
Wniebowstąpienie Jezusa kończy okres Jego ukazywania się uczniom  
jako zmartwychwstały Pan. Łukasz opisuje to wydarzenie w sposób podobny  

do starotestamentalnych historii o Henochu czy Eliaszu.  
Jednak wniebowstąpienie Jezusa oznacza także wyniesienie ludzkiej natury  
do Bożej chwały. Radujemy się dziś, bo Bóg ukochał nas tak bardzo, że chce  

abyśmy żyli razem z Chrystusem na wieki.   
Niech udział w Eucharystii kieruje nasze życie ku niebu. 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE PARAFII ŚW. JANA CHRZCICIELA W PAWŁOWICACH 
           NA UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO  – 29.05.2022 R. 

 
 

 

❖ Szczególną modlitwą ogarniamy dzisiaj mężczyzn i młodzieńców pielgrzymujących 
do Matki Bożej Piekarskiej oraz Czcigodne Siostry ze Zgromadzenia Sług Jezusa, 

które serdecznie witamy w naszej parafii. 

❖ Po Mszach świętych przed kościołem można złożyć ofiarę na apostolat Sióstr  
wśród młodzieży. 

❖ Kolekta jest przeznaczona na renowację Katedry i Kurii w Katowicach. 
 

1. Zapraszamy dzisiaj o godz. 1520 oraz w poniedziałek i wtorek o godz. 1730 na ostatnie już 
Nabożeństwa Majowe z Nowenną do Ducha Świętego. 

2. W poniedziałek Msza św. poranna za dusze w czyśćcu cierpiące – z ofiar do skarbony. 

3. We wtorek przypada Święto Nawiedzenia NMP. Zapraszamy na Msze święte rano i wieczorem. 

4. We środę 1 czerwca obchodzimy Dzień Dziecka. 
● Wszystkie Dzieci zapraszamy na Mszę świętą w ich intencji w czwartek 2 czerwca o godz. 1600  
   na Mszy św. szkolnej i życzymy im radosnego świętowania. 

5. W tym tygodniu przypadają: I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca. Zapraszamy na Msze 
święte i nabożeństwa tych pięknych Dni Eucharystycznych. 
● Spowiedź miesięczna dla dzieci szkoły podstawowej będzie w czwartek 2 VI o godz. 1630  
   i w piątek 3 VI od godz. 1600 z Adoracją Najświętszego Sakramentu – zapraszamy zwłaszcza  
   dzieci klas czwartych i po Wczesnej Komunii Świętej przed Rocznicą Komunii Świętej. 
● Młodzież zapraszamy do spowiedzi w piątek 3 VI o godz. 1800, a o godz. 1830 na Eucharystię  
   w intencji naszej Parafialnej Grupy Młodzieżowej oraz Młodzieży Bliższego Przygotowania  
   do Małżeństwa, której po Mszy świętej wręczymy dyplomy ukończenia kursu.  
● Spowiedź dzieci i młodzieży na zakończenie roku szkolnego będzie 20 czerwca. 

6. W sobotę 4 czerwca zapraszamy na czuwanie modlitewne w Wigilię Uroczystości Zesłania 
Ducha Świętego, które rozpocznie się Mszą świętą o godz. 1800, sprawowaną w drugiej intencji 
– za wszystkie Grupy i Wspólnoty Modlitewne naszej parafii, Katechetów, Animatorów  
i Uczestników Seminarium Odnowy Wiary. 
● Po Eucharystii o godz. 1900 zapraszamy na Nabożeństwo „Drogi Światła”, które poprowadzi  
   Ks. Rafał. 

7. W przyszłą niedzielę 5 VI o godz. 700 Msza św. za śp. + Ks. Jana Witę w rocznicę śmierci,  
a o godz. 1100 Msza święta w intencji Dzieci świętujących Rocznicę Pierwszej i Wczesnej 
Komunii Świętej. 
● Zbiórka dzieci i rodziców o godz. 1045 przy krzyżu przed probostwem. 
● Natomiast o godz. 1520 w kościele Nabożeństwo do Ducha Świętego z Dziękczynieniem Dzieci  
   Rocznicowych. 

8. Chrzty i Roczki odprawimy w przyszłą niedzielę o godz. 1600.  
● Nauka dla rodziców i chrzestnych będzie w sobotę o godz. 1900 – wyjątkowo w salkach. 

9. Banery i świeczniki na ołtarze Bożego Ciała można pobrać w zakrystii. 
● Zapisy na Pielgrzymkę jasnogórską – pieszą i autokarową – do końca czerwca w zakrystii. 

10. Bóg zapłać za dzisiejszą kolektę i za ofiary z całego tygodnia złożone w kościele i wpłacone  
na konto parafialne.   
● Ofiary na festyn można wpłacać na konto parafialne z dopiskiem „FESTYN” lub złożyć  
   w kościele. Będziemy także wdzięczni za wsparcie festynu różnymi gadżetami i słodyczami  
   na konkursy i występy dzieci i młodzieży. 
● Kolekta przyszłej niedzieli będzie przeznaczona na potrzeby naszej parafii (50%) i na Wydział  
   Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego (50%). 


