
Ogłoszenia duszpasterskie 
 

Bożej Rodzicielki Maryi -  1 stycznia 2017 roku. 
 

1. Msze św. w tym tygodniu : 

a/ od Nowego Roku nie ma Mszy św. o g. 7,00 w dni powszednie, niedziele i święta 

b/ kościół będzie otwierany codziennie od g. 7,00, pół godziny przed Mszą św. okazja 

    do Spowiedzi św.  

c/ od poniedziałku do soboty oprócz piątku o g. 8,00 i 19,00 

d/ w piątek - 6 stycznia – Uroczystość Objawienia Pańskiego - Trzech Króli, 

o g. 8,00, 9,30 i 11,00, 12,30, 15.30 i 19,00   
 

2. Biuro parafialne czynne wyjątkowo tylko we wtorek od 10 do 12 i środę od 16 do 18. 
 

3. W poniedziałek o g. 18,30 Różaniec a o g. 19,00 Msza św. w int. dla Żywego Różańca.  
 

4. W środę o g. 18,00 Godzinki, o 18,30 Nowenna a o 19,00 Msza św. do Matki Bożej  

Nieustającej Pomocy w intencji próśb i podziękowań i zespołu charytatywnego. W czwartek 

po Mszy św. wieczornej zebranie dla członków tego zespołu, którzy w przyszłą niedzielę 

zbierać będą przed kościołem do puszek ofiary na dar serca dla ubogich naszych Parafian. 
 

5. W tym tygodniu przypada I czwartek, piątek i sobota miesiąca stycznia: 

a/ w czwartek o g: 18,00 prowadzona adoracja Najśw. Sakramentu  

b/ w piątek po Mszy św. o g. 8,00 naboż. do Serca Pana Jezusa 

d/ w sobotę po Mszy św. o g. 8,00 naboż. do Niepokalanego Serca Maryi 

e/ w sobotę w g, od 9 do 12 przyjdziemy ze Spowiedzią i Komunią św. comiesięczną do  

          naszych chorych i starszych Parafian 

 

6. W piątek, w Uroczystość Objawienia Pańskiego w kościołach święcona jest kreda, 

którą zgodnie z dawnym polskim zwyczajem na drzwiach naszych domostw i mieszkań 

kreślimy pierwsze litery Mędrców ze Wschodu: Kacpra, Melchiora i Baltazara oraz 

kadzidło, którym powinniśmy wykadzić od złego ducha nasze domy. Będzie można nabyć 

kredę i kadzidło w piątek przed Mszami św. Pragniemy przez to wyrazić, że jak kiedyś oni, 

tak i my teraz chcemy szukać Chrystusa i cieszyć się z Jego znalezienia. Oznakowanie w ten 

sposób drzwi naszych domów posiada rangę, świadectwa wiary wobec naszych braci i 

sióstr, którzy od nas tego świadectwa żądają i na nie oczekują. Nie rezygnujmy więc w 

sposób beztroski z tego pięknego i jakże wymownego polskiego zwyczaju związanego z 

uroczystością Trzech Króli. Przyjdźmy licznie na Msze św., bo Epifania - Objawienie to 

bardzo wielkie święto. Ze względu na uroczystość Objawienia Pańskiego w piątek nie 

obowiązuje post ani zakaz udziału w zabawach. 

 

7. W sobotą odbędą się spotkania opłatkowo – noworoczne dla Żywego Różańca: 

    

    -  o g. 10,00 dla Róż od 1 do 6 

    -  o g. 12,00 dla Róż od 7 do 10  

 

8. W przyszła niedzielę o g. 14,00 Msza św. dla dzieci klas II i ich rodziców. 



 

 

 

9. W tym tygodniu z Kolęda Przyjdziemy na ul. Świt i Bułgarską: 
 
 

 Poniedziałek2. I. 17 r.  ul. Świt nr 38 oraz 48 a b c d e  
 

 Wtorek 3. I. 17 r.          ul. Świt nr 51 abcd i Bułgarska 76 i 76 ab  
 

 Środa 4. I. 17 r.   ul. Bułgarska  nr 78. 78 abc i oraz 80 i 80 a 
 

 Czwartek 5. I. 17 r.   ul. Bułgarska  nr 80 bcd oraz 86, 88 i 90 
 

 Sobota 7. I. 17 r.   ul. Bułgarska  nr 92, 94, 96, 98 i 100 
 

 Poniedziałek 9.I.17 r.  ul. Bułgarska  nr 102 abc i 104 abc 

 

10. Zachęcamy do nabywania nowego, pierwszego w tym roku numeru „Przewodnika 

Katolickiego” z bardzo ciekawymi artykułami m.in. – Trzy cuda na Trzech Króli – 6 stycznia 

świętujemy nie jedno, ale trzy wydarzenia; Kościół nie tworzy własnej partii – rozmowa z abp 

Stanisławem Gądeckim; Nowy rok, nowe cele – co robić, by noworoczne postanowienia były 

skuteczne oraz Orkisz na pogodną duszę – rozmowa o kuchni św. Hildegardy. 

 

11. Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 88 zaprasza wszystkich mieszkańców parafii na Jasełka 

Bożonarodzeniowe wystawiane przez uczniów szkoły. Przedstawienie odbędzie się 4 stycznia o 

g. 17,00 w małej Sali gimnastycznej. 

 

12. Spotkanie opłatkowe dla ministrantów i ich rodziców i Róży Rodziców będzie w przyszłą 

niedzielę 8 stycznia o g. 16,15 w salce nr 1.   

 

13. Na tablicy ogłoszeń wywieszono komunikat Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego 

Państwowej Straży Pożarnej. Prosimy o zapoznanie się z nim i zastosowanie się do niego.  

 

14. Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy nowy rok 2017. Jest to jednocześnie stosowny czas, w 

kto rym powinniśmy pytać samych siebie o to, jak przeżyliśmy cały ubiegły rok 

kalendarzowy. Czy nasze życie stało się bardziej godnym, czy rzeczywiście jest żywym 

świadectwem naszej chrześcijańskiej postawy wobec innych. Jednocześnie w sposób 

szczególny oddajemy cześć Matce Najświętszej jako Matce Zbawiciela Jezusa Chrystusa.    


