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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO 

9.01.2022r. 

1. W dzisiejszą niedzielę obchodzimy święto CHRZTU PAŃSKIEGO. 

Wspominamy chrzest Jezusa w Jordanie, który jest zapowiedzią 

ustanowienia chrztu chrześcijańskiego. Od poniedziałku rozpoczyna się 

Okres Zwykły roku liturgicznego.  

2. Dzisiaj, 9 stycznia, po Mszy św. o godz. 12:00 w kościele seniorzy z 

Klubu Seniora+ wystawią „Jasełka”. Natomiast o godz. 18:00 zanim 

rozpocznie się wieczorna Msza św. „Jasełka” przedstawią nasi 

przedszkolacy. Zapraszamy. 

3. Trwa wizyta duszpasterska tzw. „KOLĘDA”. Z wizytą 

duszpasterską idziemy na zaproszenie czyli, kto otwiera drzwi ten 

zaprasza. Dzień wcześniej, przed wyznaczoną datą odwiedzin, 

ministranci będą zapowiadać wizytę kolędową,  

tak samo jak w latach ubiegłych. W tygodniu od poniedziałku do 

piątku „KOLĘDE” rozpoczynamy o godz. 15:45 bezpośrednio po 

Mszy św. o godz. 15:00. W soboty od godz. 11:00, a w niedzielę od 

godz. 14:00. Na Mszę św. o godz. 15:00 zapraszamy rodziny z 

poszczególnych ulic i numerów. Jeżeli ktoś obawia się przyjąć 

kapłanów w domu może przyjąć błogosławieństwo po Mszy św. 

Plan kolędy wywieszony jest w gablotach i pisemku parafialnym 

„MATERNUS”, na stronie internetowej parafii i facebooku 

parafialnym. 

4. Wszystkich którzy w wyznaczonym terminie nie mogli i nie będą mogli 

z różnych powodów przyjąć kapłana w swoim domu, a chcieli by to 

uczynić, proszeni są o zgłoszenie tego faktu osobiście lub telefonicznie.  

5. W czasie „KOLĘDY” Msze św. od poniedziałku do piątku o godz. 7:00 i 

15:00. W soboty o godz. 7:00 i 18:00. W niedzielę Msze św. 7:30, 9:00, 

10:30, 12:00 i 18:00. Spowiedź św. przed każdą Mszą św. W środę 

Nowenna do M.B. Nieustającej Pomocy o godz. 15:00. W czasie „KOLĘDY” 

nie będzie w czwartki tzw. Godziny Świętej. 

6. W czasie trwania „Kolędy” kancelaria parafialna czynna tylko w sobotę 

od 8:00 do 9:00 i w sobotę po Mszy św. wieczornej. W nagłych sprawach 

w każdym innym czasie. Zachęcamy do zamawiania intencji mszalnych w 

zakrystii po każdej Mszy św. oraz kancelarii parafialnej. 

7. Bardzo dziękujemy wszystkim za posprzątanie kościoła i przygotowanie 

do dzisiejszej liturgii. Ogromne „Bóg zapłać”. Prosimy o pomoc w 

sobotnim sprzątaniu kościoła. 

8. Zachęcam do odwiedzenia naszej agendy, gdzie do nabycia między 

innymi prasa katolicka: Gość Niedzielny, Mały Gość Niedzielny, Niedziela 

oraz kalendarz parafialny. 

9. W dzisiejszą drugą niedzielę miesiąca, taca przeznaczona jest 

na potrzeby remontowe w naszej parafii. Ogromne „Bóg zapłać” 

za złożone ofiary. 

10. Przypominam, że jest możliwość organizacji z naszej 

parafii w 10-dniowego wyjazdu nad morze Bałtyckie do 

Łeby organizowanym przez „CARITAS” Archidiecezji 

Wrocławskiej. Oferta jest przeznaczona dla dorosłych, bez 

dzieci. Termin jest do ustalenia. Gdyby byli chętni proszę o 

zgłoszenie się do zakrystii. 

 

NA DOBRĄ NIEDZIELĘ I CAŁY TYDZIEŃ WSZYSTKIM 

OBECNYM SZCZĘŚĆ BOŻE !!! 

 

 

W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej do 

wieczności odeszli:  

Śp. +JÓZEF SZATAN +WIESŁAWA STRUPIECHOWSKA  

Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie 

 
09.01.2022r. /NIEDZIELA/ 

od godz. 14:00 ul. KOŚCIUSZKI 59 A, B, C, D, E, F i 59 

od godz. 14:00 ul. DOLNA 

10.01.2022r. /PONIEDZIAŁEK/ 
od godz. 15:45 ul. NADBRZEŻNA 1 – 34 / poza blokami /  

i ul. HUTNICZA 3 i 5  
od godz. 15:45 ul. NADBRZEŻNA 28 

11.01.2022r. /WTOREK/ 
od godz. 15:45 ul. NADBRZEŻNA 26 

od godz. 15:45 ul. MORAWKA 4, 6, 7, 8, 9, 10, 17, 18, 19, 20 

12.01.2022r. /ŚRODA/  
od godz. 15:45 ul. MORAWKA 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 

od godz. 15:45 ul. MORAWKA 37, 39, 43, 42, 38 i ul. SUDECKA 

13.01.2022r. /CZWARTEK/ 
od godz. 15:45 ul. KRÓTKA 1, 2, 3, 5 

14.01.2022r. /PIĄTEK/ 
od godz. 15:45 GOSZÓW /od góry do dołu/ 

15.01.2022r. /SOBOTA/ 
od godz.11:00 ul. SZKOLNA i ul. KOŚCIELNA ul. GÓRNA  

i STRACHOCIN 

16.01.2022r. /NIEDZIELA/ 
od godz. 14:00 MŁYNOWIEC 

od godz. 14:00 ul. OKRĘŻNA i ul. POLNA 


