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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. Zapraszamy w oktawie Bożego Narodzenia na Mszę Św. na godz. 18.00, we wtorek o 

godz. 8.30.  W poniedziałek przypada święto Św. Jana Apostoła, we wtorek Św. 

Młodzianków Męczenników. 

3. W czwartek zapraszamy na nowennę do Jezusa Przemienionego.  

4. Europejskie Spotkanie Młodych Taize w tym roku odbywa się w Turynie w formie online 

w dniach 28-31.12.2021 r. W naszej parafii organizujemy Adorację IHS w czwartek 

(30.12.) w salce katechetycznej. Adorację rozpoczniemy o godz. 20:30 i potrwa do godz. 

22:00. W jej trakcie połączymy się online z Turynem, gdzie przy śpiewie kanonów 

adorować będziemy Jezusa w Najświętszym, Sakramencie. Zapraszamy zwłaszcza 

młodzież.  

5. W piątek 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.  

6. W piątek o godz. 20.00 różaniec mężczyzn w kościele. 

7. W sobotę 1 stycznia Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki. Msze Św. o godz. 10.00, 

11.30 i 18.00. 

8. Za tydzień w niedzielę o godz. 11.00 różaniec prowadzony przez Żywy Różaniec Rodzin. 

Po Mszy Św. spotkanie.  

9. Zgodnie z zaleceniem Ks. Bp Krzysztofa Włodarczyka, jeszcze w tym roku nie będzie 

tradycyjnych odwiedzin duszpasterskich, zwanych kolędą. Zachowujemy plan kolędy z 

lat ubiegłych i zapraszamy mieszkańców poszczególnych odcinków do kościoła na Mszę 

Św. na godz. 18.00 każdego dnia kolędowego. Będziemy sprawować Mszę Św. w intencji 

rodzin z danego odcinka kolędowego. Po Mszy Św. specjalne błogosławieństwo 

kolędowe z pokropieniem wodą święconą i modlitwą. Kolędę rozpoczynamy od 3 

stycznia, od ul. Opławiec. Jeśli ktoś nie może być w kościele danego dnia kolędowego, 

może być w innym dniu. Plan dostępny w gablocie, na stronie parafii oraz Fb. 

 



 

Plan kolędy na najbliższy tydzień: 

Data 

Nawiedzane Rodziny 

03 stycznia 

poniedziałek 

ul. Koronowska i ul. Opławiec – numery nieparzyste  

od 5 do 43 i numery parzyste od 6 do 66A 

04 stycznia 

wtorek 

ul. Opławiec – numery nieparzyste od 45 do 87 i numery parzyste od 70  

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

05 stycznia 

środa 

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

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

oraz ul. Montowskiego, Chełkowskiego i przyległe 

 

07 stycznia 

piątek 

 

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

od 142 do 158 

08 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. 

 

 

 

 

 


