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O G Ł O S Z E N I A    D U S Z P A S T E R S K I E 
Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi - 01 – 01 – 2023 r. 

 

1.Dzisiaj w liturgii Kościoła obchodzimy Uroczystość Świętej Bożej 

Rodzicielki Maryi. Jest to również pierwszy dzień Nowego Roku 2023. Msze 

św. w tym dniu w naszym kościele oprócz Mszy św. o godz. 7.00 w rozkładzie 

niedzielnym.  

2. To także - pierwsza niedziela miesiąca. Od godz. 17.00 do godz. 18.00 

Adoracja Najświętszego Sakramentu w kaplicy Miłosierdzia Bożego. 

Rozpoczniemy ją odśpiewaniem Koronki do Miłosierdzia Bożego. Zapraszamy 

do wspólnej modlitwy, prosząc o potrzebne łaski i dary dla naszych rodzin i 

parafii w nowym roku kalendarzowym. 

3. W przyszła niedzielę 08.01.2023 r. Msza św. w intencjach Żywego Różańca 

o godz. 8.30 i po Mszy św. zmian tajemnic.  

4. Nowenna do Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w środę o godz. 18.00 modlić będziemy się o liczne 

powołania kapłańskie i zakonne, szczególnie o powołania do Zgromadzeń Salezjańskich i Rodziny 

Salezjańskiej. 

5. W piątek Uroczystość Objawienia Pańskiego. Msze św. w naszym kościele w rozkładzie niedzielnym. 

Przy wyjściu z kościoła ministranci będą rozprowadzać kredę i kadzidło. 

6. Zapraszamy do udziału w X Orszaku Trzech Króli w Lubinie. Rozpocznie się w piątek, 06.01.2023 r. o 

godz. 12.30 w Rynku. Uczestnicy Orszaku przejdą do Hali RCS w Lubinie, gdzie oddadzą hołd Dzieciątku 

Jezus i będzie wspólne śpiewanie kolęd W drodze liczne atrakcje i niespodzianki. Szczegóły na plakacie. 

Uczestnictwo we Mszy św. tego dnia jest obowiązkowe i nie będzie związane z udziałem  

w Orszaku.  

7. Jest to również I Piątek miesiąca. Okazja do spowiedzi przed i podczas każdej Mszy św.  Tego miesiąca 

nie będzie odwiedzin chorych. 

8. Nabożeństwo pięciu pierwszych sobót miesiąca ku czci Niepokalanego Serca Maryi w najbliższą sobotę 

07.01.2023 r. Różaniec o godz. 10.00 a o godz. 10.30 Msza św. Zapraszamy do wspólnej modlitwy. 

9. Bardzo serdecznie dziękujemy za ofiary składane z racji opłatków wigilijnych. Postaramy się je dobrze 

wykorzystać na potrzeby parafii i dzieł prowadzonych przez tutejszą salezjańską wspólnotę zakonną. 

10. Jutro rozpoczynamy wizytę duszpasterską. Jak zapowiadałem będziemy odwiedzać naszych parafian w 

domach i spotkamy się w gronie rodziny. Proszę przygotować stół nakryty białym obrusem, krzyżyk i 

świece, księgę Pisma Świętego. Rozkład kolędy umieszczono na stronie internetowej parafii i na tablicy 

ogłoszeń.  W tym tygodniu przedstawia się następująco… 

Na czas kolędy kancelaria parafialna nie będzie czynna. Wszystkie sprawy prosimy załatwiać po 

wcześniejszym umówieniu się telefonicznie pod numerem: 660 113 959. 

11. W przyszłą niedzielę Święto Chrztu Pańskiego. W liturgii Kościoła kończy się Okres Bożego Narodzenia. 

12. Kochani Parafianie, Goście, Sympatycy salezjańskiego dzieła Ks. Bosko, w imieniu całej tutejszej 

wspólnoty Salezjanów życzę Bożego błogosławieństwa na każdy dzień Nowego 2023 Roku; miłości – by 

zwyciężało zło i nienawiść; nadziei i pokoju, by rozświetlały ciemności, niepewność i wątpliwości , 

prawdziwej radości – by wniosła wiele optymizmu w życie osobiste, rodzinne i zawodowe. Szczęśliwego i 

Błogosławionego Nowego 2023 Roku! 

13. W minionym tygodniu z naszej rodziny parafialnej do Domu Ojca odeszli: Zbigniew Pytlik, Mirosława 

Namysłowska, Maria Chojnicka i Jan Riczka.  Polećmy Ich Miłosierdziu Bożemu. Wieczny odpoczynek 

racz Im dać Panie / a światłość wiekuista niechaj Jej świeci/ niech odpoczywają  w pokoju wiecznym/ Amen. 

 

                                                      Ks. Stanisław Gorczakowski SDB - proboszcz 


