miarki 

● W czwartek 29 XII od godz. 930: 

   ks. Eugeniusz – ul. Rolnników, Dąbrowskiej, Wspólna i Długa 

   ks. Rafał – ul. Zapłocie i Wyzwolenia 

● W piątek 30 XII od godz. 930: 

   ks. Eugeniusz – ul. Poprzeczna, Bratków, 3 Maja, Wrzosowa i Ogrodowa  

   ks. Rafał – ul. Wodzisławska 

5. We wtorek 27 XII przypada święto św. Jana, Apostoła i Ewangelisty. 

● Msza św. o godz. 700 – za dusze w czyśćcu cierpiące z ofiar do skarbony. 

● Po Mszy św. porannej tradycyjnie poświęcimy wino. 

6. W środę 28 XII obchodzimy Święto Świętych Młodzianków. 

● Zapraszamy o godz. 930 na Mszę świętą w intencji dzieci naszej parafii i rodziców oczekujących  

   narodzin dziecka. 

● Po Mszy świętej udzielimy specjalnego błogosławieństwa dzieciom i rodzicom. 

7. W czwartek 29 XII o godz. 700  Msza św. za zmarłych z Róż Różańcowych w IV kwartale br. 

8. W piątek 30 XII obchodzimy Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa. Zapraszamy  

na Msze św. rano i wieczorem o 700 i 1700 z Błogosławieństwem Rodzin. 

9. Mszę świętą na zakończenie Starego Roku w intencji Parafian oraz za zmarłych Parafian, którzy odeszli 

od nas w kończącym się roku odprawimy 31 XII już o godz. 1600. 

● Ta Msza święta będzie już z Uroczystości Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. 

● Po Mszy św. odprawimy nabożeństwo przebłagalno-dziękczynne. 

● W tym tygodniu Kancelaria Parafialna będzie nieczynna. 

10. W Nowy Rok, 1 stycznia 2023 w niedzielę, obchodzimy Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. 

● Zapraszamy na Msze święte o godz. 700, 900,1100 i 1600. Nie będzie Nieszporów. 

● Kolekta w Nowy Rok – na utrzymanie WŚSD w Katowicach.  



11. Chrzty i Roczki odprawimy w  Niedzielę Chrztu Pańskiego 8 stycznia o godz. 1600.  

Nauka chrzcielna – 7 I o 1900 w kościele 

12. Pięknie dziękujemy za wysprzątanie i przystrojenie kościoła oraz Szopek na Święta – Siostrze Goretti, 

Pani Urszuli z córkami, Panom – Andrzejowi, Piotrowi, Antoniemu i Damianowi. Bóg zapłać także 

wszystkim, którzy ofiarowali świąteczne dary stołu na probostwo. 

13. Bóg zapłać za dzisiejszą kolektę i za ofiary z całego tygodnia złożone w kościelei wpłacane na konto 

parafialne, także za ofiary złożone i wpłacane na opał i energię elektryczną w czasie adwentu dla 

najbardziej potrzebujących w ramach Akcji „TAK – POMAGAM”. Niech Bóg błogosławi wszystkim 

Ofiarodawcom. 

 


