
03.01.2021  

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. Dzisiaj o godz. 11.00 różaniec prowadzony przez Żywy Różaniec Rodzin. Po 

Mszy Św. spotkanie. 

3. 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 litery C+M+B z  języka 

łacińskiego „Christus mansionem benedicat”, co oznacza „Niech Chrystus 

błogosławi temu domowi”. Zwyczaj ten jest świadectwem naszej wiary. Msze Św. 

według porządku niedzielnego. Udział tego dnia we Mszy Św. jest obowiązkiem 

każdego katolika. 

4. 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. 

5. Za tydzień, w niedzielę 10 stycznia, przypada Święto Chrztu Pańskiego. Niedziela 

ta zamyka liturgiczne obchody okresu Narodzenia Pańskiego.  

6. Za tydzień przypada druga niedziela miesiąca. Zebrane ofiary przeznaczane są na 

cele inwestycyjne parafii. Serdeczne „Bóg zapłać” ofiarodawcom.  

7. Zapraszamy parafian do kościoła na Mszę Św. na godz. 18.00 z poszczególnych 

odcinków kolędowych. Mszę Św. będziemy sprawować w intencji rodzin z danego 

dnia kolędowego. Po Mszy Św. pośpiewamy wspólnie kolędy, następnie modlitwa 

w intencji rodzin z naszej parafii i błogosławieństwo kolędowe z pokropieniem 

wodą święconą. Na zakończenie każda rodzina otrzyma tzw. pakiet kolędowy, 

który składa się z ikony Świętej Rodziny z modlitwą i buteleczki z wodą święconą.  

Kolędę rozpoczynamy od 4 stycznia, od ul. Opławiec.  

8. Z racji kolędy, we wtorek Msza Św. z godz. 8.30 przeniesiona jest na godz. 18.00. 

 

 



 

9. Plan kolędy na najbliższy tydzień: 

 

Data Nawiedzane Rodziny 

04 stycznia 

poniedziałek 

ul. Koronowska i ul. Opławiec – numery nieparzyste od 5 do 43  

i numery parzyste od 6 do 66A 

05 stycznia 

wtorek 

ul. Opławiec – numery nieparzyste od 45 do 87 i numery parzyste 

 od 70 do 88 oraz ul. Kolonijna, Kapryśna, Zdrojowa i Kuracyjna 

07 stycznia 

czwartek 

ul. Wypoczynkowa, Janowska, Tryszczyńska, Boronia, Kasperowicza, 

ul. Opławiec - lewa i prawa strona do ul. Meysnera  

oraz ul. Montowskiego, Chełkowskiego i przyległe 

08 stycznia 

piątek 
ul. Opławiec – numery nieparzyste od 159 do 233A i numery parzyste 

od 142 do 158 

09 stycznia 

sobota 
ul. Opławiec – numery od 164 do końca i od 237 do końca 

 

Całościowy plan kolędy podany jest w gablotce, na stronie internetowej parafii  

i parafialnym facebooku. 

 

 

 

 


