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III Niedziela Zw. – 27 stycznia 2013 r.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. W dniu wczorajszym zakończyliśmy Kolędę w rodzinach naszej parafii. Kolęda trwała 24
dni. Jest nam bardzo miło, że wszyscy przyjmowali 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. Dziękujemy także za wszelkie
ofiary złożone przy okazji kolędy. Zebraliśmy prawie 54 tys. zł. (po odjęciu podatku do Kurii
Biskupiej). Pieniądze te zostaną przeznaczone na planowane na wiosnę kosztowne prace przy
kanalizacji placu przedkościelnego.
Tegoroczna Kolęda wykazała, że w naszej parafii jest 2740 domów lub mieszkań w blokach
(czyli o 452 domy więcej niż ubiegłego roku). Spośród tych mieszkań ok. 22% jest jednak
jeszcze pustych lub wynajmowanych, o których nie mamy żadnych informacji.
Zamieszkałych domów jest zatem 2083. Spośród nich :
 Kolędę przyjęto w 1517 domach – czyli ok. 72 %
 Nie życzyły sobie księdza 63 mieszkania – czyli ok. 3 %
 Nieobecni byli 503 mieszkaniach – czyli ok. 25 %
W porównaniu z poprzednim rokiem kilka procent więcej mieszkań było zamkniętych, ale
ogólny wzrost liczby mieszkańców sprawił, że odwiedziliśmy o 134 mieszkania więcej.
Ogólnie oceniamy tegoroczną kolędę za bardzo dobrą i owocną, za co dziękujemy.
2. W najbliższą sobotę 2 lutego obchodzić będziemy Święto Ofiarowania Pańskiego - Matki
Bożej Gromnicznej. Msze św. z kazaniem o godz. 7, 18 oraz dodatkowa o godz. 20. Bardzo
prosimy o przyniesienie ze sobą w tym dniu świec-gromnic. Będzie to także doroczny Dzień
Życia Konsekrowanego, dlatego ofiary na tacę przeznaczone będą na potrzeby zakonów
kontemplacyjnych.
3. W tym tygodniu przypada Pierwszy Piątek i Sobota miesiąca. W piątek wizyty domowe u
chorych od godz. 9.00. Dodatkowa Msza św. dla dzieci o godz. 17.00. Spowiedź
pierwszopiątkowa rozpocznie się pół godziny przed Mszą św. W I sobotę wieczorem, zamiast
nabożeństwa do bł. Jana Pawła II będzie nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca.
4. Przedszkole "Chatka Puchatka 2" przy ul. Bogdanówka. zaprasza 2 lutego na dzień otwarty,
połączony z Balem Choinkowym, w godz. od 10:30 do 12:30.
5. Jutro po mszy św. o godz. 18.00 dzieci ze świetlicy organizują swoje spotkanie opłatkowe
razem z rodzicami, na które serdecznie zapraszamy.
6. Firma Medicolux zaprasza na bezpłatne spotkanie medyczne, na którym będzie można
dowiedzieć się jak skutecznie leczyć schorzenia reumatyczne, kręgosłupa, stawów czy
nadciśnienie. Spotkanie odbędzie się w najbliższy wtorek o godz. 9.00 w sali konferencyjnej
klasztoru. Każdy z uczestników będzie mógł skorzystać z bezpłatnych zabiegów i otrzyma
różne upominki. Ulotki informacyjne przy wyjściu z kościoła.
7. Następna niedziela to I niedziela miesiąca – przypominamy o zmianie tajemnic różańcowych
na mszy o godz. 9, a dla dzieci o godz. 13.00.
8. Na dzisiejszej mszy św. o godz. 13.00 dzieci z Oazy Dzieci Bożych nie tylko zaśpiewają, ale
także zagrają kolędy na różnych instrumentach, z czego się bardzo cieszymy i dziękujemy.
9. Niech Wam wszystkim Bóg błogosławi we wszelkich pracach nadchodzącego tygodnia i o to
zwróćmy się z modlitwą do Matki Najświętszej. Pod Twoja obronę ...

