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28 niedziela – 9 października 2011 r.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. W dniu dzisiejszym, w ramach dorocznego Dnia Papieskiego, obchodzonego w tym
roku pod hasłem „Jan Paweł II – człowiek modlitwy”, propagowana jest także idea
budowania żywego pomnika Jana Pawła II w postaci papieskiego funduszu
stypendialnego pod nazwą „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Na ten cel przeprowadzana jest
dzisiaj zbiórka ofiar do puszek. Ofiary te zbierane są zarówno przed kościołem, jak i na
niektórych ulicach miasta. Dziękujemy za włączanie się w to dzieło.
2. W dniu wczorajszym w naszym kościele rozpoczęliśmy specjalne wieczorne
nabożeństwo do bł. Jana Pawła II. Nabożeństwa te będziemy kontynuować w każdą
sobotę po mszy św. wieczornej, rozważając podczas nich różne tematy związane z Janem
Pawłem II oraz polecając Mu nasze prośby. Będzie można także przedstawiać osobiste
prośby, wrzucając je na karteczkach do skrzynki w przedsionku. Zapraszamy do licznego
udziału i korzystania z łask płynących z nieba za wstawiennictwem naszego papieża.
3. W najbliższym tygodniu w liturgii kościoła będziemy obchodzić:
 W czwartek bł. Honorata Koźmińskiego
 W sobotę św. Teresy z Avila
4. Dziękujemy tym wszystkim, którzy w miniony wtorek pięknie włączyli się w nasze
zakonne świętowanie uroczystości św. Franciszka z Asyżu.
5. Jak łatwo zauważyć, trwają prace przy montażu drzwi wejściowych: głównych i
bocznych. Ukończone zostaną w najbliższym tygodniu. Bardzo prosimy o ostrożność przy
przechodzeniu przez nierówny jeszcze próg. Prosimy również o nie wchodzenie na
balkony, aż do czasu zamontowania barierek, gdyż takie są budowlane przepisy
bezpieczeństwa.
6. Ponieważ zauważyliśmy, że niektórzy – zapewne nieświadomie - wychodzą
przedwcześnie z kościoła, pragniemy przypomnieć, że Msza Św. kończy się dopiero po
odśpiewaniu pieśni na zakończenie. Zachęcamy zatem do pozostawania do końca Mszy
św. i odśpiewania także kończącej ją pieśni.
7. Miło nam jest powiadomić, że dzięki inicjatywie naszej parafialnej młodzieży,
w klasztornej sali sportowo-gimnastycznej (koło kawiarenki) rozpocznie działalność
kolejna grupa – tym razem taneczna. Zajęcia przeznaczone będą głównie dla młodzieży,
ale także dla dorosłych, gdyż zawierać będą nie tylko naukę artystycznego tańca
młodzieżowego ale także ćwiczenia ogólnorozwojowe. Zapraszamy chętnych na spotkanie
w soboty o godz. 16. Na tych spotkaniach będzie okazja do bliższego zapoznania się z
ideą tejże grupy.
8. Dziękujemy wam za wszelkie ofiary składane na budowę świątyni. W najbliższa niedzielę
ofiary na tacę przeznaczone będą na Stolicę Apostolską – tzw. Świętopietrze.
Życzymy wszystkim miłego niedzielnego wypoczynku, trafnych i odpowiedzialnych
wyborów podczas głosowania, a także wiele łask od Boga w nadchodzącym tygodniu.
Pomódlmy się teraz wspólnie za nasza Ojczyznę:
Pod Twoją obronę ………..
Królowo Polski, módl się za nami

