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OGŁOSZENIA PARAFIALNE
Wczoraj wieczorem pożegnaliśmy w naszym kościele Stary Rok. Dziękujemy tym wszystkim,
którzy przybyli aby złożyć Bogu dziękczynienie. Tradycyjnie podczas nabożeństwa zrobiliśmy
podsumowanie parafialnych wydarzeń roku. Nie będziemy ich teraz powtarzać, ale przynajmniej
poinformujemy o tym, że w ostatnim roku ochrzczonych zostało 123 dzieci (o 19 więcej niż ubiegłego
roku), Do I Komunii przystąpiło 53 dzieci (było to nieco mniej niż w ubiegłych latach, ale na
najbliższy rok przygotowuje się aż 82 dzieci). Sakrament bierzmowania przyjęły 44 osoby, Związek
małżeński zawarło 17 par. (o 4 mniej niż ubiegłego roku), zmarło zaś 12 osób (o 8 mniej niż ubiegłego
roku).
Do kościoła w niedzielę przychodzi ok 2 tys. osób, czyli niezmiennie ok. 36% wszystkich
parafian – a jest nas 3600. W ostatnim roku rozdaliśmy ok. 60 tyś. Komunii św.
Bardzo wiele działo się w ramach budowy kościoła. Tutaj trudno wymienić, ale większość prac
skoncentrowana była na zewnątrz kościoła
- Wykonany został mur stanowiący przedłużenie frontonu kościoła, jako element ozdobny, a zarazem
jako dzwonnica. Dzwon jest aktualnie przygotowywany do zamontowania.
- Druga ogromna praca to wykonanie chodników placu procesyjnego, wyłożonego ozdobną kostką.
Jest to prawie 1200 m2 kostki.
- Trzecia praca to wybudowanie dwóch pomieszczeń po bokach kościoła: Jedno mające służyć jako
ubikacja – bardzo potrzebna, a drugie jako kiosk z dewocjonaliami i pomieszczenie dla grup
parafialnych. Obydwa pomieszczenia są już prawie gotowe i zostaną wnet uruchomione.
Były to bardzo kosztowne prace, dlatego wydano łącznie 292 tyś zł. To ogromna suma, choć byłaby
o wiele większa, gdyby nie pomoc i doradztwo naszych parafian – tutaj głównie winniśmy
wdzięczność dla p.Mariusza Pastuszaka i Andrzeja Gaszyńskiego, którzy kierowali pracami, targowali
ceny i wiele wykonywali gratis z pomocą swoich pracowników. Bardzo dużo pomocy wykazali też. p.
Mieczysław Rola, Marek Kopacki, Henryk Kozioł-elektryk, Krzysztof Słoma, Krystian Blicharski,
Władysław Frant, Mieczysław Wysmulski, cała rodzina Kocotów, Pastuszaków, Drozdów,
Droździelów, Jabłońskich i innych. Pomagał także w pracach rodzony brat Br. Waltera, a także mój
rodzony brat Marek. Dużą wdzięczność i podziękowanie na końcu roku pragnę wyrazić Legionowi
Maryi, który na co dzień gorliwie podejmują różne akcje duszpasterskie – zarówno modlitewne jak i
fizyczne. Bóg zapłać tym paniom, które przez cały rok pomagały Br. Walterowi w wystroju kościoła i
utrzymaniu kwiatów. Na zewnątrz kościoła o kwiaty dbała także moja mama, która pomimo
podeszłego wieku poświęciła im wiele pracy. Bóg zapłać wszystkim, którzy należą do różnych grup
parafialnych, a jest ich wiele i co roku się powiększają. Br. Walterowi, za gorliwą troskę o zakrystię i
kościół. Wszystkim Ojcom z klasztoru za wszelkie dobro wnoszone poprzez prace zarówno na uczelni,
w szkole, w przedszkolach, jak i tutaj w kościele oraz za prowadzenie grup parafialnych. Niech Bóg
wszystkim wynagrodzi.
Dziękujemy także wam za wszelkie ofiary: W całym minionym roku zebraliśmy łącznie 250 tyś. zł.
– na budowę zaś wydaliśmy prawie 43 tyś. więcej. Tę pozostałą sumę wygospodarowaliśmy z
klasztoru, z różnych prac zakonników, aby zakończyć rok na czysto, bez długów. Klasztor pokrywa
także koszty utrzymania klasztoru i kościoła (światło, ogrzewanie, pracownicy). Dużą część składek i

puszek przekazujemy na ogólne cele kościoła do Kurii biskupiej, na misje, na Caritas, na KUL oraz
akcje pomocy. Wspomagamy biednych.
Dziękujemy więc Bogu za miniony czas i z wielką ufnością parzymy w przyszłość.
Najbliższy rok zapowiada sie bardzo bogaty w wydarzenia – zarówno ogólnopolskie jak i nasze
parafialne.
Trwał będzie rozpoczęty „Rok Miłosierdzia” – oby każdy tego miłosierdzia doświadczył
Zorganizowane zostaną w Krakowie Światowe Dni Młodzieży - nasza parafia też musi się w to
włączyć.
W naszej parafii będziemy obchodzić 2 jubileusze: 25-lecia parafii i 100-lecia śmierci patrona
świątyni Br. Alberta. W tak ważnym roku chcemy także dokonać uroczystego poświęcenie naszego
kościoła, co będzie miało miejsce w czerwcu. Będzie więc wiele przygotowań i wiele także musimy
wykonać prac wewnątrz kościoła –a najważniejsze z nich to tabernakulum i ozdobne żyrandole.
To był Stary Rok i krótkie plany na nowy.
1. Dziś natomiast o północy powitaliśmy Nowy Rok Mszą św. Dziękujemy tym, którzy przybyli,
by razem z nami się modlić i polecić Nowy Rok Opatrzności Bożej.
2. Dzisiaj obchodzimy Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Modlimy się też o Pokój na
świecie, a za odśpiewanie Hymnu do Ducha Św., można uzyskać odpust zupełny, pod
zwykłymi warunkami, dlatego na koniec Mszy św. odśpiewamy ten Hymn.
3. Dzisiaj wysłuchaliśmy list Rektora Seminarium OO. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej i
składka przeznaczone jest właśnie na to Seminarium.
4. Kontynuujemy w naszej parafii wizytę duszpasterską (tzw. kolędę).
W najbliższych dniach odwiedzimy:
 W sobotę: Tarasowa 2A i Tarasowa 4
 W niedzielę: Relaksowa 6 i 8, Bartnicza 26 i 28 oraz Altanowa 4
Kolędę rozpoczniemy od godz. 15.00, a trwa zazwyczaj do ok. godz. 21.00.
Szczegółowy program wizyty duszpasterskiej wywieszony jest w gablocie przy wyjściu z
kościoła oraz umieszczony na stronach internetowych parafii.
1. Kancelaria – ze względu na trwającą kolędę – będzie nieczynna. Różne sprawy kancelaryjne
będzie można załatwić w niedzielę po mszach św.
2. Dzisiaj przypada pierwszy piątek miesiąca, a jutro pierwsza sobota. Zachęcamy do spowiedzi
i uczestnictwa w tych specjalnych nabożeństwach.
3. W najbliższą niedzielę, msza św. o godz. 9.00 będzie sprawowana w int. Członków Żywego
Różańca i Legionu Maryi, a po Mszy św. odbędzie się ich spotkanie opłatkowe. Natomiast
spotkanie opłatkowe dla Rady Duszpasterskiej zostaje przesunięte i odbędzie się dopiero 6
stycznia po Mszy św. o godz. 11.00.
W pierwszy dzień Nowego Roku pragniemy Wam życzyć, abyście otwarli swojej serca na wszelkie
dobro, jakie Bóg chce wam zesłać. Niech każdy wasz dzień będzie blisko Boga, by ta bliskość
zapewniła wam prawdziwe szczęście i dobre owoce waszej codziennej pracy przez cały Rok.

