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OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. W minionym tygodniu zakończyliśmy Kolędę w domach naszej parafii, jeszcze jutro
dodatkowy dzień uzupełnień, ale chcemy już dzisiaj przekazać podsumowania kolędy.
Ogólnie kolęda trwała 28 dni. Dziękujemy za bardzo życzliwe przyjecie, za 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.
Tegoroczna kolęda wykazała, że:
- w naszej parafii jest 3175 domów i mieszkań w 44 blokach
- zamieszkałych jest 2822 (czyli 89%), o 175 więcej mieszkań niż poprzedniego roku, zaś o
pozostałych 11% nie mamy informacji, czyli są albo puste albo stancjami dla studentów.
Spośród zamieszkałych domów:
 przyjęły księdza po kolędzie 1664 domy (ok. 59%) 4 % mniej niż poprzedniego roku
 nie życzono sobie księdza w 134 mieszkaniach (tj. 3,5%)
 nieobecni byli w 1058 mieszkaniach (co daje 37,5% mieszkań) – 5,5 % więcej
W porównaniu więc z poprzednim rokiem przybyło nieco mieszkań, ale o wiele więcej
było zamkniętych. Ta liczba zamkniętych niestety wzrasta, być może było to w tym roku
spowodowane feriami zimowymi (ale daliśmy możliwość przyjęcia kapłana w innym
terminie). Przepraszamy zaś, jeżeli kogoś pominęliśmy, a dziękujemy tym, którzy cierpliwie
czekali. Niech wraz z kolędą zstąpi na wasze domy Boże błogosławieństwo na cały Nowy
Rok. Dziękujemy także za złożone ofiary podczas kolędy. Zebraliśmy łącznie ok. 66 tys. zł.
(o 2 tyś. więcej niż ubiegłego roku). Jesteśmy bardzo wdzięczni za ofiarność i zrozumienie
potrzeb, gdyż prac budowlanych jest nadal wiele. W najbliższym czasie, za te pieniądze
chcemy sfinansować wykonanie figury Ducha Świętego w postaci gołębicy, która będzie
umieszczona nad krzyżem w prezbiterium. Potem chcemy wykonać na frontonie kościoła
postać św. Brata Alberta, aby w ten sposób zaakcentować Rok Św. Brata Alberta, który
przeżywamy i wyeksponować naszego patrona kościoła.
Podczas kolędy wielokrotnie pytano, czym są te dziwne materiały pod krzesłami w kościele.
Spieszę więc ponownie wyjaśnić, że są to tzw. panele akustyczne, które mają za zadanie
wytłumiać nadmiar dźwięku i pogłosu w kościele - szczególnie w dzień powszedni, kiedy
jest mało ludzi. Im więcej uda nam sie wytłumić dźwięk, tym lepsza będzie zrozumiałość
mowy z głośników. Jest już znacznie lepiej, ale jeszcze musimy kilka zabiegów zrobić. Gdy
w przyszłości będą ławki itd., to już będzie całkiem dobrze.
Natomiast małe poduszeczki zawieszone przy niektórych krzesłach, to już tylko dla waszej
wygody, aby ci, których bolą kolana itp. mogli sobie uklęknąć na miękkim. Prosimy tylko,
aby zawsze zawiesić te poduszki na swoje miejsce.
2. W następną niedzielę przypadnie I niedziela miesiąca – przypominamy o zmianie tajemnic
różańcowych.
3. W czwartek 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.

4. W tym tygodniu przypadają także Pierwszy Czwartek, Piątek i Sobota miesiąca. W piątek
wizyty domowe u chorych. Spowiedź pierwszopiątkowa od 17.30.
5. Nadal prosimy, aby przychodzić nieco wcześniej przed Msza św., byśmy mogli uczyć się
nowych pieśni do patrona naszej świątyni św. Brata Alberta.
6. W związku z jubileuszowym Rokiem św. Brata Alberta rozdawaliśmy po kolędzie specjalne
foldery informacyjne, ale jeżeli ktoś jeszcze nie ma, lub chce więcej by podarować innym,
to można sobie zabierać ze stolika przy wyjściu z kościoła. Można też nabyć jubileuszowy
kalendarz.
Życzymy miłej niedzieli i całego tygodnia, a na zakończenie pomódlmy się wspólnie do
św. Michała Archanioła.

