03.01.2016
OGŁOSZENIA PARAFIALNE
II NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM
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. Przez cały styczeń w dni powszednie Msze Św., z racji kolędy, o godz. 8.30.
4. W środę 6 stycznia przypada Uroczystość Objawienia Pańskiego nazywana
Świętem Trzech Króli. 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. według porządku niedzielnego.
Uczestnictwo tego dnia we Mszy Św. jest obowiązkiem każdego katolika.
5. W Uroczystość Trzech Króli w naszych parafiach otaczamy modlitwą wszystkich
polskich misjonarzy i misjonarki, pracujących na całym świecie. Po każdej Mszy
Św. ministranci zbierają ofiary do puszek na Krajowy Fundusz Misyjny.
6. Zapraszamy 6 stycznia na godz. 12.00 do uczestnictwa w Orszaku Trzech
Króli, który przejdzie od kościoła Świętej Trójcy na Stary Rynek.
7. W sobotę 9 stycznia o godz. 11.oo w salce katechetycznej spotkanie chętnych,
którzy chcieliby być wolontariuszami podczas Światowych Dni Młodzieży.
Natomiast 14 stycznia w czwartek o godz. 16.00 w naszym kościele nastąpi
peregrynacja symboli ŚDM.
8. Za tydzień, w niedzielę 10 stycznia, przypada Święto Chrztu Pańskiego. Niedziela
ta zamyka liturgiczne obchody okresu Narodzenia Pańskiego.
9. Za tydzień przypada druga niedziela miesiąca. Zebrane ofiary przeznaczane są na
cele inwestycyjne parafii.
10. Cieszę się, że również w tym roku udało nam się dokonać kilka inwestycji na rzecz
naszych budynków sakralnych w Opławcu i Smukale. Dziękuję za wszelką dobroć
i ofiary, za zrozumienie, życzliwość i wsparcie. Dlatego tak jak co roku, w ramach
ofiar kolędowych, można składać dodatkowe ofiary na cele inwestycyjne naszej
parafii.
11. Parafia na Jachcicach zaprasza za tydzień w niedzielę 10 stycznia na godz. 15.00
na koncert kolęd w wykonaniu artystów Opery Nova. Jest to koncert w ramach
akcji charytatywnej na rzecz działań prowadzonych przez Siostry Miłosierdzia Św.
Wincentego a’Paulo.

Plan kolędy na najbliższy tydzień:
1 ksiądz

04 stycznia ul. Opławiec – numery nieparzyste od 45 do 51 oraz
poniedziałek ul. Kolonijna, Kapryśna i Zdrojowa
05 stycznia

1 ksiądz

1 ksiądz

1 ksiądz
2 ksiądz
1 ksiądz
2 ksiądz

wtorek

ul. Opławiec – numery parzyste od 70 do 88 i numery
nieparzyste od 59 do 87 oraz ul. Kuracyjna

czwartek

ul. Wypoczynkowa, Janowska, Kasperowicza, Tryszczyńska,
Boronia, ul. Montowskiego i przyległe oraz ul. Opławiec
prawa i lewa strona do ul. Meysnera

08 stycznia

ul. Opławiec – numery nieparzyste od 159 do 195 i numery
parzyste od 142 do 158

07 stycznia

piątek
09 stycznia
sobota

ul. Letniskowa, Turystyczna, Wycieczkowa i Rajdowa
ul. Sanatoryjna – numery parzyste od 6 do 32
i ul. Szczawnicka
ul. Sanatoryjna – numery nieparzyste od 1 do 43

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.

