
    
 

      

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE PARAFII ŚW. JANA CHRZCICIELA W PAWŁOWICACH 

NA II NIEDZIELĘ PO BOŻYM NARODZENIU – 01.01.2023 R.  
      

 
  

W pierwszym dniu nowego roku, podczas Eucharystii 
ofiarujemy siebie samych Jezusowi, Księciu Pokoju  

i Dawcy życia wiecznego. Oddajemy Mu jako jedynemu Panu 
cały 2023 rok. Święta Boża Rodzicielka, Matka Kościoła, 

Królowa Pokoju, pokazuje nam jak żyć, by ten czas  
był błogosławionym i owocnym etapem  

na naszej drodze do zbawienia. 
 
 

 
 

 

❖ Dzisiaj rozpoczynamy Nowy Rok Pański 2023 oraz obchodzimy Światowy Dzień 

Modlitw o Pokój. Przez wstawiennictwo Matki Bożej Królowej Pokoju upraszamy 
pokój dla Ukrainy i całego świata oraz Błogosławieństwo Boże, zdrowie i 

potrzebne łaski dla nas wszystkich w Nowym Roku.  
❖ Kolekta jest przeznaczona na WŚSD w Katowicach. 

1. Dzisiaj nie będzie Nieszporów. 

2. Zapraszamy w tym tygodniu na Msze św. „Kolędowe” w intencji Parafian: 
● 2 stycznia o godz. 1700 – w intencji Parafian z ul. Polnej, Rybackiej, Mickiewicza i Szkolnej 
● 3 stycznia o godz. 1700 – w intencji Parafian z ul. K. Miarki 
● 4 stycznia o godz. 1700 – w intencji Parafian z ul. Zapłocie i Kolonia Studzieńska 
● 5 stycznia o godz. 1700 – w intencji Parafian z ul. Wyzwolenia i Spacerowej 

3. W tym tygodniu przypadają I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca. Zapraszamy na Adorację 
Najświętszego Sakramentu, Eucharystie i tradycyjne Nabożeństwa tych pięknych dni 
przeżywanych ku czci Eucharystii Świętej oraz Najświętszych Serc Jezusa i Maryi. 

4. W piątek 6 stycznia obchodzimy Uroczystość Objawienia Pańskiego – Trzech Króli  
i Światowy Misyjny Dzień Dziecka. 
● Zapraszamy na Msze święte według porządku niedzielnego o godz. 700, 900, 1100 i 1600. 
   podczas których odwiedzą nas Mali Kolędnicy Misyjni i poproszą o ofiary na Papieskie  
   Dziecięce Dzieła Misyjne i na misje Sióstr Służebniczek w Kamerunie. Te ofiary będzie  
   można złożyć po Mszach świętych, natomiast kolekta z „Trzech Króli” będzie przeznaczona   
   na potrzeby Misji i Misjonarzy. 
● Msza św. w czwartek 5 stycznia o godz. 1700 będzie już z Uroczystości Trzech Króli. 

5. W piątek 6 stycznia obchodzimy także tzw. „Dies Episkopi” – dzień modlitwy za naszego  
Ks. Arcybiskupa Wiktora Skworca, który obchodzi 50. rocznicę kapłaństwa i 25 rocznicę 
sakry biskupiej oraz za Biskupów Pomocniczych Marka i Adama w rocznicę sakry.  

6. W przyszłą niedzielę 8 I przypada Święto Chrztu Pańskiego – dzień naszej wdzięczności  
za łaskę wiary, dziecięctwa Bożego i za chrzest święty. 
● Na wszystkich Mszach świętych odnowimy uroczyście przyrzeczenia chrztu świętego,  
   dlatego prosimy przynieść świece z okapnikami. 

7. Chrzty i Roczki odprawimy również w niedzielę 8 I na Mszy świętej o godz. 1600 – jeżeli będą 
zgłoszenia dzieci. Nauka chrzcielna w sobotę 7 I o godz. 1900 w kościele. 

8. Spotkanie Koła Misyjnego i Zespołu Charytatywnego odbędzie się w niedzielę 8 stycznia  
o godz. 1400 w salkach, a spotkanie Przełożonych Róż Różańcowych naszej parafii będzie  

w niedzielę 15 stycznia również o godz. 1400 w salkach. 
● Bardzo prosimy o obecność wszystkich Członków tych grup. 

9. Bóg zapłać za dzisiejszą kolektę oraz za ofiary z całego tygodnia złożone w kościele i wpłacone 
na konto parafialne. 
● Bóg zapłąć za wszystkie ofiary kolędowe złożone podczas odwiedzin w domach i rodzinach,  
   a także na Mszach św. kolędowych. 
● Dziękujemy również w imieniu naszych dzielnych ministrantów za ofiary na wsparcie ich  
   formacji, rekolekcje oraz pielgrzymki wakacyjnej do Rzymu. 
● Dzięki również Im samym za towarzyszenie nam podczas Kolędy oraz za piękną i gorliwą  
   służbę przy ołtarzu Eucharystii. 

10. Kolekta przyszłej niedzieli będzie przeznaczona na utrzymanie naszego kościoła i potrzeby 
naszej parafii. 


