
Pan „uczynił ze mnie strzałę zaostrzoną, utaił mnie w swoim kołczanie”.  
To wyznanie Sługi Pańskiego możemy dziś odnieść nie tylko do naszego 

Patrona św. Jana Chrzciciela, ale i do siebie. W jego świetle możemy 
zobaczyć w sobie nieostrości czy kompromisy, ale również tęsknotę  

za tym, by nasza modlitwa „na pustkowiu”, konsekwentna praca  
w ukryciu, „aż do dnia ukazania się”, zaowocowały dobrymi czynami 

 i słowami pożytecznymi dla innych oraz naszym zbawieniem. 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE PARAFII ŚW. JANA CHRZCICIELA W PAWŁOWICACH 
            NA XIII, XIV i XV NIEDZIELE ZWYKŁE  – 26.06., 03.07. i 10.07.2022 R. 

 

 
 
 

❖ Dzisiaj świętujemy Odpust Parafialny ku czci Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela. 

Witamy serdecznie kaznodzieję i sumistę naszej uroczystości – Czcigodnego Księdza 
Eugeniusza Górę. 

❖ Odpustowa kolekta specjalna jest przeznaczona na renowację figury Matki Bożej  

i Krzyży przy kościele. 
 

1. Zapraszamy dzisiaj o godz. 1520 na Uroczyste Nieszpory Odpustowe. 
● W czasie wakacji nie będzie nieszporów, a w tygodniu od poniedziałku do piątku będzie  
   sprawowana tylko jedna Msza święta – codziennie rano o godz. 700 z wyjątkiem Dni  
   Eucharystycznych na początku miesiąca, ważniejszych świąt i uroczystości. 

2. Kancelaria parafialna będzie czynna w wakacje tylko w poniedziałki i środy po południu  
od 1700 do 1800. 

3. Dziś wieczorem nasi Ministranci z Ks. Rafałem jadą nad morze na tygodniowy pobyt i dni 
formacyjne. Życzymy im oraz wszystkim korzystającym z wakacji i z urlopów dobrego 
wypoczynku i szczęśliwej drogi. 
● Pamiętajmy wszyscy podczas wakacji, urlopów i wycieczek o obowiązku uczestnictwa  
   w niedzielnej Eucharystii. 

4. W zakrystii można złożyć intencje wakacyjne do odprawienia przez Kapłanów na urlopach.  

5. W poniedziałek 27 VI o godz. 630 różaniec za ++ Parafian, Kapłanów i Siostry Służebniczki. 
Msza święta o godz. 700 będzie sprawowana w intencji Czcigodnej Siostry Przełożonej M. Eligii  
z okazji imienin. Zapraszamy do udziału i prosimy o pamięć w modlitwie. 

6. W środę obchodzimy Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Zapraszamy na Msze 
święte rano i wieczorem o 700 i 1700. 
● Kolekta będzie przeznaczona na potrzeby Stolicy Apostolskiej. 

7. W tym tygodniu obchodzimy też I piątek i I sobotę miesiąca. Zapraszamy na Eucharystie  
i Nabożeństwa tych dni. W piątek 1 VII o godz. 700 Msza św. za śp. + Ks. Prob. Jana Fuchs  
w rocznicę śmierci, a o 1600 Adoracja Najświętszego Sakramentu z okazją do spowiedzi 
pierwszopiątkowej. 

8. Chrzty i Roczki odprawimy w przyszłą niedzielę 3 VII na Mszy świętej o godz. 1600. 

9. W przyszłym tygodniu 4 VII przypadają Urodziny Ks. Macieja Brola, a 5 VII imieniny naszej 
Siostry Zakrystianki M. Goretti. Zapraszamy na Msze święte w ich intencji i prosimy o pamięć 
w modlitwie. 

10. We środę 6 VII przypada Wspomnienie Matki Bożej Uzdrowienia Chorych. Zapraszamy  
na różaniec poranny w intencji chorych i na nabożeństwo po Eucharystii. 

11. W dniu 7 VII obchodzimy I czwartek miesiąca. Zapraszamy o godz. 600 na Adorację, różaniec 

powołaniowy i nabożeństwo oraz na Msze święte – rano i wieczorem. 

12. Spotkanie organizacyjne przed Pieszą Pielgrzymką Jasnogórską odbędzie się we wtorek 5 lipca  
o godz. 1700 w kościele. Prosimy o uzupełnienie wpłat. 
● W sobotę 9 VII o godz. 1700 – Adoracja i spowiedź dla Pielgrzymów. 
● W niedzielę 10 VII od godz. 500 załadunek bagaży, a o godz. 600  w kościele Błogosławieństwo  
   Pielgrzymów i wyjazd na szlak do Złotego Potoku. 
● Wyjazd pielgrzymki autokarowej na Jasną Górę – we wtorek 12 lipca o godz. 615 z dolnego  
   parkingu. Powrót ok. godz. 1800 z uroczystym zakończeniem pielgrzymki w kościele. 
● Zapisy na pielgrzymkę Jasnogórską i na wycieczki sierpniowe dla dzieci i młodzieży z parafii  
   i Ukrainy jeszcze tylko do końca czerwca w zakrystii. Prosimy nie zwlekać!!! 

13. W dniu 11 VII przypada Święto Św. Benedykta, Patrona Europy, którego uczcimy Eucharystią  
i nabożeństwem porannym. 



14. Dzień Fatimski będziemy obchodzić 13 lipca o godz. 1700. Zapraszamy na Eucharystię  
w intencji Czcicieli Matki Bożej Fatimskiej, różaniec i procesję Maryjną. 

15. III piątek miesiąca przypada 15 VII. Zapraszamy na Mszę świętą poranną z nabożeństwem  
do Miłosierdzia Bożego. 

16. W sobotę 16 lipca będzie Wspomnienie Matki Bożej z Góry Karmel – Matki Bożej Szkaplerznej, 
Święto Patronalne Bractwa Szkaplerza Świętego. Zapraszamy wszystkich członków naszego 
Bractwa na Mszę świętą o godz. 700 z nabożeństwem i odnowieniem przyrzeczeń oraz 
przyjęciem nowych chętnych członków. 

17. W niedzielę 17 lipca po Mszach świętych przed kościołem odbędzie się zbiórka ofiar  
na organizację wycieczek sierpniowych dla dzieci i młodzieży z naszej parafii i z Ukrainy. 

18. Bóg zapłać za dzisiejszą kolektę specjalną, za wszystkie ofiary z tygodnia składane w kościele  
i wpłacane na konto parafialne oraz za wszystkie kolekty tych tygodni. 
● Ofiary na kwiaty, na sprzątanie kościoła i cele charytatywne można złożyć do skarbon. 
● KOLEKTY NIEDZIELNE: 
   - 03 lipca – na Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne. 
   - 10 lipca – na potrzeby naszej Parafii. 
    -  17 lipca – na utrzymanie kościoła, salek, probostwa i obejścia parafialnego. 
       ● przed kościołem zbiórka na wycieczki dla dzieci i młodzieży, także z Ukrainy. 

 

Dziesięć wskazówek wakacyjnych 
 

1. Żegnając się z bliskimi, zabierz ich w sercu i polecaj ich w modlitwie.  

2. Nie zapomnij zabrać do plecaka medalika, różańca i książeczki do nabożeństwa. 

3. W wakacyjne niedziele pamiętaj o kościele i o Mszy świętej. 

4. Kieruj się najważniejszym kompasem życia – Przykazaniami Bożymi, sumieniem  

     i modlitwą, a nigdy nie zbłądzisz. 

5. Zabierz okulary słoneczne, niech ci jednak nie przesłaniają Boga i ludzi. 

6. Zdrowo się odżywiaj, ale pamiętaj, że najważniejszy jest pokarm dla duszy –  

     „Nie samym chlebem żyje człowiek…”  

7. Nie zaśmiecaj cudownego łona natury ani swojej duszy. 

8. Chodząc po lasach, górach i dolinach, podziwiaj piękno stworzenia i dziękuj 

     za nie Bogu, który wszystko tak cudownie stworzył. 

9. Uśmiechaj się, nie przeklinaj, niech twoje słowa niosą miłość, pokój i dobro. 

10. Wróć z wakacji opalony, zdrowy, a nade wszystko uświęcony – odnowiony  

      na duchu i ciele. 

Gdy wędrujesz przez pola, doliny i lasy  
powietrzem, zielenią i słońcem się nasyć. 

W wolnej chwili uklęknij i podziękuj za wszystko,  
twoje myśli i słowa niechaj biegną do Boga. 

Dostrzegaj Boga wszędzie, gdzie wzrok twój powędruje,  
w zieleni, kwiatach, słońcu i ciszy, którą czujesz. 

A potem znów uklęknij, swe myśli wznieś do Boga   
i nie martw się kiedy serce ogarnie trwoga. 

W dzisiejszym świecie, świecie szalonym,  
życie przemija szybko jak płomień.  

Przeżyj  je z Bogiem, przeżyj dla Boga,  
czekać cię będzie w niebie nagroda. 

Zaufaj Bogu, zaufaj nad wszystko. Zaufaj Bogu, zaufaj modlitwom. 
 

BŁOGOSŁAWIONYCH  WAKACJI  


