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OGŁOSZENIA PARAFIALNE
UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO
W pierwszą niedzielę Nowego Roku obchodzimy Uroczystość Objawienia Pańskiego,
nazywaną Świętem Trzech Króli. Podczas Mszy Św. święcimy kredę i kadzidło. To
właśnie kredą, zgodnie z pradawnym zwyczajem, kreślimy pierwsze litery imion trzech
mędrców. Pragniemy przez to podkreślić, że jak ci mędrcy ze Wschodu, również i my
szukamy Chrystusa i radujemy się z Jego odnalezienia. Zwyczaj ten jest świadectwem
naszej wiary. Po każdej Mszy Św. zbieramy ofiary do puszek na Krajowy Fundusz
Misyjny.
Dzisiaj po Mszy Św. o godz. 11.30 spotkanie Żywego Różańca Rodzin.
Od poniedziałku 7 stycznia Msze Św. w dzień powszedni o godz. 8.30 sprawowane
będą w domu katechetycznym.
Za tydzień, w niedzielę 13 stycznia, przypada Święto Chrztu Pańskiego. Niedziela ta
zamyka liturgiczne obchody okresu Narodzenia Pańskiego. Tego dnia o godz. 16.30
zapraszamy na wspólne kolędowanie przy żłóbku. Wszystkie osoby, która grają na
jakichkolwiek instrumentach, serdecznie zapraszamy.
Za tydzień przypada druga niedziela miesiąca. Zebrane ofiary przeznaczane są na cele
inwestycyjne parafii.

6.
Plan kolędy na najbliższy tydzień:
ul. Opławiec – numery parzyste od 182 do końca i numery nieparzyste
07 stycznia od 281 do końca
poniedziałek ul. Sanatoryjna – numery parzyste od 6 do 32, ul. Szczawnicka
2 ksiądz
i ul. Wycieczkowa – numery parzyste
ul. Sanatoryjna – numery nieparzyste od 1 do 43 i ul. Wycieczkowa –
1 ksiądz 08 stycznia
numery nieparzyste
wtorek
ul. Letniskowa, Turystyczna i Rajdowa
2 ksiądz
ul. Sanatoryjna – numery parzyste od 34 do 52A i numery nieparzyste
1 ksiądz
09 stycznia od 51 do 73
ul. Krynicka, Kudowska i Sanatoryjna – numery nieparzyste od 77 do 83
środa
2 ksiądz
i numery parzyste od 58 do końca
1 ksiądz

1 ksiądz
2 ksiądz
1 ksiądz
2 ksiądz
1 ksiądz
2 ksiądz
3 ksiądz

ul. Sanatoryjna – numery nieparzyste od 87 do końca
10 stycznia
ul. Smukalska – numery nieparzyste od 145 do 173 i numery parzyste
czwartek
od 62 do 88 oraz ul. Rajska
ul. Palmowa – numery nieparzyste oraz ul. Smukalska – numery
11 stycznia nieparzyste od 179 do 187 i numery parzyste od 92 do 96
piątek
ul. Smukalska – numery parzyste od 102 do 128 i numery nieparzyste
od 193A do 223 oraz ul. Berberysowa i Azaliowa
ul. Smukalska – od numeru 130 do końca prawa i lewa strona
oraz ul. Palmowa – numery parzyste
12 stycznia
ul. Baranowskiego –od numeru 66 do 40 lewa i prawa strona
sobota
ul. Baranowskiego –od numeru 2 do 34 prawa i lewa strona
oraz ul. Migdałowa, Laurowa i Tulipanowa

Kolędę rozpoczynamy od godz. 16.00, a w soboty od godz. 10.00
Całościowy plan kolędy podany jest w gablotce i na stronie internetowej parafii.

