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III Niedziela Zw. – 22 stycznia 2012 r.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. W dniu dzisiejszym Różaniec o godz. 8.30 prowidzi(ła) Rada Parafialna, a w następną
niedziele poprowadzą członkowie Domowego Kościoła.
2. W dniu wczorajszym zakończyliśmy Kolędę w rodzinach naszej parafii. Kolęda trwała 21
dni. Jest nam bardzo miło, że większość przyjmowała nas bardzo życzliwie. Dziękujemy
za wszelkie pozytywne uwagi dotyczące naszej parafii oraz za różne sugestie i propozycje
– nad którymi się zastanowimy i będziemy próbować realizować, o czym poinformujemy.
Dziękujemy także za wszelkie ofiary złożone przy okazji kolędy. Wszystkie przekazane
zostaną na budowę kościoła. O szczegółach poinformujemy tradycyjnie w pierwszą
niedzielę miesiąca lutego.
Tegoroczna Kolęda wykazała, że w naszej parafii jest 2288 domów lub mieszkań w
blokach (czyli o 221 więcej niż ubiegłego roku). Spośród tych mieszkań:
 Przyjęło kolędę 1367 rodzin – czyli ok. 60 %
 Nie życzyło sobie księdza 67 rodzin – czyli ok. 3 %
 Zamieszkałych ale zamkniętych mieszkań było 461 – czyli ok. 21 %
 Pustych lub wynajmowanych mieszkań było 365 – czyli ok. 16 %
W porównaniu z poprzednim rokiem przyjęło kolędę o 15 % więcej rodzin. Wprawdzie
wciąż 21 % mieszkań było zamkniętych na kolędę – mimo iż była możliwość poproszenia o
wizytę w innym terminie - ale ufamy, że były to jednak zwykłe przeszkody i będzie coraz lepiej.
Ogólnie oceniamy tegoroczną kolędę za bardzo dobrą i owocną. Mamy też nadzieję, że
zaowocuje ona ogólną poprawą życia duchowego naszej parafii.
3. W tym roku planowane są w naszej parafii 2 zagraniczne pielgrzymki:
 Pielgrzymka do ZIEMI ŚWIĘTEJ - w dniach 26 kwietnia -5 maja. oraz
 Pielgrzymka do MEDJUGORIE – w dniach 7-14 lipca.
Zainteresowani mogą zgłaszać się w zakrystii.
4. W naszej parafii odbędzie się cykl weekendowy katechez przedmałżeńskich, w dniach
24-26 luty. Więcej informacji na plakacie przy wyjściu z kościoła.
5. W najbliższym tygodniu w liturgii kościoła będziemy obchodzić:
 We wtorek – wspomnienie św. Franciszka Salezego
 W środę – święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła
 W czwartek – świętych Tymoteusza i Tytusa
 W piątek – bł. Jerzego Matulewicza
 W sobotę – św. Tomasza z Akwinu
6. Wszystkim, którzy w tych dniach będą obchodzić swoje imieniny, urodziny czy rocznice
składamy serdeczne życzenia obfitości Bożych darów.
Niech Wam wszystkim Bóg błogosławi we wszelkich pracach nadchodzącego tygodnia.

