
 

 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

Uroczystość Objawienia Pańskiego 

6.01.2019 r. 
 

 

1. Dziś Uroczystość Objawienia Pańskiego. W czasie każdej Mszy św. 

odbędzie się poświęcenie kredy, kadzidła i wody, a złożone ofiary zostaną 

przekazane na cele misyjne. 

Zapraszamy do udziału w odbywającym się dzisiaj Orszaku Trzech Króli. 

Zbiórka o 13.45 na Placu Tysiąclecia. Orszak przejdzie stamtąd Aleją 

Wolności, Jedności Robotniczej, ul. Poczdamską na plac przed Zamkiem 

Książąt Głogowskich, gdzie odbędzie się dalsza część programu (jasełka, 

hołd Trzech Króli, śpiewanie kolęd).  

Dzieci, młodzież i dorosłych zachęcamy do przebrania się za wybraną postać 

z jasełek. Prosimy również o zabranie ze sobą koron i chorągiewek z lat 

ubiegłych. 

 

2. Trwają Odwiedziny Duszpasterskie w naszej parafii. W dni powszednie 

rozpoczynamy je o godz. 16.00, a w sobotę o godz. 10.00 i po południu 

o godz. 14.00. 

 

Plan kolędy na najbliższe dni: 

 

 poniedziałek, 7.01.2019 r.: 

ul. Grodzka, Polska, 

 wtorek, 8.01.2019 r.: 

ul. Kotlarska, Rynek, 

 środa, 9.01.2019 r.: 

ul. Długa, Młyńska, 

 czwartek, 10.01.2019 r.: 

ul. Garncarska, Słodowa, Szewska, Strumykowa, 

 piątek, 11.01.2019 r.: 

ul. Kazimierza Wielkiego, Sportowa, Wioślarska, Gimnastyczna, 

 sobota, 12.01.2019 r.: 

10.00 – ul. Narciarska, Żeglarska, Tenisowa, Olimpijska, Lotników, 

14.00 – ul. Prusa, Letnia, Pogodna, Wita Stwosza – domki, 

 poniedziałek, 14.01.2019 r.: 

ul. Wita Stwosza – bloki 4, 6. 

 

Plan kolędy zamieszczony jest także na stronie internetowej. 

 



3. Adoracja Najświętszego Sakramentu w czwartek i piątek od godz. 17.00 

do 18.00. 

 

4. Parafialny Klub Seniora zaprasza na spotkania w każdy czwartek o godz. 

16.00. Spotkanie opłatkowe w czwartek, 17 stycznia, o godz. 15.00 

w kolegium. Podczas spotkania wspólny śpiew kolęd z chórem „Złoty 

Wiek”. 

Klub organizuje również wyjazd do Opery Wrocławskiej na spektakl 

,,Carmen” w czwartek 3 stycznia. Koszt 100 zł. 

 

5. Za trzy tygodnie rozpoczynają się ferie zimowe. Stowarzyszenie 

www.ubiblijnieni.pl organizuje w parafii św. Klemensa – w dniach od 4 do 

8 lutego – półkolonie dla dzieci w wieku 7-12 lat. Uczestników można 

zapisywać na stronie Stowarzyszenia. 

 

6. Przygotowanie do sakramentu bierzmowania dla dorosłych powyżej 21 roku 

życia będzie w organizowane parafii św. Klemensa. Spotkania (11 spotkań) 

będą odbywały się co tydzień od 1 marca o godz. 1915 w sali Matki Teresy. 

Chętni mogą zgłaszać się w zakrystii tamtejszej parafii lub na furtę 

klasztorną do 24 lutego br. 

 

7. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Przy wyjściu z kościoła można 

nabyć egzemplarze „Niedzieli” i „Gościa Niedzielnego”. 

 

8. Składamy serdeczne podziękowanie za każdą ofiarę złożoną na potrzeby 

naszego kościoła.  

 

9. Parafianom i wszystkim Gościom dziękujemy za wspólną modlitwę 

i ponawiamy noworoczne życzenia. Rozpoczynający się 2019 rok niech 

będzie wytrwałym poszukiwaniem Boga, trwaniem przy Nim, czasem 

doświadczenia Bożej i ludzkiej dobroci oraz realizacji najgłębszych 

pragnień. 

 

10. W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej odeszli do wieczności: 

śp. Edmund Szymandera, lat 90, z ul. Daszyńskiego, śp. Irena Trzęsowska, 

lat 88, z ul. Budowlanych. Wieczny odpoczynek racz Im dać, Panie… 
 

http://www.ubiblijnieni.pl/

