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1.Życzenia noworoczne. Drodzy, zacni uczestnicy dzisiejszej świętej Liturgii. Oto w imię
Boga w dniu, który jest poświęcony szczególnie Maryi - Świętej Bożej Rodzicielki
rozpoczynamy nowy Rok Pański 2018. Kto dobrze rozpoczyna ma wielką szansę szczęśliwie i
owocnie ten rok przeżyć. W tym duchu - my Kapłani pracujący przy tej Parafii składamy
Wam szczere i najlepsze życzenia: zdrowia, szczęścia rodzinnego, pomyślności w pracy i
Bożego błogosławieństwa. „Jeżeli Bóg domu nie zbuduje - na próżno trudzą się robotnicy” tak mówi Psalmista Pański. Kochani ! Do siego Roku.
2.Z Ksiąg parafialnych. W minionym roku 2017 w naszym kościele:
Chrzest przyjęło - 30 dzieci
Ślubów pobłogosławiliśmy - 14 par
Pogrzebów odbyło się - 19.
3. Sprawy duszpasterskie i administracyjne. Sprawozdanie z działalności administracyjne i
duszpasterskiej przedstawimy pod koniec miesiąca stycznia, po kolędzie. Wcześniej takie
sprawozdanie - razem z Ks. Proboszczem musi przygotować i zatwierdzić Rada Ekonomiczna
i Duszpasterska.
4. Prace inwestycyjne. Dziś jednak należy z radością stwierdzić, że prace budowlane i
inwestycyjne - przy budowie naszego kościoła zostały zakończone. Kościół nasza posiada
wszystkie elementy dobrze wyposażonej Parafii. Kropką nad „i” było zakończenie budowy i
instalacji naszych witraży.
5. Sprawy duszpasterskie. Sprawy dotyczące naszej wspólnoty Parafialnej ciągle na nowo
staramy się rozpoznać. Podziwu godną jest duża liczba Wiernych przystępujących do Komunii
świętej. Jest to dobry prognostyk: idziemy w dobrym kierunku. Przybliżamy się do Chrystusa
i chętnie korzystamy z Jego łask, które On sam rozdziela w Sakramentach świętych. Braki,
które dostrzegamy chcielibyśmy bliżej poznać. Niech ku temu posłuży nam zbliżająca się
kolęda. Konkretne wnioski i propozycje prosimy przedstawić nam - najlepiej na piśmie. Niech
kościół św. Andrzeja Boboli będzie naszym kościołem, a cała Parafia niech będzie naszą

wspólnotą wiary, miłości i modlitwy. Niech nikt nie czuje się pominięty i nie kochany, tym
bardziej, że wśród nas jest wiele osób starszych. Widzimy tu potrzebę dobrze
zorganizowanego Parafialnego Zespołu Caritas.
6. . Prośba o pomoc w czasie trwania kolędy. Po pierwsze: Bardzo prosimy powiadomić
Sąsiada o terminie kolędę. Po drugie: Prosimy, po zakończeniu kolędy u Siebie ( w Twoim
domu ) zaprowadź Księdza do najbliższego Sąsiada z którym miałeś wcześniej kontakt. Po
trzecie: Twój Sąsiad, po kolędzie poprowadzi Kałana do następnego mieszkania / domu. Po
czwarte: Przedstaw Księdza ( proboszcza lub wikariusza ) Twojemu sąsiadowi. Za tego
rodzaju współpracę - z góry serdecznie dziękujemy.
7. Plan kolęd. Cały plan kolęd jest udostępniony w gablotach, na stronie internetowej i w
naszym Niezbędniku. ( Zob.: obok ogłoszeń parafialnych ).
8. Spotkanie do członków I Róży Różańcowej. Miesięczne zebranie dla Żywego Różańca
będzie w następną niedzielę - 7 stycznia 2018 r. o 17:00 w domu katolickim.
9. Msze św. w styczniu 2018 r. Przez cały miesiąc styczeń Msze św. w dni powszednie
będą o 9:00 i o 16:00. Za wyjątkiem soboty. ( W każdą sobotę stycznia 2018 r. Msza św.
będzie o 18:00).
10. Nabożeństwa w tygodniu. W środę, czwartek i piątek będą nabożeństwa kolejno do M.B.
Nieustającej Pomocy, do Chrystusa Wiecznego i Najwyższego Kapłana, w piątek - do
Najświętszego Serca Pana Jezusa. Będą one jednak po zakończonej Mszy św. wieczornej tj.
ok. 16:30 . W sobotę, po staremu o 17:30 tj. przed Mszą św. wieczorną - do Niepokalanego
Serca Najświętszej Maryi Panny.
11. Odwiedziny chorych. W piątek odwiedzimy chorych w ich domach. Nowe osoby
obłożnie chore - należy zgłosić w zakrystii.
12. UROCZYSTOŚĆ TRZECH KRÓLI. W sobotę obchodzić będziemy święto Objawienia
Pańskiego. Porządek Mszy św. będzie taki sam jak w niedzielę. Dzieci do kościoła mogą
przyjść w strojach królewskich z korną na głowie. Ofiary zebrane w Trzech Króli
przeznaczone będą na Misje święte. Na każdej Mszy św. święcić będziemy kredę i kadzidło.
Zapraszamy na korowód Trzech Króli w sobotę o godzinie 13:00. Korowód przejdzie ulicami
Miasta i zakończy się w kościele Gwiazdy Morza.
13. Intencje mszalne. Intencje mszalne można zamawiać po każdej Mszy świętej w
zakrystii. W dni świąteczne również będzie można zamawiać Msze św. w ważnych intencja
rodzinnych.
14. Niezbędnik św. Andrzeja Boboli.
Niezbędnika.

Dzisiaj do domu można zabrać 27 numer naszego

