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OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

NIEDZIELA OBJAWIENIA PAŃSKIEGO 
1. Dzisiaj przypada Uroczystość Objawienia Pańskiego, nazywana Świętem Trzech Króli. 

Obchodzona jest w Kościele już od IV wieku i głosi, że Syn Boży objawił się ludziom 

jako Zbawiciel całego świata. Podczas Mszy Św. święcimy 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.  

2. Dzisiaj o godz. 15.00 spotkanie Żywego Różańca Rodzin, a o godz. 16.00 w domu 

katechetycznym spotkanie opłatkowe Rady Parafialnej. 

3. Caritas w okresie zimowym nie dysponuje żywnością unijną aż do odwołania.  

4. Przypominam, że ze względu na kolędę msze święte w styczniu są odprawiane o godz. 

8.30. 

5. Za tydzień, w niedzielę 13 stycznia, przypada Święto Chrztu Pańskiego. Niedziela ta 

zamyka liturgiczne obchody okresu Narodzenia Pańskiego.  

6. Za tydzień przypada druga niedziela miesiąca. Ofiary przeznaczane są na cele 

inwestycyjne. Ofiarodawcom już teraz składam serdeczne „Bóg zapłać”.  

7. Tradycyjnie w drugą niedzielę miesiąca na mszy świętej o godz. 11.30 modlą się dzieci 

komunijne wraz z rodzicami. Po mszy św. spotkanie rodziców w salce katechetycznej. 

8. Od dzisiaj można zapisywać się w zakrystii na parafialny bal karnawałowy, który 

odbędzie się w sobotę, 2 lutego, w szkole w Opławcu. 

 

Plan kolędy na najbliższy tydzień: 

 

1 ksiądz 07 stycznia 

poniedziałek 
ul. Opławiec – numery nieparzyste od 197 do 233  

1 ksiądz 
08 stycznia 

wtorek 

ul. Letniskowa, Turystyczna, Wycieczkowa i Rajdowa 

1 ksiądz 
09 stycznia 

środa 

ul. Sanatoryjna – numery parzyste od 34 do 52A i nieparzyste od 47 

do 73 

1 ksiądz 
10 stycznia 

czwartek 

ul. Opławiec – numery  parzyste od 164 do 180 i numery nieparzyste 

od 237 do 277  

2 ksiądz 
ul. Opławiec – numery parzyste od 182 do 210A i numery nieparzyste 

od 281A do 285 oraz numer 187A 

1 ksiądz 11 stycznia 

piątek 

ul. Sanatoryjna – numery parzyste od 6 do 32 i ul. Szczawnicka 

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

1 ksiądz 12 stycznia 

sobota 

ul. Krynicka, Kudowska i Sanatoryjna – numery nieparzyste od 77 

do 83 i parzyste od  58 do 78 (od godz. 10.00) 

2 ksiądz ul. Sanatoryjna – numery nieparzyste od 87 do 107B (od godz. 10.00) 
 


