
OGŁOSZENIA PARAFIALNE  
2 stycznia 2022 r – II NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM 

1. Z okazji rozpoczętego Nowego Roku Pańskiego 2022 życzę wszystkim Parafianom przeżycia go w pokoju i 

zgodzie z P. Bogiem i bliźnimi. Stawajmy się z kazdym dniem wyrozumiałymi dla siebie i lepszymi dla 

innych, by w ten sposób budować lesze jutro!  Niech Bóg Wam błogosławi i roztoczy nad Wami Swoje 

potężne Oblicze. 

2. Od poniedziałku do środy ostatnie spotkania kolędowe w kościele połączone z Mszą św. spawowaną  w 

intencji rodzin z danej trasy kolędowej. 

3 stycznia – g. 17.30  - ul. Niewierska, Kolejowa / bloki A, B, C, D /, Różana, blok 

kolejowy, Jaśminowa, Storczykowa i Nagietkowa. 

4 stycznia -  g. 17.30 – ul. JP II, blok starego ośrodka zdrowia, Lipowa, Floriana, 

Wąska, Kościelna 

5 stycznia – g. 17.30 – ul. Bukowska, Broniewskiego / bloki nauczycielskie /, 

Młynkowska, Piękna, Łąkowa, Polna, Nowotomyska i Kurniki / ul. Leśna/. 

3. W tygodniu przypada I czwartek i piątek miesiąca. Okazja do spowiedzi  od 17.00.  Objazd chorych : trasa z 

czwartku / wioski / -  przesunięta na wtorek od 9.00 i w piątek Duszniki od 9.00 . 

4. W czwartek 6 stycznia przypada Uroczystość Objawienia Pańskiego – Trzech Króli. To dzień wolny od pracy. 

Msze św. – jak w niedzielę.  Poświęcenie kredy i kadzidła. Można nabyć je po Mszy św., by oznaczyć drzwi 

K+M+B = 2022  i okadzić mieszkania. O godz.14.00 chciałbym zaprosić jak najserdeczniej do wzięcia udziału 

w Uroczystym Orszaku Trzech Króli. Spotykamy się o godz.13.30 przy Domu Kultury, gdzie nastąpi 

rozdawanie koron i śpiewników. Szczegółowy plan w gablocie. W całej Polsce na zakończenie Przemarszu 

będziemy mogli wesprzeć symboliczną  „ złotówką” Fundację zajmującą się przygotowaniem Orszaków. 

5. Ks. Bp Szymon zaprasza w najbliższą sobotę 8 stycznia młodzież do Katedry Poznańskiej na czuwanie przed 

Ikoną MB Częstochowskiej. Proszę młodzież: zwróćcie się do rodziców o  pozwolenie i zgodę na ten wyjazd 

/ na piśmie – dotyczy niepełnoletnich /.To będzie wieczór pełen wrażeń, który będziemy pamiętać na długie 

lata. Zgłaszajcie się do piątku wieczora włącznie. Wyjazd byłby o godz.19.00. Możemy zostać do Pasterki 

Maryjnej odprawianej o północy. Powrót byłby ok.2.30 w nocy. Udamy się tam albo busem albo autokarem, 

jeśli będzie większa liczba chętnych .Zapraszam zwłaszcza kandydatów do bierzmowania.   

W niedzielę 9.01 - Msza św. o godz.8.00 – dla Członków Żywego i Nieustającego Różańca; o godz.10.00 – 

dla Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii św. i o godz.12.00 Eucharystia kończąca Peregrynację w naszej 

diecezji. 

6. W niedzielę 9 stycznia o godz 15 odbędzie się koncert kolęd w wykonaniu naszych parafialnych zespołów. 

Serdecznie zapraszamy. 

7. Zmarła śp. Czesława Orłowska z Wymysłowa. Dobry Jezu….. 

8. Na bocznym ołtarzu jest odnowiony relikwiarz św. Jana Marii Vianne”a – proboszcza z Ars. Koszt wyniósł 

480 zł. 

9. Biuro w tym tygodniu czynne tylko we wt i śr. Msze św. w tygodniu : w pon., wt. i śr o godz. 18.00, w  czw. jak 

w niedzielę w pt i sob. o 17.00. 



10. W liturgii :w czwartek Uroczystość Objawienia Pańskiego – Trzech Króli 

11. Prasa katolicka: Przewodnik Katolicki 7 zł i Mały Przewodnik dla dzieci 7 zł. 

12. Bóg zapłać za życzliwość, składane życzenia i dary kulinarne oraz za sprzątanie kościoła. Życzę 

błogosławionego nowego tygodnia i roku. 

 


