PORZADEK
MSZY ŚWIĘTCH KOLĘDOWYCH W INTENCJI PARAFIAN
DNI POWSZEDNIE GODZ. 18.00

Wszyscy zabierają ze sobą naczynia z wodą do poświecenia w czasie mszy świętej

27 grudnia, poniedziałek – wszystkie bloki przy Słowackiego
28 grudnia, wtorek – bloki przy ul. Pow. Styczniowego nr 4A oraz wszystkie 6 i 8
29 grudnia, środa – bloki przy ul. Powstania Styczniowego od numeru 14 do 24
30 grudnia, czwartek - wszystkie bloki przy Aleja Niepodległości i ulicy Sienkiewicza
3 stycznia, poniedziałek – Aleja Niepodległości: domy prywatne i ulice: Wojska Polskiego, Armii
Krajowej, Batalionów Chłopskich, Tykocińska, Sarosieka, Markowskiego,
Spławikowa, Wodociągowa, Wędkarska, Rybacka i Narwiańska z blokiem
4 stycznia, wtorek – ulice; 3 – Maja, Legionowa, Chabrowa, Konwaliowa, Rumiankowa i Różana,
5 stycznia, środa – ulice: Słoneczna z blokiem 28 i ul. Sienkiewicza domy prywatne
7 stycznia, piątek - Ulice; Akacjowa, Brzozowa, Klonowa, Świerkowa, Sportowa
i domy prywatne przy ul Powstania Styczniowego
8 stycznia, sobota – Ulice: Mickiewicza, Paderewskiego, Karpińskiego, Witosa i Leśna, Baczyńskiego
i ks. Pieściuka
10 stycznia, poniedziałek– Zastawie I, II i III oraz ul. Zaczerlańska, ul. Paca, Kruszewska i Wiatrakowa
11 stycznia, wtorek – Osiedle Jana Pawła II, czyli ul. Kalinowskiego, Kardynała Wyszyńskiego,
Raginisa, Traugutta, Chodkiewicza, ul. Piłsudskiego, Kraszewskiego, Żeromskiego
12 stycznia, środa – Ulice: Branickiego, Lipowa i ul. Szpitalna
13 stycznia, czwartek– Ulice: Dominikańska, Zamkowa, Ogrodowa, Szkolna i Rynek 11 listopada
14 stycznia, piątek – ul. Piaskowa i Kościukowska, Kol. Gaj, ulice Torfowa, Żwirowa, Zielona, Sarnia,
Bobrowa i Lisia
15 stycznia, sobota – Ruszczany i Ulice: Białostocka, Kościuszki,
17 stycznia, poniedziałek – Łyski z blokiem stacji doświadczalnej, Jeroniki i Kol. Porosły
18 stycznia, wtorek – Barszczewo z koloniami i Ogrodniki
19 stycznia, środa – Dzikie, Dzikie Kolonia, Nowosiółki i Kolonia Żółtki z ulicami: Dziką,
Łąkową i Podleśną
20 stycznia, czwartek – Oliszki i Sienkiewicze
21 stycznia, piątek– Żółtki
22 stycznia, sobota – Rogówek z koloniami i Majątek Rogowo, Kościuki wieś i kolonie z Szyszkowizną
24 stycznia, poniedziałek – Gajowniki, Zaczerlany z koloniami, Zawady i Topilec z koloniami,

Kolęda jest też okazją wsparcia prowadzonych prac remontowo budowlanych w naszej
parafii, za które wszyscy jesteśmy odpowiedzialni. W minionym roku dzięki ofiarności parafian
dokonaliśmy bardzo wiele. Szczegółowy program wykonanych i planowanych prac zamieszczony

jest obok.
Oczywiście te prace są uzależnione od posiadanych środków materialnych. W minionych
latach ofiary z tacy zapewniały zasadniczo opłacenie bieżących wydatków związanych z
funkcjonowaniem parafii typu; energia elektryczna, ogrzewanie, ubezpieczenie, pensje
zatrudnionych osób świeckich i drobne naprawy. Natomiast wszelkie inwestycje i remonty opierały
się na ofiarach z kolędy.
Dlatego w tym miejscu bardzo serdecznie pragnę podziękować wszystkim parafianom,
którzy mimo braku wizyty duszpasterskiej czuli się odpowiedzialni za swoją parafię i składali
ofiarę w formie przelewu na konto parafialne, bądź przynosili do kancelarii parafialnej. Oczywiście
wszystkie te ofiary zostały odnotowane w kartotece parafialnej. Dzięki Bogu takich osób w naszej
parafii była większość. Niech Pan Bóg wszystkim ofiarodawcom wynagrodzi.
W czasie mszy świętych za poszczególne rejony parafii proszę składać na tacę ofiary w
kopertach z zapisanym adresem rodziny by można to było odnotować w kartotece. Bardzo
prosimy, by nie było niejasności, tradycyjnie zaznaczamy, która ofiara przeznaczona jest na
potrzeby kościoła a którą ofiarujemy kapłanowi. Ponieważ taki był wielowiekowy zwyczaj
wspierania kapłanów podczas kolędy. Oczywiście, jeśli ktoś lęka się przyjść do kościoła bądź jest
chory niech tak jak w minionym roku złoży ofiarę w kancelarii bądź przeleje na konto naszej
parafii, które znajduje się na stronie internetowej. Za wszelkie ofiary i okazaną życzliwość
serdecznie dziękujemy.
Uwaga! Normalną wizytę duszpasterską w domach i mieszkaniach parafian
Kapłani mogą złożyć wyłącznie na wyraźne zaproszenie zainteresowanych osób

