OGŁOSZENIA PARAFIALNE W PRÓSZKOWIE
NA NIEDZIELĘ 21.01.2018 r.
1. Dzisiaj o 15.30 nieszpory kolędowe.
2. Zachęcam do zamawiania mszy św. W tym tygodniu mamy 4 wolne intencje mszalne w Prószkowie w piątek i
sobotę o 700 rano i w przyszłą niedzielę o 700 rano i o 9.45. Wykaz wolnych intencji znajduje na parafialnej stronie
internetowej.
3. Przed kościołem można nabyć aktualny numer „Gościa Niedzielnego” w cenie 5 zł. i „Małego Gościa
Niedzielnego” również w (nowej) cenie 5 zł. Za tydzień będzie już do wzięcia nowa gazetka parafialna na miesiąc
luty.
4. Uruchomiony niedawno Dom Dziennego Pobytu w Prószkowie przy ul. Zamkowej 2 zaprasza na dzień otwartych
drzwi w przyszłą niedzielę 28 stycznia, w godzinach od 1000 do 1600. Kto chciałby bliżej poznać Dom Dziennego
Pobytu, zapoznać się z ofertą zajęć i jego personelem, niech przyjdzie za dwa tygodnie i przekona się samemu, jak
tam jest. Przy okazji będzie można poczęstować się kawą i ciastem.
5. Cała ubiegłoniedzielna kolekta specjalna przeprowadzona na wszystkich mszach św., a przeznaczona na pokrycie
kosztów podejmowanych remontów przy naszym kościele parafialnym w Prószkowie, dała łącznie 3420 zł, z
czego od razu poszło 2100 zł na kolejny zakup pelletu na ogrzewanie kościoła. Ponadto zapłaciliśmy za prace
budowlano-wykończeniowe wiatrołapu i toalety 6530 zł. To jeszcze nie koniec, bo inż. Weinzettel musi jeszcze
zamontować umywalkę i muszlę, aby ostatecznie uruchomić toaletę. Czekamy na to! Wszystkim ofiarodawcom
składam serdeczne: Bóg zapłać!
6. W dalszym ciągu po mszy św. można opłacić w zakrystii cmentarną opłatę śmieciową – od grobu pojedynczego
20 zł na rok, a od grobu podwójnego – 40 zł na rok.
7. W początkach wiosny, wzorem lat ubiegłych, organizujemy ogólnoparafialną zbiórkę złomu z przeznaczeniem na
remonty w naszym kościele. Kto by chciał wesprzeć tę sprawę, niech zacznie już przygotowywać złom żelazny.
8. Życzymy Wam radosnej niedzieli i Bożego błogosławieństwa w nowym tygodniu.
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