
Eucharystia uobecnia i przypomina zwycięstwo Jezusa Chrystusa nad śmiercią.  
Nie do śmierci należy ostatnie słowo. Pokarm Słowa Bożego i Ciała Pańskiego przemienia 

nas wewnętrznie i uzdalnia do wejścia w zmartwychwstanie,  
do zwyciężania na co dzień w walce z grzechem i pokusami.  

Wdzięczność i dziękczynienie wobec Boga rozszerzają nasze serca.  
Sprawiają, że usta i język są zdolne wychwalać Pana za Jego wielkie dzieła. 

 OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE PARAFII ŚW. JANA CHRZCICIELA W PAWŁOWICACH 
      NA VIII NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ – 27.02.2022 R.   

 

 

❖ Od dzisiaj rozpoczynamy Tydzień modlitw o trzeźwość narodu. 

❖ W naszym dekanacie Pawłowickim w piątek tego tygodnia w Golasowicach rozpocznie się 

Wizytacja Kanoniczna wszystkich parafii, którą przeprowadzi Ks. Biskup Marek Szkudło. 

❖ Polecamy te intencje w naszych modlitwach jak również dzisiejszych Solenizantów:  

Ks. Proboszcza Eugeniusza, Siostrę Wirginię i Ks. Andrzeja Bartoszka z Warszowic. 
❖ Miesięczna kolekta specjalna dzisiejszej niedzieli jest przeznaczona na pokrycie kosztów 

energii cieplnej i elektrycznej kościoła, salek i probostwa. 
 

1. Zapraszamy dzisiaj o godz. 1520 na Nieszpory niedzielne.  

2. Nabożeństwo Czterdziestogodzinne, które zwykle rozpoczynało się w niedzielę poprzedzającą 
Środę Popielcową, odprawimy w naszej parafii w dniach 20, 21 i 22 marca – jako 
przygotowanie modlitewne do Parafialnych Rekolekcji Wielkopostnych. 

3. Jutro, 28 lutego odwiedzimy z posługą kapłańską chorych parafian. Zapisy w zakrystii. 
● Także jutro swoje urodziny obchodzi Czcigodny Ks. Bp Marek Szkudło. Pamiętajmy o Nim  
   w modlitwie, upraszając Boże błogosławieństwo, zdrowie i siły dla Niego, także na czas  
   wizytacji. 
● W poniedziałek, 28 II o godz. 1800 w salkach odbędzie się również spotkanie z liderami  
   i animatorami naszych grup parafialnych w związku z wizytacją kanoniczną. Prosimy  
   wszystkich o obecność. 

4. Dzieci mają w tym tygodniu spowiedź miesięczną: 
● W poniedziałek 28 lutego o godz. 1615 – klasy IV, V i Dzieci po Wczesnej Komunii Świętej. 
● W czwartek 3 marca o godz. 1615 – klasy VI i VII. 
● Spowiedź klas VIII będzie przed Bierzmowaniem w przyszłym tygodniu. 

5. W Środę Popielcową 2 marca rozpoczniemy Wielki Post. To dzień postu ścisłego, który 
wprowadza nas w okres wielkopostnej pokuty. 
● Zapraszamy na Msze św. o godz. 700, 930, 1600 i 1800 z obrzędem posypania głów popiołem. 
● Kolekta będzie przeznaczona na dzieła charytatywne naszej parafii. 
● W Środę Popielcową Kancelaria Parafialna będzie nieczynna. 

6. W tym tygodniu obchodzimy I czwartek, I piątek i I sobotę miesiąca. 

7. W I piątek 4 marca przypada Święto Św. Kazimierza, Królewicza. 
● Dzieci po Pierwszej i Wczesnej Komunii Św. mają w tym dniu o godz. 1700 swoją Mszę św.  
● Młodzież klas VIII – kandydaci do Bierzmowania będą mieć o godz. 1830 spotkanie  
   przygotowawcze w kościele  z Księdzem Rafałem. Obecność wszystkich obowiązkowa! 

8. Zapraszamy wszystkich parafian na nabożeństwa wielkopostne: 
● Droga Krzyżowa dla dzieci – w czwartki o godz. 1730 po Mszy szkolnej. 
● Droga Krzyżowa dla młodzieży i dorosłych – w piątki o godz. 1730. 
● Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym – w niedziele o godz. 1515.  Kazania pasyjne wygłosi  
   Ks. Jacek Pawlus, wikariusz Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego na Osiedlu. 
● Zalecki za zmarłych do Drogi Krzyżowej można składać w zakrystii. 

9. Przyszłą sobotę i niedzielę (5 i 6 marca) przeżyjemy w naszej parafii jako modlitewne  
i duchowe przygotowanie do Wizytacji Kanonicznej. Przybędzie do nas Ks. Kanonik Jerzy 
Lisczyk – delegat Ks. Biskupa Marka, który wygłosi do nas kazania przedwizytacyjne. 
● Przypominamy, że Wizytacja Kanoniczna naszej parafii odbędzie się w dniach 11-13 marca    
   (piątek, sobota i  niedziela). Program Wizytacji jest dostępny na afiszach i na parafialnej  
   stronie internetowej. 
● Prosimy wszystkich Parafian o modlitwę w intencjach Wizytacji i Wizytatorów. 

10. Bóg zapłać za dzisiejszą kolektę specjalną i za ofiary z całego tygodnia złożone w kościele  
i wpłacone na konto parafialne. 
● Kolekta przyszłej niedzieli to „jałmużna postna” na dzieła charytatywne naszej Archidiecezji.  


