
08.01.2023    

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. Dzisiaj członkowie Zakonu Świętego Łazarza po każdej Mszy Św. rozprowadzają 

kalendarze-cegiełki, z których środki przeznaczone są na wsparcie działania hospicjum 

perinatalnego, wpierającego rodziny spodziewające się narodzin śmiertelnie chorych 

dzieci. Koszt cegiełki 50 zł. 

4. Przypominamy, że w styczniu nie będzie wykładu Ks. Prof. Bogdana Czyżewskiego. 

Na kolejny wykład o wydarzeniach, które zmieniły Kościół i świat zapraszamy w 

trzeci piątek lutego, tj. 17 lutego. 

5. Szkolny zespół wokalny „Melange” wystąpi w naszej świątyni z krótkim koncertem 

kolęd. Zapraszamy w najbliższą niedzielę (15.01.), bezpośrednio po Mszy św. o godz. 

11:30.  

6. Msze Św. w dzień powszedni sprawowane będą, do odwołania, w salce 

katechetycznej. W czasie kolędy te Msze Św. będą sprawowane o godz. 8.30.  

7. Plan kolędy na najbliższy tydzień: 

 

1 ksiądz 
09 stycznia 

poniedziałek 

ul. Sanatoryjna – numery parzyste od 6 do 32,  

ul. Szczawnicka i ul. Wycieczkowa – numery parzyste 

2 ksiądz 
ul. Sanatoryjna – numery nieparzyste od 1 do 43  

i ul. Wycieczkowa – numery nieparzyste 

1 ksiądz  

10 stycznia 

wtorek 

ul. Letniskowa, Turystyczna i Rajdowa 

2 ksiądz 
ul. Sanatoryjna – numery parzyste od 34 do 52A  

i numery nieparzyste od 47 do 73 

1 ksiądz 
11 stycznia 

środa 

ul. Krynicka, Kudowska i Sanatoryjna – numery 

nieparzyste od 77 do 83 i numery parzyste od 58  

do końca 

2 ksiądz ul. Sanatoryjna – numery nieparzyste od 87 do końca 



1 ksiądz 

12 stycznia 

czwartek 

ul. Smukalska – numery nieparzyste od 145 do 173 

i numery parzyste od 62 do 88 oraz ul. Rajska 

2 ksiądz  

ul. Palmowa – numery nieparzyste oraz ul. Smukalska – 

numery nieparzyste od 179A do 187 i numery parzyste  

od 92 do 96 

1 ksiądz 
13 stycznia 

piątek 

ul. Smukalska – numery parzyste od 102 do 128  

i numery nieparzyste od 193A do 223 oraz  

ul. Berberysowa i Azaliowa 

2 ksiądz 
ul. Smukalska – od numeru 130 do końca prawa i lewa 

strona oraz ul. Palmowa – numery parzyste 

1 ksiądz 
14 stycznia 

sobota 

ul. Baranowskiego –od numeru 66 do 40 lewa i prawa 

strona 

2 ksiądz  
ul. Baranowskiego –od numeru 2 do 34 prawa i lewa strona 

oraz ul. Migdałowa, Laurowa i Tulipanowa 

 
Kolędę rozpoczynamy od godz. 16.00, a w soboty od godz. 10.00 

 

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

 

8. W minionym tygodniu Pan Bóg powołał z naszej wspólnoty parafialnej Śp. Jadwigę 

Majchrzak, lat 91, z ul. Opławiec. Polećmy jej duszę Miłosierdziu Bożemu, wieczny 

odpoczynek… 

 

 


