OGŁOSZENIA PARAFIALNE
NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO –09.01.2022 r.

1. Dziś Niedzielą Chrztu Pańskiego kończy się okres Bożego Narodzenia.
2. Z prasy katolickiej jest do nabycia nowy numer tygodnika Idziemy.
3. Bóg zapłać za złożone ofiary na tacę z racji II niedzieli miesiąca.
4. Kolęda w tym tygodniu → patrz plan poniżej. Ci z Państwa, którzy nie byli obecni na
kolędzie, a chcieliby przyjąć księdza, mogą zgłosić się na kolędę uzupełniającą, która
odbędzie się we wtorek 18 stycznia od godziny 1530.
5. Wójt Gminy oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka w Skibinie zapraszają dnia 15 stycznia dzieci
z całej gminy urodzone w latach 2006-2021 do Gminnego Ośrodka w Skibinie na spotkanie
z Mikołajem. Każde dziecko otrzyma słodki upominek. Szczegółowe informacje w gablocie
przed świątynią.
6. W minionym tygodniu po wieczną nagrodę do Pana odeszli śp.: Sławomira OrszyńskaWójcik, Salomea Adamska, Jadwiga Odważna, której pogrzeb odbędzie się w poniedziałek
i Czesława Lewandowska, której pogrzeb odbędzie się we wtorek. Rodzinom zmarłych
składamy wyrazy współczucia, a w Ich intencji odmówmy modlitwę: wieczny odpoczynek
racz Im dać Panie…
7. Wszystkim Państwu życzymy dobrze przeżytej niedzieli i opieki Bożej na rozpoczynający
się tydzień.

WIZYTA DUSZPASTERSKA – KOLĘDA
Przypominamy, że ci Państwo, którzy chcą przyjąć księdza po kolędzie, w posesjach które
są ogrodzone, zostawiają przynajmniej wyraźnie otwartą furtkę. Jeżeli brama, lub furtka
będzie zamknięta, ksiądz taki dom opuści. W bloku jeżeli drzwi nie będą otwarte po
dzwonku, będzie to jednoznaczne i ksiądz pójdzie dalej. Ksiądz będzie kolędował
w maseczce, wchodząc, nie będzie powitań, ani też dłuższych rozmów. Najważniejszą
częścią kolędy jest wspólna modlitwa i błogosławieństwo mieszkańców oraz domu.
PONIEDZIAŁEK 10 STYCZNIA
od godz. 1530 dwóch księży ul. Wyzwolenia– z obydwu stron ; trzeci ksiądz ul. Stroma, Zachodnia i
Niska
WTOREK 11 STYCZNIA
od godz. 1530 jeden ksiądz – ul. Szpitalna (domy jednorodzinne) i blok Czołowo 107A
od godz. 1530 drugi ksiądz ul. Młynarska, 3 Maja, Piaskowa i Cicha, trzeci ksiądz ul. Okrzei, Żwirna i
Targowa
ŚRODA 12 STYCZNIA
od godz. 900 – dwóch księży Skibin, o przyjazd po księży prosimy: panią Małgorzatę Lewandowską
i pana Norberta Śrubasa
od godz. 1530 ul. Armii Krajowej, blok czynszowy, Kujawska – jeden ksiądz
od godz. 1530 ul. Rolnicza, Jana Pawła II i Brzeska - dwóch księży
CZWARTEK 13 STYCZNIA
od godz. 1530 ul. Sportowa i Iglewskiego – jeden ksiądz, od końca ul. Sportowej, drugi ksiądz –
ul. Mirosławskiego i Bema, trzeci ksiądz – ul. Łokietka i Langiewicza
PIĄTEK 14 STYCZNIA
od godz. 1530 – ul. Działkowa, kolędować będzie dwóch księży
od godz. 1530 ul. Podgórna, Miodowa, Pułaskiego, Zaułek, Północna i Kilińskiego
SOBOTA 15 STYCZNIA
od godz. 900 bloki nr 1, 9, 5 i 7 przy ul. Szpitalnej
PONIEDZIAŁEK 17 STYCZNIA
od godz. 1530 jeden ksiądz ul. Sosnowa i Leśna, drugi ksiądz ul. Ogrodowa i Średnia
WTOREK 18 STYCZNIA
od godz. 1530 KOLĘDA UZUPEŁNIAJĄCA

