
 
 
01.01.2012  
     OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

NIEDZIELA ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI 
 

1. W pierwszą niedzielę Nowego Roku prosimy dobrego Boga, który jest panem 

naszego życia i czasu, aby pomógł nam realizować wszystkie zadania, które mamy 

do spełnienia w duchu chrześcijańskiego powołania. 

2. Dziś o godz. 15.00 spotkanie Żywego Różańca Rodzin. 

3. Caritas w okresie zimowym nie dysponuje żywnością unijną aż do odwołania. 

4. Przez cały styczeń w dni powszednie nie będzie Mszy Św. wieczornych z racji 

kolędy. Msze Św. będą odprawiane o godz. 8.30.  

5. Jest sporo wolnych intencji mszalnych podczas Mszy Św. rannych.. 

6. W piątek przypada Uroczystość Objawienia Pańskiego nazywana u nas Świętem 

Trzech Króli i obchodzona jest w Kościele już od IV wieku. Głosi ona, że Syn Boży 

objawił się ludziom jako Zbawiciel całego świata. Podczas Mszy Św. poświęcimy 

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. Msze Św. tego dnia 

według porządku niedzielnego. Uczestnictwo tego dnia we Mszy Św. jest 

obowiązkiem każdego katolika. 

7. W Uroczystość Trzech Króli w naszych parafiach otaczamy modlitwą wszystkich 

polskich misjonarzy i misjonarki, pracujących na całym świecie. Zebrane ofiary 

przeznaczane są na Krajowy Fundusz Misyjny. 

8. Ponieważ I piątek miesiąca przypada w Uroczystość Trzech Króli, do chorych  

z Komunią Świętą udamy się w czwartek 5 stycznia w godzinach porannych. 

Bardzo proszę rodziny i sąsiadów o poinformowanie chorych o tej zmianie. 

9. Za tydzień, w niedzielę 8 stycznia, przypada Święto Chrztu Pańskiego. Niedziela ta 

zamyka liturgiczne obchody okresu Narodzenia Pańskiego. W tym roku nie będzie 

błogosławieństwa wody na Brdzie przy kładce, tylko podczas Mszy Św. o godz. 

11.30 poświęcimy wodę w kościele. 

10. Za tydzień przypada druga niedziela miesiąca. O godz. 11.30 modlą się dzieci 

komunijne i ich rodzice. 

11. Ofiary zbierane w II niedzielę miesiąca przeznaczane są na cele inwestycyjne. 

12. Przypominam, że od dzisiejszej niedzieli można zapisywać się w zakrystii na 

parafialny bal karnawałowy, który odbędzie się w tym roku w sobotę, 28 stycznia, 

w szkole w Opławcu. Koszt to 125 zł od osoby. Zapraszamy wszystkie dorosłe 

osoby, w tym również samotne i starsze. 

13. Jutro rozpoczynamy odwiedziny duszpasterskie rodzin naszej parafii zwane kolędą. 

Niech otwarcie naszych domów na Chrystusa przychodzącego  

z błogosławieństwem kapłana będzie wyrazem naszej wiary. W tym roku 

dodatkowym wsparciem w kolędowaniu będzie ks. prof. Bogdan Czyżewski. 

Podczas kolędy każda rodzina otrzyma zestawienie informacji na temat wydarzeń w 

parafii w roku 2012, jak i krótki opis planowanych inwestycji. Jak już 

zapowiadałem w październiku, w nowym roku chcielibyśmy otynkować wieżę 

kościoła i wykonać elewację wieży i budynku kościoła. Elewacja będzie wykonana 



identycznie jak na domu parafialnym. W związku z tą inwestycją od nowego roku 

będzie można składać dodatkowe ofiary w podpisanych kopertach na ten cel. 

Wpłaty można dokonać także na parafialne konto bankowe. O zebranych na ten cel 

ofiarach będę informował na bieżąco. Przy okazji sprawozdania pokolędowego 

przedstawię dokładny kosztorys oraz wykonawcę robót. 
 

Plan kolędy na najbliższy tydzień: 

 

 Data Nawiedzane Rodziny 

1 ksiądz 
02 stycznia 

poniedziałek 

ul. Koronowska i ul. Opławiec – numery nieparzyste od 5 

do 43 

1 ksiądz 
03 stycznia 

wtorek 
ul. Opławiec – numery parzyste od 6 do 66a 

1 ksiądz 
04 stycznia 

środa 

ul. Opławiec – numery nieparzyste od 45 do 51  

i ul. Kolonijna, Kapryśna i Zdrojowa 

1 ksiądz 
05 stycznia 

czwartek 

ul. Opławiec – numery parzyste od 70 do 88  

i nieparzyste od 59 do 87 oraz ul. Kuracyjna, 

Kasperowicza i Boronia 

2 ksiądz 
ulice Wypoczynkowa, Janowska, Tryszczyńska i  

ul. Opławiec od 91 do 128 oraz ul. Montowskiego  

1 ksiądz 
07 stycznia 

sobota 

ul. Opławiec - numery nieparzyste od 153 do 195 oraz 

parzyste od 142 do 158  

2 ksiądz ul. Letniskowa, Wycieczkowa i Rajdowa 

1 ksiądz 
09 stycznia 

poniedziałek 

ul. Opławiec – numery nieparzyste od 197 do 233 i numer 

160 

Kolędę rozpoczynamy od godz. 15.30, zaś w soboty od godz. 15.00 

 

Całościowy plan kolędy podany jest w gablotce. 


