
 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

 

3.01. 2021 r.   II Niedziela po Narodzeniu Pańskim 
 

 
1. Dzisiaj o godz. 15.30 zapraszamy na nieszpory kolędowe. 

 

2. W środę przypada Uroczystość Objawienia Pańskiego. Porządek Mszy św. jak w 

niedzielę. Zapraszamy na nieszpory świąteczne o godz. 15.30.  

  

 W tym dniu przypada DIES EPISCOPI – 23 rocznica konsekracji 

ks. abpa Wiktora Skworca. Otoczmy naszego arcybiskupa modlitwą. 

      Msza św. w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach o godz. 12.00. 

 

 Także w tym dniu obchodzą 6 rocznicę święceń biskupich  
     ks. bp Marek Szkudło i ks. bp Adam Wodarczyk, biskupi pomocniczy  

     naszej archidiecezji.  

 

3. Dzieci, które  uczestniczyły w roratach on line prosimy odbiór pamiątkowego 

obrazka w zakrystii 

 

4. W Uroczystość Objawienia Pańskiego /Trzech Króli/ po Mszy św. o godz. 10.00 

będzie wyemitowany na naszym kanale filmik: Jasełka w wykonaniu Kolędników 

Misyjnych. Filmik będzie dostępny na tym kanale do 17 stycznia. Obok stajenki w 
kościele będzie wystawiona skarbonka, do której każdy kto zechce będzie mógł 

złożyć dobrowolną ofiarę wspierając w ten sposób masajskie dzieci potrzebujące 

pomocy.  

 

5.  Z powodu pandemii nie może się odbyć nasze wspólna kolędowanie, które 

zostało zaplanowane na 24 stycznia 2021 r. Jednakże wszystkim, którzy mają 

ochotę zaśpiewać kolędę lub pastorałkę proponujemy wersję domowego 

kolędowania przy choince. Wystarczy nagrać filmik. Na początku nagrania 

przedstawić się i podać tytuł kolędy czy pastorałki, a następnie wysłać na adres 

mailowy: bielszowice@iban.hub.pl /mail kanału I-BAN Bielszowice/ lub 

dostarczyć nagranie na dowolnym nośniku do zakrystii do 15 stycznia 2021 r. 

BARDZO WAŻNE: filmik nagrać POZIOMO 
Nagrania zostaną wyemitowane w formie filmiku w dniu 24 stycznia 2021 r. po 

Mszy Św. o godz. 10.00. Filmik będzie dostępny na kanale na You Tube na kanale 

I-BAN Bielszowice do 2 lutego. 

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy do udziału  
 

 

„Bóg zapłać” za dzisiejsze ofiary. W uroczystość Trzech Króli kolekta przeznaczona 

będzie na  potrzeby misji. W przyszłą niedzielę kolekta przeznaczona będzie na 

potrzeby naszego kościoła.  


