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Aby Jezus w Waszych sercach rodził się wciąż na nowo.
By obdarzał pokojem, radością i odwagą życia.
By usuwał lęk i pomagał ufać Bogu w każdej sytuacji.
By pozwalał doświadczać jego obecności zarówno w ciszy własnego serca,
jak też pośród spotykanych ludzi.
Niech nadchodzące święta będą
dla każdego z Was
niezapomnianym czasem
spędzonym bez pośpiechu,
trosk i zmartwień.
Życzę Wam, aby upłynęły w spokoju
i radości, wśród rodziny i przyjaciół.
Niech błogosławieństwo Bożej Dzieciny ogarnie każdą chwilę.

życzy
Ks. Józef Krakowski Proboszcz
„Miarą człowieczeństwa jest wielkość troski o drugiego człowieka”.

Zespół Charytatywny CARITAS w Pawłowie
dziękuje za każdy dar serca oraz miłość i dobro
okazane potrzebującemu człowiekowi.
W tym pięknym czasie Świąt Bożego Narodzenia
pragniemy wszystkim darczyńcom złożyć życzenia,
aby przychodzące na świat pod postacią maleńkiej Dzieciny
Nadzieja, Miłość i Dobro wypełniły Wasze życie.

BOŻE NARODZENIE
Dziś powód do radości mamy,
bo Święta Bożego Narodzenia przeżywamy,
w którym to czasie piękne kolędy śpiewamy.
Wraz z Matką Najświętszą i św. Józefem
Dzieciątko Boże adorować będziemy,
za jego narodzenie dziękować chcemy.

„Cieszmy się i pod niebiosy wznośmy razem miłe głosy.”
Gdy święta przeminą do codziennych trosk i zajęć powracamy.
I znowu o Bogu zapominamy.
Gdy jednak nasze serca będziemy w żłóbek przemieniali,
będziemy ciągle Boże Narodzenie przeżywali.
Możemy także Jezusa w tabernakulum adorować.
Musimy jednak częściej do Kościoła wstępować.

Pobłogosław Boże Dzieciątko bardzo prosimy duszpasterzy, dzieci, młodzież, chorych i nasze rodziny.
A teraz...
„Do szopy hej pasterze, do szopy bo tam cud.
Syn Boży w żłobie leży, by zbawić ludzki ród.”
Małgorzata Niemiec

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Dziś 4. Niedziela Adwentu. Nieszporów i Mszy św. wieczornej nie będzie. O godz. 23. 30 kolędy w wykonaniu chóru „Lutnia”. O godz. 24.00
pasterka.
Jutro Uroczystość Narodzenia Pańskiego. Zapraszam na uroczyste
Nieszpory kolędowe o godz.1500. Mszy św. wieczornej nie będzie.
W 2. święto Nieszpory kolędowe o godz. 16.30.
W czwartek będziemy obchodzić Święto św.św. Młodzianków.
Msza św. za wszystkie dzieci naszej parafii odprawiona zostanie
o godz. 900. Zapraszam także rodziców z niemowlętami oraz matki w stanie błogosławionym.
W ostatni dzień roku kalendarzowego zapraszam na Mszę św. o godz.
17.00 oraz na nabożeństwo dziękczynno-ekspiacyjne na zakończenie starego roku po Mszy św. W tym dniu odpust zupełny można uzyskać za publiczne odmówienie hymnu „Ciebie Boże wysławiamy” oraz spełnienie
zwykłych warunków odpustu.
W najbliższym tygodniu trwać będzie oktawa Narodzenia Pańskiego,
która skończy się 1 stycznia Uroczystością Świętej Bożej Rodzicielki.
Plan odwiedzin duszpasterskich w gablotce.
Dzisiejszy „Gość Niedzielny” jest numerem podwójnym - świątecznym.
Kolekta zebrana w czasie Pasterki przeznaczona jest na Fundusz
Obrony Życia, w 2. święto kolekta przeznaczona jest na Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego. Kolekta zebrana w Nowy Rok przeznaczona będzie na Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne.

INTENCJE MSZY św. od 25 do 31 grudnia 2017r.
25 XII
g. 700 - Za parafian
Poniedziałek g. 1000 - Do Świętej Rodziny i św. Teresy od Dzieciątka Jezus z poUroczystość
Narodzenia
Pańskiego

g. 1500
26 XII
Wtorek
Uroczystość
św. Szczepana
pierwszego
męczennika

g. 700
g. 1000

g. 1630
g. 1700
27 XII
Środa

g. 700

dziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o opiekę i zdrowie dla rodzin: Dornia, Dudziński, Migodziński, Cyba oraz za
+ Pelagię i Nikodema Dudziński
Nieszpory kolędowe
- Za ++ rodziców Copik i Sparwasser oraz + Huberta Sparwasser
- Do Boskiego Dzieciątka, Matki Boskiej Częstochowskiej
i św. Józefa z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą
o opiekę Bożą i zdrowie dla Wojciecha Berendowicz z okazji
30. rocznicy urodzin
Te Deum
Nieszpory kolędowe
- Za + Jadwigę Cierpiałowską od Krystyny Cebulskiej z rodziną
- Za ++ braci Rajmunda i Jana
/po Mszy św. święcenie wina/

Święto św. Jana
Apostoła i Ewang.

28 XII
Czwartek
Święto
św.św.Młodzianków

g. 900
g. 1730
g. 1800

- Ku czci św. św. Młodzianków za wszystkie dzieci naszej parafii
Adoracja Przenajświętszego Sakramentu
- Za ++ Krystiana Bonk oraz rodziców Hildegardę i Jerzego

29 XII
Piątek

g. 1800 - Za + Stefana Borzucki od kuzynki Krysi z rodziną

30 XII
Sobota

g. 1800 - Do świętej Rodziny z podziękowaniem za odebrane łaski,
z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie dla Elżbiety Jankiewicz z okazji urodzin oraz o błogosławieństwo dla rodziny

31 XII

g. 630 Godzinki ku czci Matki Bożej
g. 700 - Za parafian
g. 1000 - Do świętej Rodziny z podziękowaniem za odebrane łaski,
z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie dla rodzin: Kaiser,
Czyżykowski i Wyżgolik
g. 1700 - Za parafian
Nabożeństwo dziękczynno-ekspiacyjne na zakończenie
starego roku

NIEDZIELA
Święto
Świętej Rodziny

