
   

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
II NIEDZIELA BOŻEGO NARODZENIA  

 

1. W dzisiejszą niedzielę przypadającą w oktawie Bożego Narodzenia pochylamy 

się nad słowem, które stało się ciałem. To słowo Boga, które kształtuje nasze 

życie duchowe, jest dla nas prawdą odkrywającą sens naszego powołania. 

2. Jutro przypada I poniedziałek miesiąca. Wydawanie żywności unijnej od godz. 

18.30. 

3. We wtorek przypada Uroczystość Objawienia Pańskiego nazywana u nas 

Świętem Trzech Króli i 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. Msze Św. tego dnia o godz. 17.00 w Smukale  

i 18.00 w Opławcu. Uczestnictwo tego dnia we Mszy Św. jest obowiązkiem 

każdego katolika. 

4. W Uroczystość Trzech Króli w naszych parafiach otaczamy modlitwą 

wszystkich polskich misjonarzy i misjonarki, pracujących na całym świecie. 

Zebrane ofiary przeznaczane są na Krajowy Fundusz Misyjny. 

5. Za tydzień, w niedzielę 11 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. 

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

komunijne i ich rodzice. 

7. Za tydzień  podczas Mszy Św. w sanatorium, jak i o godz. 11.30 w naszym 

kościele kolędy śpiewał będzie tradycyjnie już chór „Halka”. 

8. Ofiary zbierane w II niedzielę miesiąca przeznaczane są na budowę domu 

parafialnego. 

9. Tak, jak już to było zapowiadane dzisiaj po każdej Mszy Św. w zakrystii 

członkowie rady Parafialnej przyjmują zgłoszenia chętnych na bal 

karnawałowy, który odbędzie się w sobotę 24 stycznia w internacie. Serdecznie 

zapraszamy do zgłoszenia swojego uczestnictwa we wspólnej zabawie. 

10. Dzisiaj o godz. 15.00 spotkanie Żywego Różańca Rodzin. 

11. 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, jak i ofiary, które 

przeznaczone będą na budowę domu parafialnego. 

12. Plan kolędy na najbliższy tydzień: 

 

1 ksiądz 
05 stycznia 

poniedziałek 

ul. Opławiec – numery nieparzyste od 45 do 51  

i ul. Zdrojowa, Kolonijna i Kapryśna 

2 ksiądz 
ul. Opławiec – numery parzyste od 70 do 88  

i nieparzyste od 59 do 87 

1 ksiądz 
07 stycznia 

środa 

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

Janowska, Tryszczyńska i Montwoskiego 

2 ksiądz 
ul. Opławiec - numery nieparzyste od 153 do 195 

oraz parzyste od 142 do 160 



1 ksiądz 08 stycznia 

czwartek 

ul. Letniskowa, Wycieczkowa, Szczawnicka  

i Rajdowa 

2 ksiądz ul. Opławiec - numery nieparzyste od 197 do 233 

1 ksiądz 09 stycznia 

piątek 

ul. Opławiec – numery nieparzyste od 247 do 277 

oraz parzyste od 164 do 180 

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

1 ksiądz 
10 stycznia 

sobota 

ul. Sanatoryjna – numery parzyste od 6 do 30  

i nieparzyste od 1 do 43 

1 ksiądz 
12 stycznia 

poniedziałek 

ul. Sanatoryjna – numery parzyste od 34 do 52A  

i nieparzyste od 47 do 71 

2 ksiądz 
ul. Krynicka, Kudowska i Sanatoryjna – numery 

nieparzyste od 77 do 83 i parzyste od 58 do 78 

 

Kolędę rozpoczynamy od poniedziałku do soboty o godz. 15.00. 

Całościowy plan kolędy podany jest w gablocie parafialnej. 


