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OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. W dniu wczorajszym zakończyliśmy Kolędę w domach naszej parafii. Jeżeli są jeszcze
rodziny, które nie mogły być obecne w czasie kolędy, a chcą przyjąć kapłana, to mogą to
zgłosić w zakrystii. Do tych rodzin pójdziemy w dniu dzisiejszym i jutrzejszym (jest już
zgłoszonych ponad 40 mieszkań). Ogólnie kolęda trwała 22 dni. Jest nam bardzo miło, że
przyjmowano nas bardzo życzliwie. Wszyscy kapłani wracali z kolędy zadowoleni i zgodnie
potwierdzali, że jest w naszej parafii wiele bardzo dobrych rodzin, życzliwych, pobożnych i
mądrych ludzi – choć nie brakuje także problemów i trosk, z którymi się borykają. Tam
gdzie mogliśmy, próbowaliśmy pomóc. Dziękujemy zaś za wszelkie wasze pozytywne uwagi
dotyczące naszej parafii oraz za różne sugestie i propozycje, które rozważymy i będziemy
próbować realizować. Dziękujemy także za wszelkie ofiary złożone przy okazji kolędy.
Zebraliśmy ok 59 tys. zł. (czyli podobnie jak ubiegłego roku). Jesteśmy bardzo wdzięczni za
ofiarność i zrozumienie potrzeb, gdyż prac budowlanych jest jeszcze wiele, zarówno w
środku jak i na zewnątrz kościoła, co planujemy kontynuować od wiosny.
A teraz krótka relacja w liczbach:
Tegoroczna Kolęda wykazała, że w naszej parafii jest 2995 domów i mieszkań w 41 blokach.
Z tego zamieszkałych jest 2432 (czyli 81%), zaś pozostałe 19% to pustostany lub stancje,
o których nie mamy żadnych informacji. Spośród wszystkich domów:
 Przyjęło po kolędzie 1605 domów – czyli ok. 53%
 Nie życzono sobie księdza w 127 mieszkaniach – czyli w ok. 4 %
 Nieobecni byli w 709 mieszkaniach – czyli w ok. 24 %
Dla zainteresowanych pełny wykaz jest na tablicy ogłoszeń.
W porównaniu z poprzednim rokiem przybyło 167 mieszkań, jednak o 80 więcej było
zamkniętych. To gorszy wynik. Trzeba jednak rozróżnić, że w domach starego terenu parafii
przyjmowano nas niemal w 99 procentach, natomiast 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 (przynajmniej 4 takie przypadki się zdarzyły).
Dziękujemy natomiast tym wszystkim, którzy cierpliwie na kapłana czekali i przyjęli. Niech
wraz z kolędą zstąpi na wasze domy Boże błogosławieństwo na cały Nowy Rok.
2. W miniony czwartek na terenie naszej parafii, przy ul. Relaksowej 25 otwarta została nowa
Biblioteka. Jest ona pięknie wyposażona – warto odwiedzić. Czynna od godz. 10 do 16 lub
18. Aby się zapisać potrzebny jest dowód osobisty.
3. W następną niedzielę przypadnie I niedziela miesiąca – przypominamy o zmianie tajemnic
różańcowych.
4. Dzisiaj zapraszamy jeszcze na wielki koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu znakomitego
zespołu „Gospel Rain”. Koncert rozpocznie się o godz. 19.00. Będzie on także połączony z
akcją Radia Lublin: „Pomóż dzieciom przetrwać zimę”, jako podziękowanie dla wszystkich
wolontariuszy i darczyńców. Będzie to jedyny taki koncert w Lublinie, dlatego spodziewamy
się wiele osób z całego miasta, ale szczególnie zapraszamy naszych parafian. Ze względu na
szczupłość miejsca na parkingu radzimy przyjść pieszo, a miejsce pozostawić dla
przyjezdnych. Życzymy wszystkim spokojnej niedzieli, a na nadchodzący tydzień przyjmijcie
Boże błogosławieństwo.

