III NIEDZIELA ZWYKŁA – 25.01.2015.
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE.
1. Dzisiaj kończy się oktawa Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Pan Jezus
wzywa swych uczniów do wzajemnej miłości i jedności. Niech zatem miłość i jedność
stają się znakiem rozpoznawczym w naszych środowiskach. Dzisiaj o godz. 1715 odbędzie
się wspólne kolędowanie przy szopce. Bardzo gorąco zachęcamy do udziału
w kolędowaniu.
2. Jutro – 26.01. – wsp. Św. biskupów Tymoteusza i Tytusa. Jutro rozpoczniemy
nowennę do św. Marii de Mattias. Po Mszy św. wieczorowej odbędzie się spotkanie
KSNiP. O godz. 2100 Apel Jasnogórski. Zachęcamy do wspólnej modlitwy.
3. We wtorek – 27.01. – wsp. Bł. Jerzego Matulewicza.
4. W środę – 28.01. – wsp. Św. Tomasza z Akwinu, k. dK. O godz. 1700 cotygodniowa
adoracja. W środę na Mszy św. wieczorowej oraz na spotkaniu po niej zgromadzą się
przedstawiciele Wspólnot dla Intronizacji z parafii naszego miasta. Po Mszy św.
odbędzie się także spotkanie PZC oraz grupy oazowej.
5. W sobotę – 31.01. – wsp. św. Jana Bosko, k.
6. Przyszła niedziela to Parafialny Dzień Życia Konsekrowanego. Z racji I niedzieli
miesiąca o godz. 1655 wykład maryjny, po nim nabożeństwo różańcowe i zmiana
tajemnic różańcowych. Od godz. 1500 do 1600 w Świetlicy Parafialnej można
skorzystać z bezpłatnych porad prawnych, które prowadzi „Fundacja Masz Prawo”.
7. Zachęcamy do udziału w corocznym ogólnopolskim nocnym czuwaniu Wspólnot dla
Intronizacji, które odbędzie się w dniu 1 na 2 lutego na Jasnej Górze. Wyjazd 1 lutego
o godz. 1130. Zapisy w zakrystii.
8. „Bóg zapłać” parafianom z bl. nr 4 przy al. Niepodległości za pełniony dyżur
porządkowy i ofiarę 380 zł. Pracowało 8 osób. Msza św. w ich intencji w środę o godz.
700. W tym tygodniu prosimy o taki dyżur parafian z bl. nr 6 przy al. Niepodległości.
9. W sobotę zakończyliśmy wizytę duszpasterską w parafii. Według naszych obliczeń
przyjęci zostaliśmy w 1530 mieszkaniach na ponad 2 200 mieszkań istniejących
w parafii. W tych mieszkaniach, w których zostaliśmy przyjęci po kolędzie
zamieszkuje 3 384 osoby. Zatem podsumowując, stwierdzamy, iż z podawanych
przez Urząd Skarbowy 5 307 osób, które przynależą do parafii, ok. 2 000. należy do
parafii tylko jurydycznie, czyli nie mieszka na terenie parafii lub faktycznie nie
identyfikuje się z parafią.
Pragniemy bardzo gorąco podziękować wszystkim tym parafianom, którzy życzliwie
i z wiarą przyjmowali nas po kolędzie, i w ten sposób wyrazili swa łączność z parafią,
która jest cząstką Kościoła. Dziękujemy za sugestie, uwagi, wspólne rozmowy
i troskę o sprawy duchowe i materialne. Serdeczne „Bóg zapłać” składamy za ofiary
złożone z racji kolędy na parafialne inwestycje. Dziękujemy za chęć przyjęcia
młodzieży, która przybędzie w przyszłym roku na ŚDM i prosimy zwrot
wypełnionych deklaracji do przyszłej niedzieli.
Dziękuję również księżom współpracownikom za miesięczny trud kolędowania.
10. Zachęcamy do nabycia i lektury prasy katolickiej. Jest czasopismo dla dzieci „Mały
Gość Niedzielny” z dołączoną nową płytą Arki Noego oraz czasopismo dla młodzieży
„Droga”.

