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Dziś przeżywamy tzw. niedzielę remontową. Pozwólcie kochani, że kilka zdań więcej

powiem. Trwa gruntowny remont probostwa i wikariatu.
Drodzy Parafianie dobrze wiecie, że od wielu lat koszty związane z prądem i ogrzewaniem
są ogromne. Ten rok jeszcze trwa, ubiegłoroczny nie do końca jest miarodajny bo epidemia

i limity 5 osób w kościele w okresie zimowym, dlatego najbardziej wiarygodny jest
rok 2019. Parafia zapłaciła w 2019 roku – przeszło 20 tys za prąd, oraz 95 tys za gaz. Kotły

na gaz mają około 25 lat i ze względu na starość spalają bardzo dużo gazu.
W związku z tym podjęliśmy decyzję, że nie możemy dłużej czekać i musimy pilnie wymienić
piece i zmodernizować całą kotłownie, zamontować panele fotowoltaiczne, aby zmniejszyć

rachunki za prąd, oraz zakupić nagrzewnice do ogrzania kościoła. Koszt kotłowni,
fotowoltaniki, nagrzewnic i gruntownego remontu probostwa i wikariatu

to kwota 650 tys zł.
Jako parafia musimy zaciągnąć pożyczkę na ten cel, ale kochani jestem przekonany, że to

najsłuszniejsza decyzja, żeby umniejszyć ogromne rachunki przede wszystkim za gaz.
Montaż nagrzewnic w kościele rozpoczniemy od środy.

Przed kościołem można nabyć cegiełki jako pamiątkę włączenia się w to dzieło
z możliwością wpisania się do księgi pamiątkowej.

Wszystkim dobroczyńcom składamy Wielkie Bóg Zapłać. 
Proszę tez o modlitwę w intencji prac remontowych które prowadzimy. 

1. Zapraszamy na roraty:
-  dla  starszych  i  młodzieży:  od  poniedziałku  do  piątku  o  godz  6.30,  w  sobotę

o godz 8.00. W liturgię każdego dnia będą zaangażowane poszczególne grupy duszpasterskie
– plan jest wywieszony w gablocie

-  dla  dzieci:  od  poniedziałku  do  piątku  o  godz  17.00  –  zachęcamy,  aby  dzieci
przygotowały serduszka z dobrymi uczynkami

- codziennie 15 min przed rannymi roratami Godzinki ku czci Matki Bożej

2. Krąg biblijny w poniedziałek po wieczornej Mszy Świętej.
3. W środę nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 18.30, a o godz. 19.00 Msza

Święta w intencji  próśb i  podziękowań, które można składać do skrzynki przy obrazie Matki
Bożej.

4. W tym tygodniu I czwartek, piątek i sobota miesiąca. Spowiedź w piątek                                od
godz 18.00.

5. Spowiedź dla dzieci w piątek od godz 16.30. Msza Święta o godz 17.00. 
6. Msza  Święta  dla  młodzieży  w  piątek  o  godz  19.00,  a  Po  Mszy  spotkanie  Duszpasterstwa

Młodzieży. 
7. Nabożeństwo  z  racji  I  soboty  miesiąca  po  rannej  Mszy  Świętej.  Różaniec  przed  Mszą

o godz 7.30. 
8. W sobotę od godz 9.30 odwiedzimy chorych z Komunią Świętą. 
9. Spotkanie dla ministrantów młodszych i kandydatów w sobotę o godz 10.00.
10. Próba scholii dziecięcej w sobotę o godz. 11.00. 
11. Za  tydzień  po  Mszy  Świętej  o  godz  11.00  poświęcenie  medalików  dzieciom  klasy  III  jako

przygotowanie do I Komunii Świętej. 
12. Za tydzień zbiórka do puszek na Fundusz Pomocy Kościołowi  na Wschodzie,  oraz promocja

książki o św. Józefie. 
13. Wczoraj na Mszy Świętej o godz 19.00 poświęciliśmy opłatki na stół wigilijny. Opłatków nie bę-

dziemy  roznosić  po  domach,  dlatego  proszę  zwrócić  uwagę,  że  jeżeli  ktoś  będzie  chodził
i powoływał się na proboszcza to znaczy, że oszukuje. Opłatki są pakowane po 2 duże i 2 małe.
Do opłatków też został dołączony list proboszcza. W opłatki można zaopatrzyć się przed kościo-
łem przy wejściu do salek. Ofiary z opłatków będą przeznaczone na prace remontowe. Bóg Za-
płać. 

14. Przed  kościołem  można  również  nabyć  świece  Caritas  duże  lub  małe  jako  dzieło  pomocy
najuboższym.

15. Polecamy Przewodnik Katolicki.
16. Na wymienianki roczne przyjmujemy w biurze parafialnym.

17. W  tym  tygodniu  odeszli  do  Pana:  śp.  Aleksandra  Hoehne  w  83  r.  życia,
zam. Ul. Jesienna 18, śp. Emilia Czarnecka w 71 r. życia, zam. Ul. Swoboda 66, śp. Arkadiusz
Sokołowski  w  43  r.  życia,  ul.  Bułgarska  76,  śp.  Krzysztof  Bergandy  w  84  r.  życia,
zam.  Ul.  Bułgarska,  oraz śp.  Gabriela  Łopuska w 84 r.  życia,  zam.  Ul.  Modra 21.  Zmarłych
polećmy Bożemu Miłosierdziu….Dobry Jezu….
Wszystkim parafianom i gościom życzymy pięknej niedzieli i Bożego adwentu.


