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III Niedziela Zw. – 26 stycznia 2014 r.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. W dniu wczorajszym zakończyliśmy Kolędę w rodzinach naszej parafii. Kolęda trwała 22
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 –
które będziemy próbować realizować. W czasie kolędy zapoznaliśmy się z troskami i
radościami parafian, zanotowaliśmy osoby potrzebujące pomocy oraz chorych. Dziękujemy
tym wszystkim, którzy wypełnili ankietę do kartoteki parafialnej. Dziękujemy także za
wszelkie ofiary złożone przy okazji kolędy. Zebraliśmy prawie 60 tys. zł. Jest to o kilka tyś.
więcej niż ubiegłego roku, dlatego dziękujemy za zrozumienie potrzeb. Pieniądze te zostaną
przeznaczone na kontynuację prac na placu przedkościelnym, jakie planujemy od wiosny.
A teraz krótka relacja w liczbach:
Tegoroczna Kolęda wykazała, że w naszej parafii jest 2828 domów i mieszkań w 41 blokach.
Spośród tych mieszkań ok. 21% jest jednak jeszcze pustych lub wynajmowanych, o których
nie mamy żadnych informacji. Zamieszkanych domów jest zatem 2236, spośród których:
 Kolędę przyjęło 1517 domów – czyli ok. 68 % zamieszkanych
 Nie życzono sobie księdza w 82 mieszkaniach – czyli w ok. 3 %
 Nieobecni byli w 650 mieszkaniach – czyli w ok. 29 %
Dla zainteresowanych pełny wykaz jest na tablicy ogłoszeń.
W porównaniu z poprzednim rokiem aż 5 % więcej mieszkań było zamkniętych. Trzeba
jednak dodać i rozróżnić, że w domach starego terenu parafii przyjmowano nas niemal w 99
procentach. Więcej nieobecnych było tylko w blokach, co być może wiązało się z dłużej
trwającym okresem świąt i wyjazdami do domów rodzinnych lub na urlopy. Być może
czasami także my sami niechcąco ominęliśmy jakieś mieszkanie, za co serdecznie
przepraszamy. W dniu wczorajszym staraliśmy się takie przypadki uzupełnić, jeżeli tylko ktoś
zgłosił. Dziękujemy natomiast tym wszystkim, którzy cierpliwie na kapłana czekali i przyjęli.
Niech wraz z odwiedzinami kapłana zstąpi na wasze domy Boże błogosławieństwo na cały
Nowy Rok.
2. W najbliższą niedzielę 2 lutego obchodzić będziemy Święto Ofiarowania Pańskiego - Matki
Bożej Gromnicznej. Bardzo prosimy o przyniesienie ze sobą świec-gromnic. Będzie to także
doroczny Dzień Życia Konsekrowanego, dlatego ofiary na tacę przeznaczone będą na
potrzeby zakonów kontemplacyjnych.
3. W tym tygodniu przypadnie Pierwsza Sobota miesiąca. Wieczorem zapraszamy na
nabożeństwo pierwszych sobót.
4. Następna niedziela to także I niedziela miesiąca – przypominamy o zmianie tajemnic
różańcowych na mszy o godz. 9.00, a dla dzieci o godz. 13.00.
5. Życzymy wszystkim spokojnej niedzieli, dzieciom radosnych ferii zimowych, a na nadchodzący
tydzień błogosławieństwa Bożego we wszelkich pracach.

