
Ogłoszenia parafialne 

Niedziela Chrztu Pańskiego - 8 stycznia 2023 
 

1. Dziś obchodzimy niedzielę Chrztu Pańskiego, która kończy liturgiczny okres Bożego Narodzenia. 

Uświadamiamy sobie znaczenie sakramentu Chrztu w naszym życiu oraz wynikających z niego przywilejów i 

zobowiązań. Poszukajmy i przypomnijmy sobie datę naszego chrztu, pomódlmy się za szafarza tego sakramentu 

i za naszych rodziców chrzestnych. 

2. W dniu dzisiejszym o godz. 12.00 zostanie odprawiona Msza św. w intencji zmarłego papieża seniora 

Benedykta XVI. 

3. Wszystkim, którzy przygotowali w jakikolwiek sposób Orszak Trzech Króli  oraz wzięli udział w koncercie 

„Rodzinne kolędowanie”, składamy serdeczne podziękowania. 

4. W związku z chorobą aktorów spektakl „Boże Narodzenie na dworcu” zostanie zaprezentowany w innym 

terminie. 

5. Dziękujemy darczyńcy, który ufundował tzw. tabernakulum zewnętrzne, które służy do przechowywania 

Najświętszego Sakramentu w monstrancji podczas całodziennej adoracji. Jednocześnie zachęcamy do włączenia 

się chociażby na krótko do adoracji Jezusa Eucharystycznego. Pod koniec lutego br., podczas niedzielnych Mszy 

św., ponownie pochylimy się nad istotą i potrzebą adorowania. 

6. Kolęda w tym tygodniu: 

09.01.2023 (poniedziałek) od 16.00 

Ks. Anny 1b (1 ksiądz) 

Ks. Anny 21a (1 ksiądz) 

Ks. Anny 27 (1 ksiądz) 

Ks. Anny 29 (1 ksiądz) 

Ks. Anny 31 (1 ksiądz) 

Ks. Anny (bud. indywidualne) (1 ksiądz) 

Prusa 1 (1 ksiądz) 
 

10.01.2023 (wtorek) od 16.00 

Mazowiecka 3 (2 księży) 

Mazowiecka 5 (2 księży) 

Mazowiecka 7 (2 księży) 

Prusa 2 (1 ksiądz) 
 

11.01.2023 (środa) od 16.00 
Prusa 3 (2 księży) 

Prusa 4 (2 księży) 

Reymonta 5 (3 księży) 
 

12.01.2023 (czwartek) od 16.00 
Prusa 5 (1 ksiądz) 

Prusa 6 (1 ksiądz) 

Prusa 7 (2 księży) 

Reymonta 1 (1 ksiądz) 

Reymonta 2 (2 księży) 
 

13.01.2023 (piątek) od 16.00 
Reymonta 3 (2 księży) 

Reymonta 5a (2 księży) 

Prusa 9 (2 księży) 
 

14.01.2023 (sobota) od 10.00 
Broniewskiego 1 (3 księży) 

Broniewskiego 1a (2 księży) 

Reymonta 7 (1 ksiądz) 
 

14.01.2023 (sobota) od 16.00 



Broniewskiego 2 (2 księży) 

Broniewskiego 3 (2 księży) 

 

KOLĘDA W NASTĘPNYM TYGODNIU: 

 

16.01.2023 (poniedziałek) od 16.00 

Prusa 8 (2 księży)   

Prusa 10 (2 księży)   

Prusa 11 (1 ksiądz) 

Reymonta 6 (2 księży)   
 

17.01.2023 (wtorek) od 16.00 

Reymonta 7a (4 księży) 

Chopina 2 (3 księży) 
 

18.01.2023 (środa) od 16.00 
Reymonta 11 (2 księży)   

Reymonta 11a (2 księży)   

Chopina 1 (3 księży) 
 

19.01.2023 (czwartek) od 16.00 
Chopina 3 (3 księży)   

Prusa 12 (2 księży)   

Słowackiego 1 (1 ksiądz) 
 

20.01.2023 (piątek) od 16.00 
Prusa 13 (2 księży)   

Prusa 14 (2 księży)   

Prusa 15 (2 księży)   
 

21.01.2023 (sobota) od 10.00 
Prusa 17 (2 księży)   

Bema – bud. indywidualne przy garażach, od Broniewskiego i Broniewskiego przy blaszaku (1 ksiądz) 

Legionów – od Piłsudskiego i od Sikorskiego (2 księży) 
 

21.01.2023 (sobota) od 16.00 
Słowackiego 6 (3 księży) 

7. W najbliższą niedzielę 15 stycznia br., w  czasie przeznaczonym na homilię, zostanie przedstawione 

podsumowanie duszpasterskie i administracyjne życia i funkcjonowania naszej parafii. Zachęcamy również do 

wzięcia najnowszego wydania Misericordii. Na stronie tytułowej fragment duchowego testamentu zmarłego 

przed tygodniem papieża Benedykta XVI. 

8. Dziękujemy za życzliwość i ofiary składane na tacę, na konto i z rocznych zobowiązań rodzinnych. W czasie 

kolędy kancelaria parafialna czynna jest tylko rano, od 8.00 do 9.00. 


