
Plan Odwiedzin Duszpasterskich – Kolędy 2019: 
    

Środa 2.01.    godz. 14.00 – Domy Celne, Kowie /Tyrała-Goinda/ 

Czwartek 3.01.     godz. 14.00 – Październia /od strony Wędziny/ 

Piątek 4.01.    godz. 14.00 – Październia /od Kucharczyk/ 

Sobota 5.01.    godz. 9.00 – Szkolna, Łąkowa /od Ł. Hadzik/ 

Niedziela 6.01.  godz. 14.00 – Kolęda na Plebanii /LSO/ 

Poniedziałek 7.01.  godz. 14.00 – Lompy /Woś-Chmiel/ 
 

Na Kolędę dzieci i młodzież szkolna przygotowują uzupełniony zeszyt z religii, książeczki  

z obecności na mszach św. niedzielnych i I-piątkowych oraz planszę z obrazkami z Rorat. 
Celem Kolędy jest przede wszystkim błogosławieństwo domu-mieszkania, wspólna modlitwa 

z domownikami i życzliwa rozmowa duszpasterska z ks. proboszczem. 
 

PIELGRZYMKA: Trzebnica i Wrocław/15.12.2018/ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

        

W sobotę 15 grudnia br. odbyła się pielgrzymko-wycieczka do Grobu Św. Jadwigi Śląskiej  

w Trzebnicy oraz na Jarmark Adwentowy we Wrocławiu. W tym wyjeździe wzięło udział  
27 osób. O godz. 12.00 w Sanktuarium Św. Jadwigi Śl. w Trzebnicy była sprawowana Msza św.  

w intencji grupy pielgrzymów i ich rodzin, następnie zwiedzanie niektórych historycznych 
miejsc Wrocławia m.in.: Ostrów Tumski, katedra św. Jana Chrzciciela, Wyspa Piasek oraz Rynek 

Wrocławski, gdzie odbywał się jarmark świąteczny. Wszystkim pielgrzymom z parafii i oko-

licznych miejscowości serdeczne BÓG ZAPŁAĆ! Kolejne pielgrzymki już w 2019 roku!!! 
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Droga Siostro i Bracie!!! 
   

Codziennie podnosisz ręce, którymi chwy-

tasz życie. Tak wiele rzeczy potrafisz zatrzy-

mać, ścisnąć, przenieść, potargać albo na-

prawić. Ale jest coś, tak bardzo rzeczywiste, 

ważne, znaczące, a całkiem nieuchwytne 

Nie możesz chwycić czasu. Nie możesz go 

zatrzymać. Co jednak możesz zrobić z czasem? Zapisać to, co przemija. Dlatego po raz ostatni 

bierzemy do ręki nasze stare kalendarze, powoli rozglądamy się za nowymi. Niezależnie od tego, 

Bracie i Siostro, czy masz lat kilkadziesiąt, kilkanaście czy kilka, wszyscy pisaliśmy w tym roku 

strony w księdze życia z rozdziałem „2018”. Może nawet nie pisałeś/łaś tego ręcznie, bo nie masz 

zwyczaju robić zapisków, bo nie masz książki zwanej kalendarzem. Może twój kalendarz jest 

inny, odpowiadający przemianom technologicznym, umieszczony w podręcznej maszynie zwa-

nej komputerem, smartfonem czy tabletem. A może nie masz ani tradycyjnego ani nowo-

czesnego kalendarza. Nie to jest ważne. Istotne jest, że nosisz w sobie pamięć osób, zdarzeń, 

rozmów, które wypełniły ten okres 365 ostatnich dni. My dzisiaj zatrzymaliśmy ostatnie chwile 

Starego Roku w tej świątyni – tu i teraz jest czas, by w obliczu Boga patrząc na stronice naszego 

kalendarza lub tylko wspominając twarze, rozmowy i działania, zamknąć rozdział swej księgi 

pamięci, wspomnień oraz rocznej statystyki zysków i strat. Pragniemy z Chrystusem, Panem 

czasu i miłości, w Duchu Świętym, Uświęcicielem naszego czasu, iść z wiarą w nowy 2019 rok 

kalendarzowy, który jest kolejnym darem Boga dla gromadzenia skarbu, który nie nigdy nie  

niszczeje. Niech zawsze zwycięża w nas logika braterskiego miłosierdzia i przebaczenia. 

 

Szczęść Boże! 
 

KS. ADAM KRZYSZTOF JANKOWSKI, Proboszcz 
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NIEDZIELA – 30.12. – ŚWIĘTO ŚW. RODZINY Z NAZARETU /kolekta na MALOWANIE K-ŁA/ 
  8.00 – Do B. Op. z podz. za odebr. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę i zdrowie  

w nowym roku w rodzinie PAWŁA PIPA oraz do Miłos. B. za ++ rodziców Pipa  
i Skorupa. 

10.00 – /SUMA/ Do MBNP z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę  
i zdrowie dla całej rodziny PIOTRA WOLNY i do Miłos. B. za ++ z pokr. Wolny, 
Lesik i Mann. Naboż. w intencji Rodzin parafii. 

 

15.00 – OLESNO U ŚW. ANNY: nabożeństwo kolędowe – zakończenie Jubileuszu 500-lecia 
konsekracji Sanktuarium Św. Anny. 

PONIEDZIAŁEK – 31.12.2018 – Św. Sylwestra, papieża /ostatni dzień starego roku/ 
16.00 – Ku czci Św. Urbana w int. żyjących i zmarłych PARAFIAN, BUDOWNICZYCH 

i OFIARODAWCÓW kościoła z podz. za otrz. łaski w kończącym się 2018 r.  
 Naboż. dziękczynno-błagalne na zakończenie Starego Roku – Te Deum Laudamus. 
 

WTOREK – 1.01.2019 – UROCZYSTOŚĆ ŚW. BOŻEJ RODZICIELKI MARYI – NOWY  ROK 
10.00 – Do Miłos. B. za + męża Pawła Kaczmarzyk, + syna Ryszarda oraz ++ z rodzin 

Kaczmarzyk i Gruca.  
15.00 – Do B. Op. i wstaw. Św. Anioła Stróża z podz. za otrz. łaski, z prośbą o błog. Boże 

i dary Ducha Św. oraz dobre wyniki w nauce dla EMILII z ok. 10 rocz. urodzin 
oraz zdrowie i opiekę Matki Bożej dla rodzin ROJ i PIECHOTA. 

ŚRODA – 2.01.2019 – Św. Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu 
  8.00 – Za PARAFIAN o błog. B., wstaw. Św. Urbana i MBNP w nowym 2019 roku. 
I CZWARTEK – 3.01.2019 – Modlimy się o nowe Powołania do Służby w kościele 
  8.00 – Do Dzieciątka Jezus z podz. za przeżyty rok, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę 

i zdrowie w nowym roku dla całej rodziny AGNIESZKI LESIK. 
 Naboż. o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. 
I PIĄTEK – 4.01.2019 – Czcimy Najświętsze Serce Pana Jezusa 
  8.00 – Do NSPJ za żyjących i ++ z Róży Różańcowej MARII CHMIEL. Naboż. do NSPJ. 
I SOBOTA – 5.01.2019 – Czcimy Niepokalane Serce NMP 
  7.30 – Różaniec wynagradzający grzechy i zniewagi Sercu Jezusa i Sercu Maryi. 

  8.00 – Do Niep. Serca NMP o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne oraz  
do Miłos. za + ks. Prob. A. Muszalika, ++ duszpasterzy i S. Zakonne – of. od Ró-
ży Różańcowej MARII CHMIEL. Naboż. do Niep. Serca Maryi. 

13.00 – /Chrzcielna/ Do Św. Anioła Stróża o błog. B., opiekę i zdrowie dla FRANCISZKA 

JÓZEFA HUĆ w dniu przyjęcia Sakramentu Chrztu św. oraz dla rodziców, chrze-
stnych i rodzeństwa. 

NIEDZIELA – 6.01.2019 – UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO /TRZECH KRÓLI/ 
  8.00 – Do B. Op. i MBNP o błog. B., opiekę i zdrowie w rodzinach dzieci – of. od MA-

RII NOWAK. Błogosławieństwo kadzidła, kredy i wody. 
10.00 – /SUMA/ Do Miłos. B. za + męża, ojca, dziadka i pradziadka Józefa Wolny  

w 6 rocz. śm. Błogosławieństwo kadzidła, kredy i wody. Naboż. kolędowe. 
 

14.00 – Kolęda na plebanii z udziałem LSO. 
 

16.00 – Hala Sportowa w Sierakowie: Jasełka dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sie-
rakowie Śl. 
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1. Kolekta dzisiejsza inwestycyjna specjalna na malowanie kościoła i ocieplanie  
budynku probostwa – wyrazy WDZIĘCZNOŚCI za składane przez WAS ofiary.  

 

2. Dzisiaj o godz. 15.00 u Św. Anny nabożeństwo kolędowe i zakończenie Jubileuszu 
500-lecia konsekracji Sanktuarium Św. Anny w Oleśnie. Zapraszam. 

 

3. Dziękuję Paniom, które zadbały o czystość kościoła, w tym tygodniu do sprzątania 
proszę: Łucję Hadzik i Marię Hadzik.  

 

4. W poniedziałek wspomnienie Św. Sylwestra, papieża – to ostatni dzień starego  
ro-ku. O godz. 16.00 zapraszam na Mszę św. dziękczynną w intencji PARAFIAN  
z nabożeństwem przebłagalnym i śpiewem TE DEUM LAUDAMUS za wszystkie Boże 
Łaski w kończącym się 2018 r. 

 

5. We wtorek 1 stycznia 2019 r. przypada uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki  
Maryi. Msze św. o godz. 10.00 i 15.00 – to Światowy Dzień Modlitw o Pokój na Świe-
cie. Kolekta na bieżące funkcjonowanie parafii /wywóz kontenerów ze śmieciami, 
energia elektryczna/. 

 

6. W środę o godz. 8.00 Msza św. za wszystkich PARAFIAN o błogosławieństwo Boże 
w Nowym Roku 2019. 

 

7. W tym tygodniu przypadają: I czwartek, piątek i sobota miesiąca. Modlimy się 
szczególnie w intencji RÓŻY RÓŻAŃCOWEJ p. Marii Chmiel, także o powołania 
do Służby w Kościele. W sobotę o godz. 7.30 różaniec wynagradzający za grzechy 
przeciw Sercu Bożemu i Sercu Maryi. Zachęcam do praktykowania 9 pierwszych 
piątków miesiąca z przyjmowaniem Komunii Św. wynagradzającej, która otwiera 
nam drogę do łaski pokuty i wiecznego zbawienia /objawienia Pana Jezusa Św. Sio-
strze Małgorzacie Marii Alacoque/. 

 

8. W przyszłą niedzielę uroczystość Objawienia Pańskiego-Trzech Króli. Na Mszach 
św. obrzęd poświęcenia kadzidła, kredy i wody, kolekta na Misje Święte. O godz. 
14.00 kolęda na plebanii – zapraszam wszystkich ministrantów!  

 

9. Również w przyszłą niedzielę o godz. 16.00 w Hali Sportowej w Sierakowie odbędą 
się Jasełka w wykonaniu dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sierakowie. 
Zapraszam w imieniu dzieci i organizatorów. 

 

10. Ojcowie Franciszkanie z Borek Wielkich zapraszają do odwiedzin stajenki bożona-
rodzeniowej i wspólnego kolędowania. 

 

11. Wolne INTENCJE: czwartek 10.01. g. 17.00, sobota 12.01. g. 8.00, poniedziałek 
14.01. g. 17.00, wtorek 15.01. g. 17.00, piątek 18.01. g. 17.00, środa 23.01.  
g. 17.00, piątek 25.01. g. 17.00. Bóg Zapłać za dotychczasowe intencje Mszy św.! 


