
„Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata.” Te słowa słyszymy 
podczas każdej Mszy świętej. Dzisiaj padną one  

w kontekście chrztu Jezusa. Objawią Jego tożsamość Syna Bożego.  
To On gromadzi nas na  niedzielnej Eucharystii, odsłania przed nami 

prawdę o sobie, obdarza swoim słowem i samym sobą. 
 Dziękujemy Barankowi Bożemu na wierną miłość. Dziękujemy  

za Jego ofiarę złożoną za nas dzisiaj, tutaj, na tym ołtarzu. 

 OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE PARAFII ŚW. JANA CHRZCICIELA W PAWŁOWICACH 

      NA 2 i 3 NIEDZIELE ZWYKŁE – 15 I 22 STYCZNIA 2023 R.   
 
 

 

 

❖ Szczególną modlitwą ogarniamy dzieci, młodzież oraz wszystkich 
wypoczywających na feriach zimowych. 

❖ Kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszej Archidiecezji. 
 

1. Dzisiaj o godz. 1345 w salkach Spotkanie Zelatorów Żywego Różańca naszej parafii. 

2. Wszystkich Członków Róż Różańcowych, a także dzieci, młodzież i dorosłych zapraszamy 
dzisiaj o godz. 1500 do kościoła na kolędowanie przy Żłóbku Dzieciątka Jezus z udziałem 
Rodzin z Ukrainy, które również zaśpiewają kolędy ukraińskie. 

3. W czwartek 19 stycznia obchodzimy Dzień Świętego Józefa. Zapraszamy na Mszę świętą 
wotywną ku czci św. Józefa i na Nabożeństwo o godz. 700. 
● Także w czwartek 19 I o godz. 1830 zapraszamy do salek na katechezę parafialną i Krąg  
   Biblijny, a o 1930 do kościoła na modlitwę uwielbienia z adoracją przy Żłóbku. 

4. W III piątek miesiąca 20 stycznia Msza św. poranna o Miłosierdziu Bożym z Nabożeństwem,  
a o 1630 Adoracja z Koronką do Miłosierdzia Bożego. 

5. W sobotę 21 I o godz. 630 – Różaniec Misyjny. Zapraszamy sympatyków misji. 

6. Również w sobotę, 21 stycznia w klasztorze Sióstr Służebniczek o godz. 1500 spotkanie 
Rodziny Bł. Edmunda Bojanowskiego. 

7. W tym tygodniu rozpoczniemy Tydzień Modlitw i Jedność Chrześcijan, który potrwa do 25 I. 

8. W przyszłą niedzielę 22 stycznia o godz. 900 Msza św. za śp. Ks. Edwarda Janotę w rocz. śm. 

9. Również w przyszłą niedzielę 22 I Mszę św. o godz. 1100 ofiarujemy w intencji Ks. Proboszcza 
Seniora Gerarda Wochnika z okazji urodzin, które przypadają 23 stycznia. 
● Pamiętajmy w modlitwie o Czcigodnym Solenizancie, Księdzu Proboszczu Gerardzie. 

10. Przyszłą niedzielę będziemy świętować jako Niedzielę Słowa Bożego i dzień szczególnej 
modlitwy o jedność chrześcijan. O 1520 Nieszpory kolędowe z modlitwą w tej intencji. 

11. We wtorek 24 stycznia obchodzimy nasz Dzień Patronalny. Zapraszamy na Eucharystię  
i Nabożeństwo poranne ku czci św. Jana Chrzciciela. 

12. We środę obchodzimy Święto Nawrócenia Św. Pawła, Apostoła, które kończy Tydzień Modlitw 
o Jedność Chrześcijan. 

13. W czwartek 26 I o godz. 700 Msza św. za Dusze w czyśćcu cierpiące z ofiar do skarbony. 

14. W niedzielę 29 stycznia o godz. 1520 zapraszamy wszystkich Parafian – dorosłych, dzieci  
i młodzież na naszą parafialną Adorację przy Żłóbku z pożegnaniem stajenki. 

15. Chorych parafian odwiedzimy z posługą kapłańską 30 stycznia. Zapisy w zakrystii 

16. Chrzty i Roczki będziemy świętować w niedzielę 5 lutego na Mszy św. o godz. 1600.  
Zgłoszenia dzieci w Kancelarii Parafialnej. Nauka dla rodziców i chrzestnych w sobotę 4 II  
o godz. 1900 w kościele. 

17. Bóg zapłać za dzisiejszą kolektę i za ofiary z całego tygodnia złożone w kościele i wpłacone  
na konto parafialne, a także za ofiary do skarbon na cele charytatywne i na sprzątanie 
kościoła. 
● Kolekta w Niedzielę 22 stycznia będzie przeznaczona na potrzeby bieżące naszej parafii. 
● Kolekta w Niedzielę 29 stycznia będzie miesięczną Kolektą specjalną na pokrycie kosztów  
   ogrzewania i energii elektrycznej kościoła, salek i probostwa. 

„Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie,  

aby wszyscy stanowili  jedno jak Ty Ojcze we Mnie, a Ja w Tobie,  

aby i oni stanowili w Nas jedno, by świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał.”  (Jan 17, 20-22)  


