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OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Zakończyliśmy nabożeństwa Różańcowe. Dziękujemy tym wszystkim, którzy gorliwie na
nie uczęszczali. Szczególnie zaś dziękujemy dzieciom i ich rodzicom lub dziadkom,
którzy ich przyprowadzali, a także młodzieży i ministrantom. Okazało się, że 48 dzieci nie
opuściło Różańca ani razu, a ok. 20 było na większości nabożeństw. Część odmawiała
różaniec także w domu z całą rodziną. Bardzo się z tego cieszymy. Dziękujemy także tym
paniom, które przez cały miesiąc czuwały i codziennie rozdawały dzieciom wyklejanki –
doceniamy ich trud i poświęcenie. Aby nagrodzić najgorliwsze dzieci, w dniu dzisiejszym
po mszy o godz. 13.00 zostaną im wręczone drobne upominki. Część upominków
sfinansował Legion Maryi (za co im dziękujemy), a dodatkowo dzieci otrzymają od
klasztoru specjalne kupony (tzw. „Anielskie kuponiki”), za które będą mogły sobie
odebrać w klasztornej kawiarence „pod Aniołkiem” dowolne słodycze lub napoje.
Zapraszamy do kawiarenki dzieci razem z rodzicami.
2. Sprawa klasztornej Kawiarenki „Pod Aniołkiem” to osobne ogłoszenie, gdyż w ostatnim
miesiącu znacznie ją odnowiliśmy i pragniemy aby na nowo i coraz lepiej służyła
wszystkim parafianom. Kawiarenka będzie istniała niezależnie od świetlicy dla dzieci.
Świetlica bowiem będzie czynna od 13.00-18.00, natomiast kawiarenka dopiero
wieczorem, od 18.30 czyli po mszy św. wieczornej do ok. 21.00. Kawiarenka
przeznaczona będzie bardziej dla młodzieży i osób dorosłych. Celem kawiarenki jest
umożliwienie wam spotkania się towarzysko i porozmawiania przy kawie, herbacie i
ciastku. Będziecie mogli także w kawiarence urządzić sobie imieniny, urodziny czy
chrzciny (w tamtym tygodniu było już nawet małe wesele). Będzie można także
skorzystać z sąsiadującej sali gimnastycznej, stołu ping-pongowego czy sali bilardowej.
Mamy nadzieję, że będzie to dla was ciekawe miejsce, aby spotkać się z przyjaciółmi (w
niedzielę czy dzień powszedni). Będziemy także próbować organizować w tym miejscu
różne spotkania z ciekawymi ludźmi, karaoke czy różne występy. Wolny dostęp do
kawiarenki ułatwia niezależne wejście z boku klasztoru, dlatego zachęcamy do
odwiedzania. Prosimy także, aby zgłosili się ochotnicy – woluntariusze do prowadzenia
kawiarenki. Dawniej prowadziła ją sama młodzież – może również i teraz znajdą się
chętni. Bardzo prosimy.
3. Dziękujemy tym, którzy fizycznie pomagają w pracach remontowych i budowlanych,
zwłaszcza panu Henrykowi - elektrykowi.
4. Jak w każdą I niedzielę miesiąca pragniemy bliżej poinformować o stanie budowy
kościoła. Najpierw dziękujemy wam za wszelkie modlitwy i ofiary. W minionym miesiącu
październiku wasze ofiary na kościół wyniosły łącznie 6 910 zł. – (są to ofiary na tacę i w
kopertach oraz przelewy bankowe). Konto budowy kościoła wzrosło do 51 510 zł. Z tego
w minionym miesiącu październiku zapłaciliśmy za 3 wielkie prace: główne i boczne
drzwi wejściowe, dokończenie posadzki przy wejściach i w bocznej kaplicy oraz za
wyłożenie płytkami podłogi w zakrystii. Łączny koszt tych wszystkich prac wyniósł
70 500 zł. Zabrakło zatem na zapłacenie prawie 19 tyś. zł., które pożyczyliśmy z
Klasztoru w Kalwarii Zebrzydowskiej – i jest to w tej chwili nasz dług. Musimy się starać,

aby go do końca roku oddać. Mimo długu musimy dalej kontynuować najpilniejsze prace.
Trwa przygotowywanie barierek na balkony i w najbliższym czasie założona zostanie jej
metalowa konstrukcja (która w przyszłości zostanie ładnie obłożona drewnem i
artystycznie kutym żelazem). Aktualnie trwa także malowanie zakrystii. Musimy również
zakupić dużą kotarę przed główne wejście, aby w zimie osłonić się przed wlotem zimnego
powietrza, i nie marnować ogrzewania kościoła. Co zaś najważniejsze, musimy
przygotowywać się do poświęcenia kościoła – o czym bliżej poinformujemy w
najbliższym czasie, gdy otrzymamy odpowiedź od nowego arcybiskupa. Prosimy Was o
gorące modlitwy.
5. W głównym ołtarzu – jak zapewne zauważyliście – wymieniliśmy stare i zbyt delikatne,
drewniane tabernakulum, na nowe, metalowe, przepięknie złocone i zabezpieczone.
Otrzymaliśmy go od klasztoru w Leżajsku. Teraz spełnia ono wymogi liturgiczne. Nie jest
ono wprawdzie wielkie i być może do głównego ołtarza będzie potrzebne w przyszłości
nieco większe – wtedy zakupimy większe, a to przeniesiemy do bocznej kaplicy, gdyż jest
ono bardzo piękne.
6. Przypominamy, że trwa miesiąc listopad, szczególnie poświęcony pamięci modlitewnej za
bliskich zmarłych. W naszym kościele modlimy się za nich codziennie w nabożeństwie
wypominkowym o godz. 17.30, natomiast po mszy św. odmawiany jest w ich intencji
Różaniec. Nadal można wypisywać imiona zmarłych na karteczkach wypominkowych –
jeżeli ktoś jeszcze nie zdążył lub zapomniał – i złożyć w zakrystii. Bardzo prosimy, aby
nie było w naszej parafii takiej rodziny, która nie modli się za zmarłych. Przypominamy o
tym dlatego, że w tym roku nie złożono dotąd nawet połowy tych wypominek, co w
poprzednim roku. Być może część sobie zapomniała, w związku z wyjazdami do rodzin i
na cmentarze, ale bardzo prosimy, aby to uzupełnić, bo modlitwa za zmarłych jest naszym
obowiązkiem i wasi bliscy czekają na nią z nadzieją. Pomóżcie zmarłym dostać się do
nieba, a wtedy oni będą się wstawiać za wami u Boga. Prosimy także, aby jak najliczniej
przychodzić do kościoła na nabożeństwo wypominkowe, albo na Różaniec po Mszy św. –
kiedy tylko kto może. I zamawiajcie Msze św. za swoich zmarłych. Bo przypomnę jeszcze
słowa, które mówiłem 1 listopada – jak wy się będziecie modlić za zmarłych, i jaki dacie
w tym przykład swoim dzieciom, tak będą się za was po śmierci modlić lub nie modlić
wasze dzieci i bliscy. To jest bardzo ważne. Jeżeli więc planujemy sobie przyszłość, to
pomyślmy przede wszystkim o życiu wiecznym.
7. W następną niedzielę zapraszamy Radę Duszpasterską parafii na spotkanie robocze, po
mszy św. wieczornej czyli ok. godz. 19.00.
Wszystkim życzymy błogosławionego tygodnia

Teraz módlmy się przed Najświętszym Sakramentem.

