
Ogłoszenia 26 grudnia AD 2021 – 2 stycznia AD 2022 

 W myśl obecnych ograniczeń sanitarnych w kościołach może być zajętych 30% miejsc (nie 
licząc osób w pełni zaszczepionych). Dla naszego kościoła oznacza to sumę ok. 180 osób. 
Jednak przypominamy, że nadal mamy obowiązek używania maseczek i dezynfekcji rąk. 
Bardzo prosimy o dostosowanie się do tych wymagań. 

 Dziś o godzinie 17:00 zapraszamy na nabożeństwo kolędowe (szczególnie – Mieszkańców 
Starego Karbia oraz ulic Karlika i Popiełuszki). 
W kolejne dni zapraszamy na spotkania kolędowe po Mszy św. wieczornej: 

- Braci Śniadeckich i Miechowicka ................................................. poniedziałek, 27 grudnia; 
- Konstytucji (numery parzyste) .................................................... wtorek, 28 grudnia; 
- Konstytucji (numery nieparzyste), Worpie 45, 47, 49, 51, 53 ...... środa, 29 grudnia; 
- Worpie 1- 43 ............................................................................... czwartek, 30 grudnia 

 Nie będzie jutro Spotkania Wokół Biblii. Na kolejne zapraszamy w poniedziałek, 10 
stycznia. 

 We wtorek przypada święto świętych Młodzianków. O 16:30 zapraszamy na Mszę św. 
wszystkie dzieci. Po tej Mszy św. będzie dla nich udzielane specjalne błogosławieństwo. 

 We wtorki, po Mszy św. wieczornej zapraszamy do modlitwy różańcowej w dwóch 

ważnych dla nas intencjach: o jak najszybszy remont naszego kościoła; oraz o ustanie 

epidemii i uzdrowienie dla chorych. 

 Czwartek jest dla nas zawsze przypomnieniem Ostatniej Wieczerzy i ustanowienia 
Sakramentu Eucharystii. Zapraszamy Was do trwania przy Panu Jezusie Eucharystycznym 
w każdy czwartek – rano po Mszy św. do godziny 11:00, oraz po południu – od godziny 
15:00, do wieczornej Mszy św. 
Żeby nie zdarzały się takie sytuacje, że o jakiejś godzinie będzie wiele osób modlących się, 
a kiedy indziej nie będzie nikogo, dlatego proponujemy, aby wpisywać się na określone 
godziny wg schematu, który jest wyłożony przy wejściach do kościoła. Wystarczy 
w wybranym miejscu wpisać swoje imię, albo nawet przydomek, żeby było wiadome, że 
dana godzina już jest „obstawiona”. W miarę możności zapisujmy się na godziny, w których 
nie ma jeszcze nikogo. 

 W piątek przypada ostatni dzień starego roku. Zapraszamy na Mszę św. i nabożeństwo 
dziękczynno-przebłagalne za miniony rok, które odprawimy o godzinie 16:00. NIE BĘDZIE 
W PIĄTEK MSZY ŚW. O GODZINIE 7:00, ANI O GODZINIE18:00. 

 W sobotę przypada pierwszy dzień nowego roku i jednocześnie Uroczystość Świętej Bożej 
Rodzicielki. U nas Msze święte – w porządku niedzielnym. 

 Kancelaria Parafialna jest czynna we wtorek i czwartek od 9:00 do 11:00. 

 Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy pomagali w ostatnich dniach przy wszelkich 

pracach przy kościele, plebanii albo domu katechetycznym.  

ZWŁASZCZA TYM, KTÓRZY PRZYSTROILI KOŚCIÓŁ NA ŚWIĘTA, WIELKIE BÓG ZAPŁAĆ!!!! 

 Bóg zapłać za wszystkie ofiary. 


