
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 29 grudnia AD 2019 – 5 stycznia AD 2020 

1. Dziś oraz w środę zapraszamy na godzinę 17:00 na Nieszpory Kolędowe. 

2. We wtorek przypada ostatni dzień starego roku. Zapraszamy na Mszę św. i na-
bożeństwo dziękczynno-przebłagalne za miniony rok, które odprawimy o go-
dzinie 16:00. NIE BĘDZIE WE WTOREK MSZY ŚW. O GODZINIE 18:00. 

3. W środę przypada pierwszy dzień nowego roku i jednocześnie Uroczystość 
Świętej Bożej Rodzicielki. Mamy w tym dniu obowiązek uczestniczenia w Eu-
charystii. U nas Msze święte – w porządku niedzielnym. 

4. W sobotę od godziny 16:00 zapraszamy do włączenia się w adorację Najświęt-
szego Sakramentu. 

5. W tym tygodniu przypada 1. czwartek, 1. piątek i 1. sobota miesiąca. Zapra-
szamy do przyjęcia sakramentów świętych. 

6. W sobotę od godziny 9:00 będziemy odwiedzać chorych i starszych Parafian. 
Bardzo prosimy, aby chętnych zgłosić w zakrystii. 

7. Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich parafian do uczestnictwa w Orszaku 
Trzech Króli w poniedziałek 6 stycznia. Damy w ten sposób świadectwo obec-
ności 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 Aka-
demickiego pójdziemy ulicami Żeromskiego, Korfantego, Piłsudskiego, Podgórną na Rynek, 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. 
16:40.  
W poniedziałek nie będzie u nas nieszporów o 17:00. 

8. Kancelaria Parafialna w tym tygodniu będzie czynna w czwartek od 9:00 do 
11:00. 
W pozostałe dni kancelaria będzie nieczynna. 

9. Rozpoczęły się Duszpasterskie odwiedziny rodzin, czyli tzw. Kolęda, zgodnie 
z planem wywieszonym na tablicach i na stronie internetowej. 
Przypominamy, że zgodnie z wcześniejszym ogłoszeniem kolęda w tym roku 
odbędzie się tylko w połowie parafii. 

10. Zachęcamy do lektury Gościa Niedzielnego.  

11. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy pomagali w ostatnich dniach przy 
wszelkich pracach przy kościele, plebanii albo domu katechetycznym. Prosimy 
o dalszą pomoc – codziennie od godz. 9:00. 

12. Bóg zapłać za wszystkie ofiary. 


