
                                       OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

                   1 stycznia A.D. 2023 – Bożej Rodzicielki  Maryi / NOWY ROK 

1. Dziś 1 stycznia Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki. Msze św. o 10.30 i 17. 00. Rozpoczynamy Nowy 

Rok Pański 2023. Tego dnia przeżywamy Światowy Dzień Modlitw o Pokój. 

2. W piątek Uroczystość Objawienia Pańskiego – Trzech Króli. Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych 

na wspólne przejście w Orszaku Trzech Króli ul.JP II do kościoła. Spotykamy się o godz. 14.00 przy 

rondzie. Tego dnia z racji uroczystości nie obowiązuje post. Na zakończenie ognisko z kiełbaską, o 

które zatroszczy się , jak co roku p. Bożena Staśkiewicz z Bródek - za co Jej bardzo serdecznie 

dziękujemy. 

3. W tym tygodniu przypada: I czwartek, piątek i sobota miesiąca. Okazja do spowiedzi św. 15 min przed 

Mszą św.  

4. Objazd chorych w tym tygodniu od godz. 9.00 - we wtorek – wioski; w środę Duszniki. W I sobotę o 

16.30 różaniec wynagradzający i  Msza św. z rozważaniem tajemnicy różańca. Zapraszam wszystkie 

Matki i dzieci należące do Żywego Różańca, a także młodzież do bierzmowania. 

5. W przyszłą niedzielę 8 stycznia , w święto Chrztu Pańskiego o godz. 16.00 , zapraszamy serdecznie do 

naszego kościoła na koncert kolęd w wykonaniu naszych zespołów : dziecięcego „ Boże Owieczki ” i 

młodzieżowego „ Nasi Przyjaciele”. 

6. Trwają odwiedziny duszpasterskie: Pragnę wnieść do każdego domu pokój i błogosławieństwo na 

nadchodzący Nowy Rok. Na stole nakrytym białym obrusem niech znajdzie się krzyż, świece, Pismo 

Święte, woda święcona, zeszyty do religii dzieci i młodzieży, odświętny strój i jeśli to możliwe - wszyscy 

domownicy. Wzorem poprzednich lat, jeśli można prosić, to poproszę o przywiezienie i odwiezienie 

kapłana. Ofiary z kolędy przeznaczylibyśmy na przyszłoroczne malowanie kościoła. 

7. Msze św. w czasie trwania kolędy rano o godz. 8.00 . Ponieważ nie zgłoszono intencji na wiele dni w 

tym miesiącu, będą wpisane intencje pogrzebowe. Biuro w dni powszednie po Mszy św. o 8.00. 

8. Jak wiemy wczoraj 31.12 2022r o godz. 9.34 w Watykanie zmarł w wieku 95 lat śp. Emerytowany 

Papież Benedykt XVI . Pogrzeb zaplanowano w czwartek o godz. 9.30. Msza św. w Jego intencji jutro 

2.01. o 8.00. Wieczny odpoczynek……Tego dnia w naszej parafii o godz. 11.00 pogrzeb mieszkającego 

i zmarłego w Niemczech śp. Marka Bilewskiego – Dobry Jezu… 

9. W kalendarzu liturgicznym: w pon.: - św. Bazylego W. i Grzegorza z Nazjanzu; w pt. : Uroczystość 

Objawienia Pańskiego – Trzech Króli. 

10.  Życzę wszystkim błogosławionego Nowego Roku i tygodnia. Szczęść Boże. 

 

 


