
29.12.2013  

OGŁOSZENIA PARAFIALNE  

 UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ RODZINY 

 

1. Dzisiaj w niedzielę 29 grudnia 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. We wtorek 31 grudnia Msza Święta na zakończenie roku w Smukale o godz. 17.00, w 

Opławcu o godz. 18.00, podczas których dziękować będziemy Bogu za wszystko, co 

przez Jego dobroć i miłość otrzymaliśmy, jednocześnie przepraszając za to wszystko, 

co nas od Niego oddalało. Po Mszy Świętej nabożeństwo z wystawieniem 

Najświętszego Sakramentu. Serdecznie wszystkich na wspólną modlitwę w ostatnim 

dniu tzw. starego roku zapraszam. 

3. W środę 1 stycznia Uroczystość Bożej Rodzicielki. Msze Święte według porządku 

niedzielnego. Pamiętajmy o obowiązku uczestnictwa w tym dniu we Mszy Św. 

4. Mając w pamięci radosne wspomnienia z ubiegłych lat związane z balem parafialnym, 

który zaczął być postrzegany jako tradycja, również w tym roku parafia organizuje bal 

karnawałowy, który poprzez wspólną zabawę ma nas na chwilę oderwać od trosk 

doczesnych i umocnić wzajemne więzi. Termin balu to sobota, 25 stycznia. Bal 

odbędzie się w szkole w Opławcu, cena biletu to 125 zł od osoby. Zapraszamy 

wszystkich chętnych parafian i ich gości, w tym również osoby samotne i starsze. 

Zapisy rozpoczną się w niedzielę 5 stycznia w zakrystii i przyjmować je będą 

członkowie rady parafialnej. 

5. W niedzielę 5 stycznia o godz. 15.00 spotkanie Żywego Różańca Rodzin. 

6. Wszystkim osobom, które pomogły w zorganizowaniu wystroju bożonarodzeniowego 

kościoła składam serdeczne „Bóg zapłać”.  

7. W tym tygodniu przypada pierwszy piątek miesiąca. Do chorych udamy się w 

godzinach porannych. Msza święta tego dnia o godz. 18.00, a spowiedź święta dla 

dzieci pół godziny przed mszą świętą o godz. 17.30. 

8. Ze względu na kolędę msze święte w styczniu o godz. 8.30. (wyjątkowo w pierwszy 

piątek o godz.18.00) 

9. W czwartek 2 stycznia rozpoczynamy Duszpasterskie Nawiedziny Rodzin zwane 

Kolędą. Jest to szczególny czas odwiedzin kapłana z Bożym Błogosławieństwem, jak 

również poznania radości i trosk naszych rodzin. W kolędowaniu będzie pomagał ks. 

prof. Bogdan Czyżewski. W soboty kolędę rozpoczynać będziemy o godz. 10.00. Tak 

jak co roku, w ramach ofiar kolędowych można składać dodatkowe ofiary na cele 

inwestycyjne naszej parafii..  

 

 



Plan kolędy na najbliższy tydzień: 

 Data Nawiedzane Rodziny 

1 ksiądz 
02 stycznia  

czwartek 

ul. Opławiec – numery parzyste od 6 do 66a  

1 ksiądz 03 stycznia 

piątek 

 

ul. Koronowska i ul. Opławiec – numery nieparzyste  

od 5 do 43 

2 ksiądz 
ul. Opławiec – numery nieparzyste od 45 do 51  

oraz ul. Kolonijna, Kapryśna i Zdrojowa 

1 ksiądz 
 

 

04 stycznia 

sobota 

 

 

ul. Opławiec – numery parzyste od 70 do 88  

i nieparzyste od 59 do 87 oraz ul. Kuracyjna  

 

2 ksiądz 

 

 

ul. Wypoczynkowa, Janowska, Kasperowicza, 

Tryszczyńska, Boronia, Montowskiego i przyległe oraz 

ul. Opławiec lewa strona do ul. Meysnera 

 

Kolędę rozpoczynamy od godz. 15.30, a w soboty od godz. 10.00. 

 

 

 
 


