PODSUMOWANIE ODWIEDZIN KOLĘDOWYCH 2015/2016
Dzięki pomocy Wielebnego Brata Alberta oraz dyżurom przy wieczornych mszach św. O. Patryka
zostały zakończone odwiedziny duszpasterskie zwane tradycyjnie KOLĘDĄ, Bratu Danielowi za
wyznaczanie ministrantów i ich pomoc w kolędowaniu. Również Wam Kochani Parafianie dziękujemy
za wspólną modlitwę, życzliwe przyjęcie i ugaszczanie, troskę o sprawy parafialne, zainteresowanie
życiem naszej wspólnoty zakonnej i za składane ofiary, które są przeznaczone na wybrukowanie
kostką granitową dojścia od bramy południowej do bruku przed kościołem oraz na poprawę wejścia na
cmentarz.
Traktujemy kolędę przede wszystkim jako możliwość wspólnej modlitwy; przekazania Bożego
błogosławieństwa oraz bliższej z Wami rozmowy. Zauważam wzrost ilości dzieci, które po I komunii
św. przestają uczęszczać do kościoła – jest to oczywiście wynik podejścia do sprawy rodziców;
podobnie jest z młodzieżą po bierzmowaniu.
Polecam Waszej modlitwie wszystkie trudne sprawy w parafii - niestety ich nie ubywa.
Terminarz: Święta ruchome w 2016 roku:
Środa Popielcowa – 10 lutego
Wielkanoc – 27 marca
Wniebowstąpienie Pańskie – 8 maja
Zesłanie Ducha Świętego – 15 maja
Boże Ciało - 26 maja
I Niedziela Adwentu - 27 listopada
Odpusty:
- św. Scholastyki w Bieżyniu: 7 lutego ( niedziela )
- św. Benedykta: 11 lipca ( poniedziałek )
- Narodzenia NMP i dożynki parafialne: 11 września( niedziela )
- św. Leonarda: 6 listopada( niedziela )
- wspomnienie św. Jana Pawła II w Żelaźnie - 22 października ( sobota)
Rekolekcje parafialne: planowane od 10 do 13 marca ( czwartek – niedziela )
Szkolne: Zespół Szkół w Lubiniu - od 7 do 9 marca (poniedziałek – środa )
Szkoła Podstawowa w Bieżyniu – od 29 lutego do 2 marca (poniedziałek – środa )
Dzień chorych w DPS Mościszki: 11 lutego / czwartek /,
Rejonowe Spotkanie Żywego Różańca ( brak podanych terminów )
W tym roku modlitwa przy źródełku O. Bernarda w niedzielę 5 czerwca
Dzień Adoracji i Dzień Chorych - 18 czerwca / sobota /
Pielgrzymka do Górki Duchownej - 20/21 sierpnia
I Komunia dzieci - 1 maja ( niedziela ) a ich pielgrzymka do Częstochowy 6 maja ( piątek )
W tym roku od każdego statystycznego mieszkańca parafii świadczenia na rzecz diecezji wynoszą:
Kwartalnie 1,20 zł ( czyli rocznie 4,80 zł ); jednorazowo: na CARITAS 0,40 zł; na Seminarium
Duchowne 0,40 zł ; na diecezjalne instytucje centralne 0,85 zł ; na fundusz pomocy chorym kapłanom
w naszej diecezji 0,40 zł - co daje w sumie 6,85 zł. co przy aktualnej ilości mieszkańców parafii (2584 )
daje sumę blisko 18 tysięcy złotych.
Koperty na powyższe świadczenia są wyłożone w kruchcie oraz i tam też do wzięcia książeczki
kolędowe, które pozostały po kolędzie.
WYDATKI WEDŁUG WIELKOŚCI KWOT:
Świadczenia na rzecz archidiecezji, specjalne składki i zbiórki po mszach świętych,
Wynagrodzenia za prace,
Modernizacje nagłośnienia w Lubiniu, Bieżyniu i Żelaźnie,
Wywóz śmieci z cmentarza,
Służba Boża i pomoce duszpasterskie,
Prąd elektryczny, woda, doraźne naprawy i inne.
Proszę zwrócić uwagę na informacje wklejone w książeczki kolędowe.
Bardzo proszę śledzić aktualne wpisy na stronie internetowej parafii co do intencji i ogłoszeń
i jak najszybciej interweniować aby w razie błędu szybko go skorygować.

