
Ogłoszenia 2 – 9 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. 

 Zapraszamy na wieczorne Spotkanie Wokół Biblii – w poniedziałek 
o godzinie 18:50. Wszystkich, którzy chcieliby choć trochę przybliżyć sobie, 
pogłębić bliskość z Panem obecnym na kartach Pisma Świętego, zapraszamy 
na to spotkanie. Jutro – temat: Grzech i jego konsekwencje. 

 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. 

 W czwartek przypada uroczystość Objawienia Pańskiego, czyli Trzech Króli. 
Pamiętajmy w tym dniu o obowiązku uczestnictwa w Eucharystii. U nas 
Msze święte – w normalnym porządku niedzielnym. 

 Bardzo serdecznie zapraszamy Was wszystkich do uczestnictwa w Orszaku 

Trzech Króli w czwartek po południu. Damy w ten sposób świadectwo 

obecności chrześcijan i zwyczajów religijnych w obszarze społecznym oraz 

publiczne świadectwo wiary. 

Nasza parafia pójdzie w orszaku z Placu Akademickiego. Gromadzimy się 

tam przed godziną 15:00 i z Placu Akademickiego pójdziemy w kierunku 

stajenki ustawionej na Rynku, gdzie odbędzie się przywitanie 

poszczególnych orszaków i hołd trzech króli, a następnie wspólne, rodzinne 

kolędowanie. Bardzo prosimy, aby każdy z uczestników miał jakiś element 

swojego ubrania w kolorze niebieskim. Zakończenie – ok. 16:00.  

W czwartek nie będzie u nas nieszporów o 17:00. 

 W 1. Czwartek miesiąca zapraszamy o 18:00 na Mszę św. w intencji 
powołanych, w 1. Piątek - o 7:00 na Eucharystię w intencji Czcicieli 
Najświętszego Serca Pana Jezusa 

 W czwartek, z racji uroczystości, nie będzie adoracji. 

 W sobotę od 9:00 będziemy odwiedzać chorych i starszych Parafian 
z posługą sakramentalną. Prosimy, aby chorych zgłosić w zakrystii. 



 W sobotę o godzinie 16:00 w domu katechetycznym odbędzie się nauka 
przedchrzcielna. 

 W sobotę od godziny 16:00 zapraszamy do włączenia się w adorację 
Najświętszego Sakramentu. 

 W przyszłą niedzielę, w ramach nabożeństwa popołudniowego zapraszamy 
na koncert kolęd w wykonaniu zespołu PO GODZINACH z par. Najśw. Serca 
P. Jezusa z Szombierek. 

 Kancelaria Parafialna jest czynna we wtorek od 9:00 do 11:00 i w piątek od 

15:30 do 17:00. 

 Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy pomagali w ostatnich dniach przy 

wszelkich pracach przy kościele, plebanii albo domu katechetycznym. 

 Bóg zapłać za wszystkie ofiary. 


