
   

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO 

 

1. Uroczystość Objawienia Pańskiego nazywana u nas Świętem Trzech Króli 

obchodzona jest w Kościele już od IV wieku. Głosi ona, że Syn Boży objawił 

się ludziom jako Zbawiciel całego świata. Podczas Mszy Św. poświęcimy 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. Dziś w naszych parafiach otaczamy modlitwą wszystkich polskich misjonarzy  

i misjonarki, pracujących na całym świecie. Zebrane dzisiaj ofiary 

przeznaczone są na Krajowy Fundusz Misyjny. 

3. Za tydzień, w niedzielę 13 stycznia, przypada Święto Chrztu Pańskiego. 

Niedziela ta zamyka liturgiczne obchody okresu Narodzenia Pańskiego. 

Tradycyjnie już błogosławieństwo wody na Brdzie przy kładce o godz. 11.00. 

4. Jutro przypada pierwszy poniedziałek miesiąca. Apostolstwo Chorych 

(Centrum Ochotników Cierpienia) zaprasza na Mszę Św. o godz. 18. do 

wspólnej modlitwy za chorych i cierpiących, wszystkich członków  

i sympatyków, jak i nowych chętnych do służby chorym. 

5. Za tydzień przypada druga niedziela miesiąca. O godz. 11.30 modlą się dzieci 

komunijne i ich rodzice. Ofiary tego dnia zbierane przeznaczane są na budowę 

domu parafialnego. 

6. Trwamy w czasie odwiedzin duszpasterskich rodzin naszej parafii. Dziękuję za 

otwarcie naszych domów na Chrystusa przychodzącego z błogosławieństwem 

przez osobę kapłana, a także za wszelkie wyrazy życzliwości. Dziękuję również 

za przyjęcie ze zrozumieniem informacji o budowie z załączoną deklaracją. 

Zdaję sobie sprawę, że wielu rodzinom naprawdę żyje się ciężko, dlatego dla 

mnie zostawianie deklaracji nie jest sprawą prostą, ale wiem, na podstawie 

doświadczeń innych obecnie budujących się parafii, że jest to sprawdzona 

forma zaplanowania realnych działań budowlanych na dany okres. 

Jednocześnie jeszcze raz przypominam, że złożenie deklaracji jest dobrowolne. 

7. Plan kolędy na najbliższy tydzień: 

07 stycznia 

poniedziałek 

ul. Opławiec 91, 111, 128 i ulice Wypoczynkowa, Janowska  

i Tryszczyńska 

08 stycznia 

wtorek 

ul. Opławiec - numery nieparzyste od 153 do 193 oraz parzyste 

od 142 do 160 

09 stycznia  

środa 

ul. Letniskowa, Wycieczkowa, Szczawnicka i Rajdowa 

10 stycznia 

czwartek 

ul. Opławiec - numery nieparzyste od 197 do 233 

11 stycznia 

piątek 

ul. Opławiec – numery nieparzyste od 247 do 277 oraz parzyste 

od 164 do 180 

12 stycznia 

sobota 

ul. Opławiec – numery parzyste od 182 do 210A 

14 stycznia 

poniedziałek 

ul. Sanatoryjna – numery parzyste od 6 do 30 i nieparzyste od 1 

do 43 

Kolędę rozpoczynamy od poniedziałku do soboty o godz. 15.00. 

Całościowy plan kolędy podany jest w gablocie parafialnej. 


