
01.01.2017  

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

NIEDZIELA UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI 

 

1. W pierwszym dniu Nowego Roku prosimy dobrego Boga, który jest Panem 

naszego życia i czasu, aby pomógł nam realizować wszystkie zadania, które 

mamy do spełnienia w duchu chrześcijańskiego powołania. 

2. Za tydzień o godz. 15.00 spotkanie Żywego Różańca Rodzin. 

3. Przez cały styczeń w dni powszednie Msze Św., z racji kolędy, o godz. 8.30.  

4. W piątek 6 stycznia przypada Uroczystość Objawienia Pańskiego nazywana 

Świętem Trzech Króli. 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. według porządku niedzielnego. 

Uczestnictwo tego dnia we Mszy Św. jest obowiązkiem każdego katolika. 

5. W Uroczystość Trzech Króli w naszych parafiach otaczamy modlitwą wszystkich 

polskich misjonarzy i misjonarki, pracujących na całym świecie. Po każdej Mszy 

Św. ministranci zbierają ofiary do puszek na Krajowy Fundusz Misyjny. 

6. Zapraszamy 6 stycznia na godz. 16.00 na kolędowanie przy naszym parafialnym 

żłóbku wszystkie osoby, które grają na jakichkolwiek instrumentach, jak też chcą 

pośpiewać wspólnie kolędy. 

7. Pierwszy piątek miesiąca przypada w Uroczystość Trzech Króli, dlatego nie 

odwiedzimy chorych w tym w miesiącu. 

8. W sobotę o godz. 10.00 zapraszamy do wzięcia udziału w charytatywnym biegu 

dla Amelki, która straciła tatę w wyniku wybuchu gazu, a dom uległ zniszczeniu. 

Strat biegu przy szkole w Opławcu. 

9. Za tydzień, w niedzielę 8 stycznia, przypada Święto Chrztu Pańskiego. Niedziela 

ta zamyka liturgiczne obchody okresu Narodzenia Pańskiego.  

10. Za tydzień przypada druga niedziela miesiąca. Zebrane ofiary przeznaczane są na 

cele inwestycyjne parafii. 

 



 

11.  Plan kolędy na najbliższy tydzień: 

 

 Data Nawiedzane Rodziny 

1 ksiądz 02 stycznia 

poniedziałek 

ul. Koronowska i ul. Opławiec – numery nieparzyste  

od 5 do 43 

2 ksiądz ul. Opławiec – numery parzyste od 6 do 66a 

1 ksiądz 
03 stycznia 

wtorek 

ul. Opławiec – numery nieparzyste od 45 do 51  

oraz ul. Kolonijna, Kapryśna i Zdrojowa 

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

nieparzyste od 59 do 87 oraz ul. Kuracyjna 

1 ksiądz 

04 stycznia 

środa 

ul. Wypoczynkowa – lewa strona oraz ul. Janowska i 

Tryszczyńska  

2 ksiądz 

ul. Wypoczynkowa – prawa strona, ul. Boronia, 

Kasperowicza, ul. Opławiec - lewa i prawa strona do ul. 

Meysnera oraz ul. Montowskiego, Chełkowskiego i 

przyległe 

1 ksiądz 05 stycznia 

czwartek 

ul. Opławiec – numery nieparzyste od 159 do 195  

i numery parzyste od 142 do 158 

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

1 ksiądz 

07 stycznia 

sobota 

ul. Sanatoryjna – numery parzyste od 6 do 32, ul. 

Szczawnicka i ul. Wycieczkowa – numery parzyste 

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

Wycieczkowa – numery nieparzyste 

3 ksiądz ul. Letniskowa, Turystyczna i Rajdowa 

 

Kolędę rozpoczynamy od poniedziałku do piątku od godz. 16.00, a w soboty 

od godz. 10.00 

Całościowy plan kolędy znajduje się na stronie parafialnej i w gablotce. 

 

 
 


