
Jezus jest Światłością świata. Gdy gromadzimy się na Eucharystii  
i przyjmujemy Go w Komunii świętej, nasze dusze stają się lampami,  

które świecą Jego jasnością. Wdzięczni za tak wielkie dary, 
przygotowujemy nasze serca na przyjście Jezusa i prosimy Go,  

byśmy nie przyćmiewali jego Światła, ale byli  
prawdziwie odblaskiem Jego chwały dla świata. 

 OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE PARAFII ŚW. JANA CHRZCICIELA W PAWŁOWICACH 

      NA 5 NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ – 05 LUTEGO 2023 R.   
 
 

 

❖ Szczególną modlitwą za wstawiennictwem Świętej Rodziny ogarniamy 
dzisiaj dzieci przyjmujące Chrzest i świętujące Roczek wraz z rodzicami, 
chrzestnymi i bliskimi. 

❖ Kolekta jest przeznaczona na remonty i utrzymanie domów rekolekcyjnych 
naszej Archidiecezji. 
 

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

2. W poniedziałek 6 II o godz. 1800 spotkanie Akcji Katolickiej w salkach. 

3. Wszystkie dzieci zapraszamy w czwartek o godz. 1700 na Mszę świętą „szkolną” z homilią  
i konkursami, które przygotowuje dla nich Ksiądz Rafał. 
● Po Mszy szkolnej o godz. 1740 w kościele odbędzie się katecheza przygotowująca dla dzieci  
   i rodziców przed Pierwszą i Wczesną Komunią świętą. Prosimy o obecność wszystkich dzieci  
   i rodziców. 

4. Także w czwartek 9 II wieczorem w parafii Wniebowzięcia NMP w Studzionce odbędzie się 
spotkanie modlitewno-braterskie kapłanów naszego dekanatu. Prosimy o wsparcie modlitewne. 

5. Zapraszamy wszystkich Parafian do korzystania z naszych cotygodniowych Adoracji 
Najświętszego Sakramentu – „30 minut dla Jezusa”: 
● w piątki 1630-1700 z Koronką do Miłosierdzia Bożego, 
● w soboty 1730-1800 z okazją do spowiedzi w ciszy Adoracji. 
  Zapraszamy również tych z Was, którzy mogą, a szczególnie Seniorów i Emerytów  
     do przychodzenia na codzienny różaniec parafialny o godz. 630 i na Msze święte rano o 700  
     lub wieczorem o 1700. Jakże pięknie jest łączyć czas odpoczynku na emeryturze  
     z codzienną Eucharystią i rozpoczynać swój dzień ofiarując go Jezusowi w dziękczynieniu  
     i prośbie o zdrowie, siły i potrzebne łaski. 

6. W sobotę 11 lutego we Wspomnienie matki Bożej z Lourdes obchodzimy Światowy Dzień 
Chorego. Zapraszamy rano o godz. 630 na różaniec w intencji chorych, a o godz. 700 na Mszę 
świętą w intencji Seniorów oraz chorych i niedomagających Parafian, w czasie której będzie 
możliwość przyjęcia Sakramentu Chorych 

● Na tę Eucharystię zapraszamy zwłaszcza tych chorych i seniorów, którzy jeszcze o własnych  
   siłach mogą przybyć do kościoła. 
● Natomiast w czasie Rekolekcji Wielkopostnych (21 marca) będzie także Dzień Chorych  
   ze Mszą świętą i Sakramentem Chorych o godz. 930 szczególnie dla tych, których trzeba  
   dowieźć do kościoła. 

7. Spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej i Ekonomicznej odbędzie się 23 lutego  
o godz. 1800 na probostwie. 

8. Na spotkaniu Przełożonych Róż Różańcowych naszej parafii okazało się, że brakuje nam  
11 członków, którzy zapełniliby puste miejsca w kilku Różach. W związku z tym bardzo 
prosimy i zachęcamy nowych chętnych parafian do zasilenia tych Róż i do zapisania się  
w zakrystii u Siostry Goretti z podaniem telefonu kontaktowego. Później oddzwonimy  
z informacją o przydziale do swojej Róży i Tajemnicy (dziesiątek różańca) do codziennego 
odmawiania. 

9. Bóg zapłać za dzisiejszą kolektę i za ofiary z całego tygodnia złożone w kościele i wpłacone  
na konto parafialne. 
● Dziękujemy także za ofiary do skarbon na cele charytatywne, na kwiaty i na sprzątanie  
   kościoła.  
● Kolekta przyszłej niedzieli będzie przeznaczona na potrzeby bieżące naszej parafii. 

 


