
 OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE PARAFII ŚW. JANA CHRZCICIELA W PAWŁOWICACH 

      NA NIEDZIELĘ CHRZTU PAŃSKIEGO – 08 STYCZNIA 2023 R.   
 

 

 Wspominając dzisiaj Chrzest Jezusa w Jordanie dziękujemy za łaskę wiary i chrztu 

świętego. Pamiętamy w modlitwie o naszych rodzicach, chrzestnych i kapłanach, 

którzy nas ochrzcili – żyjących i zmarłych. 
 Opiece Dzieciątka Jezus i Świętej Rodziny polecamy Dzieci świętujące dzisiaj 

Roczek wraz z Rodzicami i Chrzestnymi. 
 Kolekta jest przeznaczona na utrzymanie naszego kościoła i parafii. 

1. Zapraszamy dzisiaj o godz. 1520 na Nieszpory Niedzielne – z radosnym śpiewem kolęd. 

2. Także dzisiaj o godz. 1400 w salkach – Spotkanie Koła Misyjnego i Zespołu Charytatywnego 
naszej parafii. 

3. Dni i godziny urzędowania Kancelarii Parafialnej od tego tygodnia będą następujące: 
w poniedziałki – 800-900 i 1700-1800, w środy tylko 1700-1800 i w piątki tylko rano 800-900. 

4. W tym tygodniu zapraszamy na ostatnie już Msze święte „Kolędowe” za Parafian żyjących  
i zmarłych: 
● 09 stycznia o godz. 1700  w intencji Parafian z ul. Rolników, Dąbrowskiej, Wspólnej,  
   Długiej, Radosnej i Piotra Skargi 
● 10 stycznia o godz. 1700  w intencji Parafian z ul. Pszczyńskiej, Górka, Grzybowej,  
   Zamkowej, Mały Rynek i Biskupa Pawłowskiego 
● 11 stycznia o godz. 1700  w intencji Parafian z ul. Wrzosowej, Ogrodowej, Astrów, Leśnej,  
   Aleja Lipowa, Strumieńska i Młyńska 
● 12 stycznia o godz. 1700  w intencji Parafian z ul. Zjednoczenia, Dobra i Granica 
● Ksiądz Proboszcz odprawi zaległą kolędę według zaproszeń na ulicach: Poprzecznej,  
   Bratków, 3 Maja, Ogrodowej i Wrzosowej w piątek 13 stycznia od godz. 1500. 
Jeszcze raz dziękujemy za wszystkie ofiary kolędowe złożone podczas odwiedzin w domach, 
na Mszach Kolędowych i wpłacone na konto parafialne.  

5. We środę 11 stycznia o godz. 1800 w salce odbędzie się spotkanie Bliższego Przygotowania  
do małżeństwa dla młodzieży po bierzmowaniu. Prosimy o obecność wszystkich uczestników 
kursu. 

6. Wszystkie dzieci zapraszamy w czwartek o godz. 1700 na Mszę świętą szkolną. 
● Ze względu na ferie zimowe Msza św. młodzieżowa będzie dopiero w lutym - 03.02. o 1830. 

7. W piątek 13 stycznia o godz. 700 Msza święta za + śp. Łucję Soremską – zmarłą mamę Siostry 
Służebniczki Wirginii Soremskiej. Zapraszamy do udziału.  

8. W przyszłą niedzielę 15 stycznia o godz. 1345 w salkach odbędzie się Spotkanie Przełożonych 
Róż Różańcowych naszej parafii a o godz. 1520 zapraszamy do kościoła wszystkich Członków 

Róż Różańcowych i Żywego Różańca Rodziców za Dzieci na wspólną Adorację przy Żłóbku 
Dzieciątka Jezus. Zapraszamy również do kolędowania przy Szopce wszystkich Parafian. 

9. Przekazujemy parafianom pozdrowienia Noworoczne z modlitwą od Ks. Proboszcza Seniora 
Gerarda Wochnika z Katowic, który dziękuje za modlitwy w jego intencji i za przesłane 
intencje mszalne gregoriańskie i inne, które już odprawił. Dlatego zwraca się również z prośbą 
o nowe intencje za zmarłych i w innych potrzebach, które może odprawić w Domu Księży 
Emerytów. Prosi jednak, aby na razie nie przekazywać Mszy św. Gregoriańskich 30 dniowych, 
gdyż nie jest w stanie odprawić ich w całej ciągłości ze względu na zdarzające się 
niedyspozycje zdrowotne. 

10. Bóg zapłać za dzisiejszą kolektę i za ofiary z całego tygodnia złożone w kościele i wpłacone  
na konto parafialne. 
● Ofiary na sprzątanie kościoła i na cele charytatywne można złożyć do skarbon. 
● Kolekta w przyszłą niedzielę będzie przeznaczona na potrzeby naszej Archidiecezji –  
   na Radio „eM” i apostolstwo słowa. 

 

Chrzest Jezusa uświadamia nam, jak wielką wagę ma także nasz chrzest. 
Otrzymaliśmy nowe życie. Staliśmy się przybranymi dziećmi Boga.  
On daje nam swoją wierną bliskość. Możemy zmieniać swoje życie, 
upodabniając się do Jego Syna. To trudna droga i życiowe zadanie.  

Prosimy dzisiaj, byśmy czerpiąc siły z Eucharystii,  
„zasłużyli na nazwę dzieci Bożych i rzeczywiście nimi byli”. 


