Parafia pw. Świętego Józefa Rzemieślnika
w Swarzędzu
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
II NIEDZIELA ZWYKŁA: 17.01.2021
1.

Dzisiaj po Mszach Świętych zbiórka do puszek na
Radio Emaus. Bóg zapłać za te ofiary
2. W okresie kolędowym Msze Święte od poniedziałku
do piątku o g. 8.00, w sobotę o g. 18.00. Biuro parafialne
czynne: wtorek – piątek: g.8.30; sobota: g.18.45
3. We
wtorek
o
g.
8.45
sprzątanie
kościoła.
Bardzo dziękuje tym wszystkim, którzy sprzątają kościół i tym
co troszczą się o ogród
4. W najbliższym czasie zapraszam na Mszę Świętą w ramach
tegorocznej kolędy: 19 stycznia (wtorek) – g.19.00
mieszkańców z ul. Bema i ul. Konarskiego, 20 stycznia (środa)
– g.19.00 mieszkańców z ul. Słowicza i ul. Jaskółczej,
21
stycznia
(czwartek)
–
g.19.00
mieszkańców
z ul. Staszica, 22 stycznia (piątek) – g.19.00 mieszkańców z ul.
Szumana i ul. Śniadeckich, 23 stycznia (sobota) – g.16.00
mieszkańców
z
bloków
ul.
Kaczorowskiego:
13, 15, 15 A, 17, 17 A; 26 stycznia (wtorek) – g.19.00
mieszkańców z ul. Armii Poznań i ul. Pawiej, 27 stycznia
(środa) – g.19.00 mieszkańców z ul. Plac Zielony
i ul. Żurawiej; 28 stycznia (czwartek) – g.19.00 mieszkańców
z ul. Tortunia
5. Bardzo dziękuję za wszystkie ofiary składane w kopertach
na zakończenie Mszy Świętych kolędowych i tym wszystkim,
którzy nie będąc na Mszy Świętej kolędowej z różnych
powodów, składają takie ofiary do skrzynki ustawionej przy
ołtarzu obok świętego Józefa. Ofiary te jak zawsze
przeznaczone są na potrzeby naszej parafii i dalsze prace
związane z ociepleniem zewnętrznym kościoła od strony
ul. Kaczorowskiego. Prace związane z trzecim etapem
ocieplenia zewnętrznego kościoła chce zrealizować
w najbliższym 2021 roku
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6. Do skrzynek pocztowych naszych domów rozniesiony został
ostatnio list w sprawie najbliższej kolędy, która w tym roku
wygląd zupełnie inaczej niż zawsze. Gdyby do kogoś przez
pomyłkę nie został dostarczony, to wyłożony jest na stoliku
przy wyjściu z kościoła
7. Za tydzień jak co miesiąc kolejny finał naszej akcji:
"Złotówka na Józefa". Monety układać będziemy po Mszy
Świętej o g.11.30. Osoby, które nie mogą uczestniczyć w tej
akcji mogą na pozostałych Mszach Świętych pozostawić
złotówki w koszyku przy wyjściu z kościoła. Zapraszam do
wspólnej zabawy i pomocy. Dla dzieci przewidziana jest jak
zawsze mała niespodzianka
8. 29 grudnia 2020 roku Chorwację nawiedziło najsilniejsze
od 140 lat trzęsienie ziemi. Kilka dni później, 6 stycznia 2021
roku doszło do kolejnych wstrząsów. Życie straciło wiele
osób, setki zostało rannych, a tysiące straciło dach nad
głową. W tej nadzwyczajnej sytuacji – wychodząc naprzeciw
prośbie Caritas Chorwacji – w niedzielę 24 stycznia 2021
w czasie każdej Eucharystii modlić się będziemy w intencji
narodu chorwackiego, a przed kościołem do puszek zbierać
będziemy ofiary pieniężne na rzecz poszkodowanych
9. Na ten moment ze względu na pandemie odwołane
są wszystkie zaplanowane wcześniej spotkania formacyjne:
dla dzieci, młodzieży i dorosłych
10.
Zachęcam do odliczeń podatkowych. Zgodnie z art. 26
ust. 1 pkt. 9 lit. b ustawy o PIT wpłatę można odliczyć od
dochodu/przychodu na cele kultu religijnego w wysokości
do 6% całorocznego dochodu/przychodu za 2020 r.,
wpłaconą do końca 2020 r. co rozliczać można w
deklaracjach podatkowych PIT na początku 2021 rok
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11.
Serdecznie dziękuje za każde materialne wsparcie
parafii. Ofiary można składać także na konto parafii
św. Józefa Rzemieślnika w Swarzędzu: Santander Bank
Polska: 32 1090 1362 0000 0001 0731 1967. Prowadzenie
spraw materialnych, opłacenie rachunków i innych kosztów
funkcjonowania Parafii, a także budowy naszego kościoła
możliwe jest tylko dzięki Waszej ofiarności Drodzy Parafianie.
To jest wyraz Waszej odpowiedzialności za Wspólnotę św.
Józefa Rzemieślnika, którą tworzymy. Dlatego jeszcze raz
bardzo Wam dziękuję za nieustanną troskę o wszystkie
sprawy naszej parafii i za hojność. Każdego dnia podczas
Mszy Świętej pamiętam nieustannie w modlitwie o wszystkich
ofiarodawcach i dobroczyńcach
12.
Zmarli w ostatnim czasie: + Roman Mikulski – l.75
z ul. Piaskowej. Pogrzeb już się odbył. Wieczny odpoczynek
racz mu dać Panie …
ks. Łukasz Lewandowski
proboszcz parafii
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KOLĘDA W OKRESIE COVID – 19
PLAN SZCZEGÓŁOWY
MSZY ŚWIĘTYCH W TYGODNIU O G.19.00
I W SOBOTĘ O G.16.00
ul. Leśna

29 grudnia 2020 (wtorek) – g.19.00

ul. Kaczorowskiego

30 grudnia 2020 (środa) – g.19.00

ul. Piaskowa

2 stycznia 2021 (sobota) – g.16.00

ul. Pieprzyka

5 stycznia 2021 (wtorek) – g.19.00

ul. 3 Maja

7 stycznia 2021 (czwartek) – g.19.00

ul. Topolowa, ul. Sosnowa

8 stycznia 2021 (piątek) – g.19.00

ul. Modrzejewskiej

9 stycznia 2021 (sobota) – g.16.00

Os. Raczyńskiego 1

12 stycznia 2021 (wtorek) – g.19.00

Os. Raczyńskiego 2

13 stycznia 2021 (środa) – g.19.00

Os. Raczyńskiego 3

14 stycznia 2021 (czwartek) – g.19.00

Os. Raczyńskiego 4

15 stycznia 2021 (piątek) – g.19.00

ul. Przybylskiego

16 stycznia 2021 (sobota) – g.16.00

ul. Bema, ul. Konarskiego

19 stycznia 2021 (wtorek) – g.19.00

ul. Słowicza, ul. Jaskółcza

20 stycznia 2021 (środa) – g.19.00

ul. Staszica

21 stycznia 2021 (czwartek) – g.19.00

ul. Szumana, ul. Śniadeckich

22 stycznia 2021 (piątek) – g.19.00

ul. Kaczorowskiego 17 A, 17, 15 A, 15 ,13

23 stycznia 2021 (sobota) – g.16.00

ul. Armii Poznań, ul. Pawia

26 stycznia 2021 (wtorek) – g.19.00

Plac Zielony, ul. Żurawia

27 stycznia 2021 (środa) – g.19.00

ul. Tortunia

28 stycznia 2021 (czwartek) – g.19.00
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