
10.01.2021   OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
       NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO 

 

1. W dzisiejszą niedzielę wspominamy Chrzest Pana Jezusa w rzece Jordan. Dzień 

uświadamia nam, jak ważne jest dla nas wydarzenie, kiedy przez Chrzest Święty 

wkroczyliśmy na drogę wiary razem z Jezusem Chrystusem. Dzisiejszą niedzielą 

kończymy w liturgii czas Bożego Narodzenia i rozpoczynamy tzw. czas zwykły, jednak  

w tradycji naszej śpiewamy kolędy i przeżywamy ten okres do 2 lutego. 

2. Dzisiaj II niedziela miesiąca. Zebrane ofiary przeznaczamy na cele inwestycyjne. „Bóg 

zapłać” ofiarodawcom.  

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

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

kolędowych. Mszę Św. sprawujemy w intencji rodzin z danego dnia kolędowego. Po 

Mszy Św. modlitwa w intencji rodzin z naszej parafii i błogosławieństwo kolędowe  

z pokropieniem wodą święconą. Każda rodzina otrzyma tzw. upominek kolędowy, który 

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

5. Dziękujemy za ofiary kolędowe. Można również je wpłacać na konto parafialne. 

6. Plan kolędy na najbliższe dni: 

11 stycznia 

poniedziałek 
ul. Sanatoryjna – numery nieparzyste od 1 do 43 i parzyste  

od 6 do 32 oraz ul. Szczawnicka i Wycieczkowa 

12 stycznia 

wtorek 

ul. Sanatoryjna – numery parzyste od 34 do końca i numery 

nieparzyste od 51 do końca  

13 stycznia 

środa 
ul. Letniskowa, Turystyczna, Rajdowa, Krynicka i Kudowska 

14 stycznia 

czwartek 

ul. Smukalska – numery nieparzyste od 145 do 187 i numery 

parzyste od 62 do 96, ul. Rajska oraz ul. Palmowa – numery 

nieparzyste 

15 stycznia 

piątek 

ul. Smukalska – numery parzyste od  102 do końca i numery 

nieparzyste od 193A do końca, ul. Berberysowa i Azaliowa  

oraz ul. Palmowa – numery parzyste 

16 stycznia 

sobota 
 ul. Baranowskiego, Migdałowa, Laurowa i Tulipanowa 

 
 

Plan kolędy podany jest w gablotce, na stronie internetowej parafii i facebooku. 

 


