OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
II NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM
5 STYCZNIA 2020
1. Dziś II Niedziela po Narodzeniu Pańskim
• Po Mszy św. o godz. 13:15 będzie zmiana tajemnic Żywego Różańca

• W dniu dzisiejszym możemy wesprzeć bieżącą działalność Zespołu Szkół Katolickich
składając swoją ofiarę do puszek.
2. Jutro, 6 stycznia będziemy przeżywać Uroczystość Objawienia Pańskiego, popularnie
nazywaną świętem Trzech Króli. Po każdej mszy św. będziemy mogli nabyć
pobłogosławioną kredę i kadzidło, a składane przy tym ofiary będą wsparciem
integracyjnych wyjazdów naszej służby ołtarza. Po mszy św. o godz. 12:00 z bazyliki
wyruszy Karkonoski Orszak Trzech Króli. Wraz ze Stowarzyszeniem Edukacyjnym u
Erazma i Pankracego zapraszamy do wzięcia udziału w tych ulicznych jasełkach, które
organizuje już ponad 400 miast w Polsce.
3. 11 stycznia, w sobotę, Związek Sybiraków Koła „Śródmieście” i Koła „Zabobrze” zaprasza
na wspólny opłatek, który odbędzie się w jadłodajni „ARKA” przy Alei Jana Pawła II o
godz. 14:00.
4. Za tydzień, 12 stycznia, Niedziela Chrztu Pańskiego. W czasie każdej mszy będzie
poświęcenie wody. Święto Chrztu Pańskiego kończy w liturgii okres Narodzenia Pańskiego.
5. W przyszłą niedzielę, w parafii św. Jana Apostoła i Ewangelisty na Zabobrzu trzecim,
odbędzie się XIV spotkanie opłatkowe osób niepełnosprawnych i starszych jeleniogórzan.
Rozpoczęcie mszą św. o 15:00 pod przewodnictwem ks. bpa Marka Mendyka, a po mszy
wieczerza w sali „ARKA”.
6. ROZPOCZYNAMY W NASZEJ PARAFII WIZYTĘ KOLĘDOWĄ. Przeżywajmy te odwiedziny
w duchu bożonarodzeniowej radości, w duchu modlitwy i serdecznej rozmowy z kapłanem.
A pozostawione kolędowe błogosławieństwo niech chroni nasze domy, Rodziny i umacnia
nas na drodze chrześcijańskiego życia. Plan kolędy jest wywieszony w gablocie oraz
podany na stronie internetowej naszej parafii.

Kolędę rozpoczynamy w tygodniu od godz. 15:30, a w soboty od godz. 10:00 z przerwą
od godz. 14:00 do 14:30.

W tym tygodniu plan kolędy jest następujący:
• we wtorek 7 stycznia ulice: Karola Miarki, Okopowa, Zaułek,
Zachodnia, Solna, Szkolna i Mroczna.
• w środę 8 stycznia ulica: Transportowa
• w czwartek 9 stycznia ulice: Piotra Skargi,
Styczniowego, Krótka, Druciana i Konopnickiej

Powstania

• w piątek 10 stycznia ulice: Grottgera, Modrzejewskiej, Bankowa,
Teatralna, Przeskok nr 1a, 1b, 1c, Muzealna
• w sobotę 11 stycznia ulice: Sobieskiego, Obrońców Pokoju,
Podwale, Jelenia, Chrobrego
7. Na czas kolędy nie będzie w styczniu Mszy świętych w kościele św. Anny.
8. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej: Niedzieli i Gościa Niedzielnego

