
Ogłoszenia parafialne 
Nowy Rok - Niedziela - 1 stycznia 2023 

 
1. W dniu dzisiejszym rozpoczynamy rok 2023. Wszystkim Parafianom i miłym Gościom składamy 

serdeczne życzenia noworoczne. Dziękujemy organizatorom parafialnej zabawy sylwestrowej. 
2. W piątek 6 stycznia br. obchodzimy uroczystość Objawienia Pańskiego czyli Trzech Króli. 

Msze św. w naszym kościele w porządku niedzielnym. Poświęcimy kredę, którą następnie będziemy 
mogli wziąć do swoich domów i napisać na drzwiach: K+M+B 2023. Zapis ten oznacza Christus 
Mansionem Benedicat - Chryste błogosław temu domowi. Krzyże między literami oznaczają 
błogosławieństwo na Nowy Rok. Tego dnia nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów 
mięsnych. 

3. W sposób szczególny zapraszamy do udziału we Mszy św. o 12.00. Po Mszy św. rozpocznie się 
w naszej parafii Orszak Trzech Króli. O godz. 13.00 powitamy przy ołtarzu papieskim orszaki z 
trzech łomżyńskich parafii: pw. św. Andrzeja Boboli, pw. Krzyża Świętego oraz z parafii katedralnej. 
W tym miejscu zakończą się nasze uliczne jasełka. Każdy uczestnik Orszaku otrzyma koronę i 
śpiewnik. 

4. Jak już informowaliśmy, w piątek 6 stycznia br. w kościele dolnym po Mszy św. o 18.00, czyli 
ok. godz. 19.00, zapraszamy na koncert „Rodzinne kolędowanie” w wykonaniu artystów na 
czele z Rafałem SONGANEM, znanym polskim barytonem. W koncercie, który jest dla nas 
prezentem noworocznym, aktywny udział wezmą także księża proboszczowie. Zapraszamy całe 
rodziny: od najstarszych do najmłodszych. 

5. W tym tygodniu pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W pierwszy 
czwartek o 21.00 Msza św. o powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego. W pierwszy piątek 
odwiedziny chorych, a w pierwszą sobotę od 8.30 Nabożeństwo wynagradzające Najświętszemu 
Sercu Maryi. 

6. W najbliższą niedzielę 8 stycznia br. czyli w Niedzielę Chrztu Pańskiego, zapraszamy do 
obejrzenia misterium bożonarodzeniowego pt. „Boże Narodzenie na dworcu" wykonaniu 
parafialnej grupy teatralnej „Dolina Miłosierdzia”. Spektakl będzie miał miejsce po Mszy św. o 15.00, 
czyli około godz. 16.00 w auli św. Jana Pawła II. 

7. Również w niedzielę 8 stycznia br. po Mszy św. o 10.30 odbędzie się spotkanie formacyjne dla 
rodziców i dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii św. 

8. Nasza parafia organizuje w dniach od 28 czerwca do 06 lipca 2023 roku pielgrzymkę do Libanu. 
Program oraz więcej informacji na folderach dostępnych przy wyjściu z kościoła. Zapraszamy. 

9. Od dnia jutrzejszego, czyli od poniedziałku 2 stycznia br., rozpoczynamy wizytę 
duszpasterską zwaną kolędą. Przyniesiemy do Waszych domów Boże błogosławieństwo. Chcemy 
również podarować każdej rodzinie specjalny, kolędowy numer gazetki parafialnej Misericordia, 
który zawiera między innymi projekt mozaiki Jezusa Miłosiernego do naszego górnego kościoła. 

W tym tygodniu kolęda przebiegać będzie według następującego porządku: 
2 stycznia (poniedziałek) od 16.00: 

ul. Rycerska 7, 13, 16, 16a, 18 i 20 
3 stycznia (wtorek) od 16.00: 

ul. Rycerska 5; ul. Księżnej Anny 1, 2, 4, 5 
4 stycznia (środa) od 16.00: 

ul. Ks. Anny 7, 8, 9, 10 
5 stycznia (czwartek) od 16.00: 

ul. Ks. Anny 14, 16, 25, 25a 
7 stycznia (sobota): 

od 10.00 - ul. Ks. Anny 3, 21; od 16.00 - Ks. Anny 23, 23a 
 
KOLĘDA NA PRZYSZŁY TYDZIEŃ: 
09.01.2023 (poniedziałek) od 16.00 

Ks. Anny: 1b, 21a, 27, 29, 31, bud. Indywidualne, Prusa 1. 

10.01.2023 (wtorek) od 16.00 
Mazowiecka 3, 5, 7, Prusa 2. 



11.01.2023 (środa) od 16.00 
Prusa 3, 4, Reymonta 5. 

12.01.2023 (czwartek) od 16.00 
Prusa 5, 6, 7, Reymonta 1, 2. 

13.01.2023 (piątek) od 16.00 
Reymonta 3, 5a, Prusa 9. 

14.01.2023 (sobota) od 10.00 
Broniewskiego 1, 1a, Reymonta 7. 

14.01.2023 (sobota) od 16.00 

Broniewskiego 2, 3. 
10. Dziękujemy za życzliwość i składane ofiary na tacę, na konto parafialne oraz z rocznych deklaracji 

rodzinnych. Wszystkim życzymy błogosławionej niedzieli. 


