
 

 

 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

Święto Chrztu Pańskiego  9 stycznia 2022 r. 

 

1. W dzisiejsze Święto Chrztu Pańskiego, kończące w liturgii okres Bożego Narodzenia, 

ogarniamy szczególną modlitwą naszych szafarzy sakramentu chrztu, rodziców i 

chrzestnych – tych wszystkich, którzy przekazali nam wiarę, a także tych którzy w 

minionym roku zostali ochrzczeni w naszej wspólnocie.  

2. Dziękuję wszystkim, którzy włączyli się w rodzinne kolędowanie. 

3. Intencje na 2023 rok będę przyjmował od 1 lutego w biurze parafialnym. 

4. U ministrantów do nabycia za dobrowolną ofiarą biuletyn parafialny i Gość 

Niedzielny w nowej cenie 8 PLN. 

5. Tych, którzy z racji epidemicznych boją się przyjąć księdza i ministrantów po 

kolędzie, wzorem ubiegłego roku zapraszam w Nowym Roku po 9 stycznia na Msze św. 

kolędowe dla poszczególnych rejonów parafii o 16.30. W czasie tych nabożeństwo zdam 

sprawozdanie z życia parafii. Zostaną one odprawione w intencji parafian. Ich 

harmonogram został podany, jest na fb parafialnym i w gablotce. Po Mszy św. kolędowej 

zostaną rozdane buteleczki z wodą święconą i  obrazki kolędowe z modlitwą 

błogosławieństwa domów, którą po powrocie z kościoła niech odmówi senior rodziny  i 

pokropi wodą święconą dom. Przy tej okazji będzie można złożyć ofiarę kolędową, którą 

przeznaczamy w części na utrzymanie parafii i na cele budowlane, na kontynuację prac 

przy elewacji kościoła, jak i będzie możliwość tradycyjnego wsparcia funduszu mini-

stranckiego. Jednocześnie do tych domów, których gospodarze poprzez wyraźną 

deklarację wyrażą chęć przyjęcia kolędników, udam się z wizytą duszpasterką po Mszy 

św. około 17.30 odpowiednio do harmonogramu kolęd. Proszę chęć przyjęcia kolędy 

wyrazić smsem, mailem lub bezpośrednio u mnie w zakrystii do 9 stycznia. Mój numer 

telefonu: 602 574 613. Stacjonarny telefon został wyłączony. 

6. Po błogosławieństwie na koniec Mszy św., w dalszym ciągu zapraszam do adoracji 

przy żłóbku. Dziękuję za ofiary złożone przy okazji nawiedzenia szopki przeznaczone na 

utrzymanie Bazyliki Narodzenia Pańskiego w Betlejem i te składane do skarbonki na 

sprzątanie kościoła. Dziękuję za dzisiejszą kolektę budowlaną i ofiary na sprzątanie 

kościoła. Za tydzień zbiórka do puszki na ogrzewanie kościoła! 

Na koniec prośmy Nowonarodzonego Zbawiciela, by nam błogosławił i umocnił w 

wypełnianiu przyrzeczeń chrzcielnych. 

Ks. Proboszcz Sławomir Skoblik 

PONIEDZIAŁEK 10 Stycznia 

 

06:30 + Leon Mach 

 
07:15 + Zbigniew Bolda 

 

16:30 - w intencji mieszkańców do-

mów położonych przy ulicach Chła-

powa:  Gościnna, Zielona, Domowa 

 

WTOREK 11 Stycznia 

 

06:30 + Brunon Hincke i Stanisław Po-

krywka w rocz. Śm. 

 

07:15 + Ceynowa: Jerzy, Maria 

 

16:30 - w intencji mieszkańców do-

mów położonych przy ulicach Chła-

powa:  Władysławowska 47-61 

/nieparzyste i Władysławowska 16-30 

/parzyste/; 

 

ŚRODA  12 Stycznia 

 

06:30 + Ks. Marian Reichel w r. śm. 

 

16:30 - w intencji mieszkańców 

domów położonych przy ulicach 

Chłapowa: Albatrosa, Kliprów; 

Władysławowska 10-14 /parzyste/, 

Korsarska 

 

 

CZWARTEK  13 Stycznia 

 

06:30  + Kazimerz Perliński; 

 
08:45 + Czesław Cyman  

 

16:30 - w intencji mieszkańców 

domów położonych przy ulicach 

Chłapowa:  

Jaśminowa, Władysławowska 35-45 

/nieparzyste/; Piaskowa , 

Władysławowska 3,5,21-33 

/nieparzyste/, Boczna, Dolna 

PIĄTEK 14 Stycznia 

 

06:30 + brat Andrzej Pieper w r. śm. 

 
07:00  - O dar nieba dla pana Andrzeja 

 

16:30 - w intencji mieszkańców 

domów położonych przy ulicach 

Chłapowa: Władysławowska 2-8 

/parzyste/, Latającego Holendra, 

Żeromskiego,  Piracka 
  

SOBOTA  15 Stycznia 

 
06:30 + Eugeniusz Doering w 10 r. śm., 

rodzice z obojga stron, Kazimierz Jerzy 

Doering 

 

16:30 -  w intencji mieszkańców 

domów położonych przy ulicach 

Chłapowa: Władysławowska  93-115 

/nieparzyste/ Sobótki,  Modrzewiowa, 

Głogowa 18,22, Jeżynowa 

 
18:00 +  Fiszer: Elżbieta, Monika, 

Grzegorz 

 

II  NIEDZIELA zwykła 

16 Stycznia 

 
08:00 +   Hubert Jutrowski 

 

10:30 + Jadwiga w r. śm., Aleksander 

Felkner 

 
16:00 +  Heft: Józef, Agnieszka w dniu 

ur. 
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