
OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO – 08.01.2023 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. Za tydzień przed mszą św. o godz. 1030 będziemy mieli okazję obejrzeć jasełka w wykonaniu 

przedszkolaków ze Skibina. Serdecznie zapraszamy. 

5. W przyszłą niedzielę po każdej mszy świętej będziemy mieli możliwość wsparcia 

finansowego rodziców Bruna Szynkowskiego, dziecka, które będzie miało kolejną operację. 

Tym razem jednak operacja usunięcia nowotworu odbędzie się za granicą, ponieważ lekarze 

w Polsce uważają, że jest zbyt ryzykowna.  

6.  Kolęda w tym tygodniu → patrz plan poniżej.  

7. W minionym tygodniu po wieczną nagrodę do Pana odeszli śp.: Zbigniew Banasiak, 

Marianna Tomczak, Jacek Tomaszewski i Mirosława Janiak. Rodzinom zmarłych składamy 

wyrazy współczucia, a w Ich intencji odmówmy modlitwę: wieczny odpoczynek racz Im dać Panie… 

8. Wszystkim Państwu życzymy dobrze przeżytej niedzieli i opieki Bożej na rozpoczynający 

się tydzień. 

WIZYTA DUSZPASTERSKA – KOLĘDA 

 

09.01 poniedziałek od godz. 900 – dwóch księży Czołówek, o przyjazd po księży prosimy 
panów: Sławomira Ludwiczaka, Roberta Tretyna  
od godz. 1530 – ul. Kościuszki – kolędować będzie trzech księży, dwóch 
księży od Rynku, jeden ksiądz od ul. Sportowej. 
 

10.01 wtorek od godz. 1530 dwóch księży ul. Wyzwolenia – z obydwu stron, bez 
bloków; trzeci ksiądz blok Czołowo 107A 

11.01 środa od godz. 1530 - jeden ksiądz – ul. ul. Armii Krajowej- zaczynając od 
Opatowic, blok czynszowy, Kujawska, 
- drugi ksiądz 3 Maja, Piaskowa i Cicha, 
 - trzeci ksiądz Okrzei, Żwirna i Targowa 
 

 
12.01 czwartek 

Od godz. 15 30 ul. Sportowa i Iglewskiego – dwóch księży z obydwu 
stron 
- jeden ksiądz ul. Podgórna, Miodowa, Pułaskiego, Zaułek, Północna i Kilińskiego 

 
13.01 piątek od godz. 1530 – jeden ksiądz - Rynek i Wąska 

- dwóch księży – Rolnicza, Jana Pawła II i Brzeska   
 

14.01 sobota od godz. 900 bloki nr 1, 9, 5 i 7 przy ul. Szpitalnej – trzech księży  
 

16.01 poniedziałek od godz. 1500 – ul. Działkowa, kolędować będzie dwóch księży; trzeci 
ksiądz Sosnowa i Leśna, 

 


