
Adwent, który dzisiaj rozpoczynamy, to czas Bożego przychodzenia.  
W świecie grecko – rzymskim termin ten oznaczał   

oficjalną wizytację namiestnika.  
Jako chrześcijanie nie oczekujemy jednak tego przyjścia 

 z lękiem, lecz z nadzieją i tęsknotą.  
Adwent jest również czasem naszego przychodzenia do Boga. 

 Izajasz nawołuje „Chodźcie, wstąpmy na górę Pańską(…). Niech nas nauczy 
dróg swoich, byśmy kroczyli Jego ścieżkami”. 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE PARAFII ŚW. JANA CHRZCICIELA W PAWŁOWICACH   
NA I NIEDZIELĘ ADWENTU 27.11.2022 R. 

 
 

 

❖ Dziś rozpoczynamy Adwent – okres pobożnego i radosnego oczekiwania na Boże 
Narodzenie. Przeżywamy także Niedzielę Trzeźwości i Niedzielę budzenia powołań  
w naszej parafii. 

❖ W dzisiejszą niedzielę obchodzimy także 90 rocznicę Wielkiego Głodu na Ukrainie. 
Ludobójstwo dokonane przez Rosję pochłonęło wówczas kilka milionów istnień 
ludzkich. 

❖ Serdecznie witamy wśród nas ks. diakona Piotra Sadło, który głosi homilie oraz 
kleryków Pawła Kaszuba i Franciszka Parzyk. 

❖ Kolekta  jest przeznaczona na WŚSD w Katowicach. 
 

1. Zapraszamy dzisiaj o godz. 1520 na Nieszpory Adwentowe z modlitwą o powołania, które poprowadzi 

Ksiądz Diakon z Klerykami.  

2. Od jutra zapraszamy wszystkich – dzieci, młodzież i dorosłych na RORATY, które będziemy odprawiać 

od poniedziałku do piątku rano o godz. 645 (Różaniec o godz. 615). 

● Młodsze dzieci prosimy o przynoszenie lampionów i udział w procesjach. 

● Jak zawsze nie zabraknie konkursów i skromnych nagród dla dzieci. 

3. Adwentowa Księga Trzeźwości jest wyłożona w kaplicy chrzcielnej. Prosimy o wpisywanie swoich 

postanowień abstynenckich oraz o modlitwę za wszystkich uzależnionych i zniewolonych przez nałogi. 

4. We wtorek rano Msza św. za dusze w czyśćcu cierpiące – z ofiar do skarbony. 

5. W środę obchodzimy święto św. Andrzeja, Apostoła. 

6. W tym tygodniu przeżywamy I czwartek, I piątek i I sobotę miesiąca. Zapraszamy na Nabożeństwa  

i Eucharystie tych dni oraz do skorzystania z Sakramentu Pokuty i Pojednania  

Miesięczna spowiedź dzieci i młodzieży: 

● W poniedziałek 28 XI o godz. 1615 – klasy IV i dzieci po Wczesnej Komunii Świętej.  
● We wtorek 29 XI o godz. 1615 – klasy V i VI. 

● W czwartek 1 XII od godz. 1815 do 1900 – młodzież klas VII, VIII i ponadpodstawowa z Adoracją  

   Najświętszego Sakramentu. 

   W piątek – 2 XII o godz. 645 na Roratach – Msza św. w int. dzieci po I i Wczesnej Komunii Św. 

                         o godz. 1600 – Adoracja z Koronką do MB i Litanią do NSPJ oraz okazja do spowiedzi.  

  Nie będzie Mszy św. młodzieżowej ze względu na Roraty. 

7. W przyszłą niedzielę 4 XII będziemy świętować „Barbórkę”. Naszych górników pracujących  

i emerytowanych zapraszamy z rodzinami na Mszę św. w ich intencji oraz za zmarłych górników  

o godz. 900.  

● Tegoroczna Msza święta „Barbórkowa” transmitowana przez Telewizję „Polonia” zostanie odprawiona  

   w Pawłowicach, w parafii Podwyższenia Krzyża św. na Osiedlu o godz. 1300 pod przewodnictwem     

    Arcybiskupa Metropolity Wiktora Skworca i z udziałem Pana Prezydenta Rzeczpospolitej Andrzeja  

   Dudy. Również zapraszamy do udziału w tej Eucharystii. 

8. Chrzty i Roczki odprawimy w niedzielę 4 XII o godz. 1600. Nauka chrzcielna w sobotę o 1900 w kościele. 

9. Zachęcamy do nabycia świec świątecznych „Caritas” – Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. 

10. Od drugiej Niedzieli Adwentu 4 XII Siostry będą rozprowadzać opłatki i kartki świąteczne w kościele  

i w klasztorze. 

11. Bóg zapłać za dzisiejszą kolektę na Seminarium i za ofiary z całego tygodnia złożone w kościele  

i wpłacane na konto parafialne. 

● Ofiary na choinki i na świąteczny wystrój kościoła można składać do skarbony „NA KWIATY”,  

   a na cele charytatywne do pozostałych skarbon. 

● Do skrzynki z tyłu kościoła można przez cały Adwent składać ofiary na opał i energię elektryczną  

   dla najbardziej potrzebujących w naszej parafii lub też przelewem z dopiskiem „Tak – Pomagam”. 

● Kolekta  „Barbórkowa” w przyszłą niedzielę 4 XII będzie miesięczną kolektą specjalną na pokrycie  

   kosztów energii cieplnej i elektrycznej kościoła, salek i probostwa. 


