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OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. W dniu dzisiejszym kazanie wygłosił do nas ks. Tomasz Makarewicz, pallotyn, który
równocześnie przypomina o istnieniu katolickiego Gimnazjum i Liceum przy ulicy
Warszawskiej. Przy wyjściu z kościoła można otrzymać ulotkę z informacjami.
2. W minionym tygodniu zakończyliśmy Kolędę w domach naszej parafii. Ogólnie kolęda
trwała 28 dni. Dziękujemy za bardzo życzliwe przyjecie i wszelkie pozytywne uwagi
dotyczące naszej parafii oraz za różne sugestie i propozycje, które w najbliższym czasie
rozważymy na specjalnym spotkaniu klasztornym i na Radzie Parafialnej. Będziemy je
próbowali stopniowo realizować. Dziękujemy także za złożone ofiary. Zebraliśmy łącznie
ok. 64 tys. zł. Jesteśmy bardzo wdzięczni za ofiarność i zrozumienie potrzeb, gdyż prac
budowlanych jest jeszcze wiele.
Tegoroczna kolęda wykazała, że:
- w naszej parafii jest 3188 domów i mieszkań w 44 blokach
- zamieszkałych jest 2647 (czyli 83%), zaś o pozostałych 17% nie mamy informacji.
Spośród zamieszkałych domów:
 przyjęło księdza po kolędzie ok. 63% domów
 nie życzono sobie księdza w ok. 5% mieszkań
 nieobecni byli w 32% mieszkań
W porównaniu z poprzednim rokiem przybyło ok. 200 mieszkań, jednak o 150 więcej
było zamkniętych. Ta liczba zamkniętych niestety wzrasta, ale mamy nadzieje, że nie jest to
wynikiem obojętności religijnej, lecz z ważnych powodów. Przepraszamy, jeżeli kogoś
pominęliśmy. Dziękujemy zaś tym, którzy cierpliwie czekali na kapłana i przyjęli. Niech
wraz z kolędą zstąpi na wasze domy Boże błogosławieństwo na cały Nowy Rok.
3. W następną niedzielę przypadnie I niedziela miesiąca – przypominamy o zmianie tajemnic
różańcowych.
4. We wtorek 2 lutego obchodzić będziemy Święto Ofiarowania Pańskiego - Matki Bożej
Gromnicznej. Msze św. o godz. 7.00 i 18.00 oraz dodatkowa o godz. 20.00. Prosimy o
przyniesienie ze sobą świec-gromnic. Tegoroczna uroczystość zakończy także ogłoszony
przez papieża Franciszka Rok Życia Konsekrowanego.
5. W środę przypada wspomnienie św. Błażeja (patrona od chorób gardła), a w piątek św.
Agaty i związane z tym okolicznościowe poświęcenie soli, chleba i wody.
6. W tym tygodniu przypadają także Pierwszy Czwartek, Piątek i Sobota miesiąca. W piątek
wizyty domowe u chorych. Spowiedź pierwszopiątkowa od 17.30.
7. W najbliższym roku, w pierwszej połowie lipca planowana jest pielgrzymka do Rzymu.
Chętni mogą się zgłaszać do jej organizatora, o. Oktawiana.
8. Zauważyliśmy, że czasami (jak choćby tydzień temu) rozdawane są przed kościołem różne
ulotki, które mogą budzić wątpliwości odnośnie wiary i zachowań. Prosimy zatem o
ostrożność w ich czytaniu. Różne aspekty wiary będziemy się starać wyjaśniać podczas
homilii lub będzie można zadawać trudniejsze pytania na rozpoczętym od niedawna klubie
dyskusyjnym „Kuźnia wiary”, do czego zachęcamy.
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