
29.12.2019   

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

NIEDZIELA ŚWIĘTEJ RODZINY 

 

1. Dzisiaj obchodzimy Uroczystość Świętej Rodziny, polecając opiece Bożej 

wszystkie rodziny naszej parafii. Niech Święta Rodzina: Jezus, Maryja i Józef 

pomagają nam w dążeniu do świętości, aby nasze rodziny były zawsze silne 

Bogiem i z Bogiem rozwiązywały wszystkie trudności życia codziennego. 

2. Dzisiaj po Mszy Św. o godz. 11.30 koncert kolęd w wykonaniu zespołu ludowego 

„Snutki”. Będzie można nabyć płyty z kolędami.  

3. We wtorek 31 grudnia Msza Św. na zakończenie roku o godz. 18.00, podczas której 

dziękować będziemy Bogu za wszystko, co od Niego otrzymaliśmy, jednocześnie 

przepraszając za to wszystko, co nas od Niego oddalało. Po Mszy Św. nabożeństwo 

z wystawieniem Najświętszego Sakramentu. Serdecznie wszystkich na wspólną 

modlitwę w ostatnim dniu tzw. starego roku zapraszamy. 

4. W środę 1 stycznia Uroczystość Bożej Rodzicielki. Msze Św. w Opławcu o godz. 

10.00, 11.30 i 18.00, w szpitalu o godz. 10.00. 

5. Ze względu na kolędę, Msze Św., od 2 stycznia do odwołania, w dni powszednie  

o godz. 8.30, z wyjątkiem pierwszego piątku miesiąca. 

6. W tym tygodniu przypada pierwszy piątek miesiąca. Do chorych udamy się w 

godzinach porannych. Spowiedź Św. dla dzieci i młodzieży o godz. 17.300. 

Natomiast Msza Św. o godz. 18.00. 

7. Za tydzień w niedzielę po Mszy Św. o godz. 11.30 spotkanie Żywego Różańca 

Rodzin. 

8. W czwartek 2 stycznia rozpoczynamy Duszpasterskie Nawiedziny Rodzin zwane 

Kolędą. Jest to szczególny czas odwiedzin kapłanów z Bożym Błogosławieństwem 

i modlitwą, jak również poznania radości i trosk naszych rodzin.  

9. Plan kolędy na najbliższy tydzień: 

 

 Data Nawiedzane Rodziny 

1 ksiądz 

02 stycznia 

czwartek 

ul. Smukalska – numery nieparzyste od 145 do 173 

i numery parzyste od 62 do 88 oraz ul. Rajska  

2 ksiądz 

ul. Palmowa – numery nieparzyste oraz ul. Smukalska – 

numery nieparzyste od 179 do 187 i numery parzyste  

od 92 do 96 



1 ksiądz 
 

03 stycznia 

piątek 

 

ul. Smukalska – numery parzyste od  102 do 128  

i numery nieparzyste od 193A do 223 oraz  

ul. Berberysowa i Azaliowa  

2 ksiądz 
ul. Smukalska – od numeru 130 do końca prawa i lewa 

strona oraz ul. Palmowa – numery parzyste  

1 ksiądz 

04 stycznia 

sobota 

ul. Baranowskiego –od numeru 66 do 40 lewa i prawa 

strona 

2 ksiądz 
ul. Baranowskiego –od numeru 2 do 34 prawa i lewa 

strona oraz ul. Migdałowa, Laurowa i Tulipanowa 

3 ksiądz ul. Agrestowa 

 

Kolędę rozpoczynamy od godz. 16.00, a w soboty od godz. 10.00 

Całościowy plan kolędy znajduje się na stronie parafialnej i w gablotce. 

 

 


