
10.01.2016  

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO 

1. W dzisiejszą niedzielę wspominamy Chrzest Pana Jezusa w rzece Jordan. Dzień ten każe 

nam uświadomić sobie, 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 czas do 2 lutego. 

2. Od 17 do 24 stycznia obchodzimy Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 

3. Dzisiaj druga niedziela miesiąca. Ofiary zbierane w czasie Mszy Św. przeznaczone są na 

cele inwestycyjne parafii. Ofiarodawcom składam serdeczne „Bóg zapłać”.  

4. Przypominam, że z uwagi na kolędę Msze Św. w dni powszednie od poniedziałku do 

piątku sprawowane są o godz. 8.30.  

5. W czwartek 14 stycznia w godz. od 15.00 do 17.00 w naszym kościele nastąpi 

peregrynacja symboli ŚDM. Jest to 4-metrowy krzyż i ikona Matki Bożej.  

6. W czasie odwiedzin kolędowych dziękuję za wszelką życzliwość i ofiary. Można 

składać dodatkowe ofiary na cele inwestycyjne naszej parafii.  

7. Dzisiaj w niedzielę  o godz. 15.00 w kościele na Jachcicach odbędzie się koncert kolęd 

w wykonaniu artystów Opery Nova.  

8. Plan kolędy na najbliższy tydzień: 

1 ksiądz 
11 stycznia 

poniedziałek 

 

ul. Opławiec – numery nieparzyste od 197 do 233 

1 ksiądz 
12 stycznia 

wtorek 

ul. Opławiec –numery nieparzyste od 237 do 277 i numery  
parzyste od 164 do 180 

1 ksiądz 
13 stycznia 

środa 

ul. Opławiec – numery parzyste od 182 do końca i numery 
nieparzyste od 281A do końca 

1 ksiądz 
14 stycznia 

czwartek 

ul. Sanatoryjna – numery parzyste od 34 do 52A i numery 
nieparzyste od 47 do 73 

1 ksiądz 15 stycznia 

piątek 

ul. Krynicka, Kudowska i Sanatoryjna – numery nieparzyste od 
77 do 83 i numery parzyste od  58 do 78  

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

1 ksiądz 
16 stycznia 

sobota 

ul. Smukalska – numery nieparzyste od 147 do 159  
i numery parzyste od 56 do 88 oraz ul. Rajska  

2 ksiądz 
ul. Palmowa – numery nieparzyste i ul. Smukalska – numery 
nieparzyste od 179 do 187 i numery parzyste od 92 do 96 

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

Całościowy plan kolędy podany jest w gablotce i na stronie internetowej parafii. 

 


