
Ogłoszenia 1 – 8 stycznia AD 2023 

 Zapraszamy dziś na godzinę 17:00 na Nieszpory Kolędowe. 

 W piątek 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 

około 14:30 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 piątek 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 7:30 na Eucharystię w intencji Czcicieli Najświętszego Serca Pana 
Jezusa, natomiast w 1. Sobotę, o 8:00 – na Eucharystię w intencji Czcicieli 
Niepokalanego Serca NMP. 

 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. 

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

o bezpieczny i skuteczny remont naszego kościoła. 

 Zapraszamy do trwania na adoracji 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. 
Zachęcamy, aby wpisywać się na określone godziny wg schematu, który jest wyłożony przy 
wejściach do kościoła. 

 Kancelaria Parafialna jest czynna w następujących godzinach: 

- wtorek i czwartek od 9:00 do 11:00; 

W piątek, ze względu na odwiedziny kolędowe, kancelaria będzie nieczynna. 

 Bóg zapłać za wszystkie składane ofiary. 


