
OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
3 stycznia 2021 roku – II NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM 

1. W środę 6 stycznia przypada Uroczystość Objawienia Pańskiego – Trzech Króli. Udział wiernych we 

Mszy św. obowiązuje ,tak jak w niedzielę. / 8.00 ; 10.30 i 17.00 /.  Poświęcenie kredy i kadzidła. Można 

nabyć je po Mszy św., by oznaczyć drzwi C+M+B = 2021  i okadzić mieszkania. 

2. Za tydzień niedziela – Chrztu Pańskiego, która  kończy liturgicznie  Okres Narodzenia Pańskiego. 

3. W czwartek i piątek objazd chorych od 9.00 wg stałego porządku. 

4.  W tym roku kolęda z wiadomych powodów będzie wyglądała inaczej niż dotychczas. Proszę przyjąć 

zaproszenie do kościoła na wspólną modlitwę, kolędowanie i przyjęcie błogosławieństwa Bożego na 

Nowy Rok Pański 2021. Reprezentanci poszczególnych rodzin na zakończenie, jeśli zechcą, będą mogli 

złożyć ofiarę kolędową, którą przeznaczymy na remont ostatniego figuralnego witraża z prezbiterium. 

Komu z różnych powodów wyznaczony termin nie będzie odpowiadał ,może przyjść na inny, dla siebie 

dogodny. Jest też możliwość zaproszenia indywidualnie kapłana z błogosławieństwem kolędowym w 

sposób tradycyjny / to dotyczy zwłaszcza nowych parafian lub tych, którzy chcą poświęcić nowe 

mieszkania lub domy /. Proszę o wcześniejsze zgłoszenie. 

5. Zmarł śp. Andrzej Klupś l.67 ze Śliwna. Pogrzeb we wtorek o 11.00.Dobry Jezu….. 

6. W liturgii wspominamy: w środę  – Objawienie Pańskie / TRZECH KRÓLI /. 

7. Bóg zapłać za okazaną pomoc. Niech wszystkim Bóg błogosławi w Nowym Roku. 

PLAN DALSZYCH SPOTKAŃ KOLĘDOWYCH W KOŚCIELE : 

3 stycznia – g. 15.00 – ul. Bukowska, Broniewskiego / bloki nauczycielskie /, Młynkowska, Piękna, 

Łąkowa, Polna, Nowotomyska i Kurniki 

6  stycznia -  g. 15.00 – ul.  JP II , blok starego ośrodka zdrowia, Lipowa, Floriana, Wąska, Kościelna 

8 stycznia – g. 17.00 / Msza św. / - ul. Niewierska, Kolejowa / bloki A, B, C, D /, Różana, blok kolejowy, 

Jaśminowa, Storczykowa i Nagietkowa. 

9 stycznia – g. 15.00 – ul. Chełmińska, Podrzewska, Radosna, Czworaki na ul. Podrzewskiej, 

Orzechowa, Ogrodowa, Jakubowska 

15 stycznia – g.  17.00 – ul .Powstańców Wlkp., Klonowa, Wierzbowa, Jarzębinowa, Jesionowa, Cicha, 

Grabowa, Blok Apteczny, Akacjowa, Brzozowa, Rumiankowa 

16 stycznia – g.  15.00 – ul. Sportowa, Szamotulska, Nowa, Wyzwolenia, Stawna, dawna Pastorówka, 

Parkowa, Wiosenna i Słoneczna 

17 stycznia g. 15.00 – Zakrzewko, Śliwno, Wymysłowo / pozostali, jeśli niechcący zostali pominięci /. 
 

 


