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II Niedziela Adwentu – 4 grudnia 2011 r.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Trwamy w okresie Adwentu – przypominamy o potrzebie szczególnej gorliwości
religijnej w tym czasie, aby dobrze przygotować się do świąt Przyjścia Chrystusa. Roraty
w naszym kościele odprawiane są codziennie o godz. 7.00.
2. W ramach przygotowań do świąt trwa także roznoszenie opłatków na stół wigilijny.
W tym tygodniu będą roznoszone w następujących dniach i domach/blokach:

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Sobota

Nowickiego
Pergolowa 1 Pergolowa 2 Willowa 1
Poligonowa 2B Willowa
Szymańskiego Altanowa 8 Altanowa 4 Pergolowa 3
Relaksowa 4
Gen. Ducha
Sławinek i Północna
Pergolowa 4
Mineralna
Kaskadowa 11
Tarasowa 4
Altanowa 5
Tarasowa 3
Bartnicza 28 i
Wszystkie nowe bloki przy ul.
nowe bloki
Relaksowej na miasteczku
przy Bartniczej
Wikana
Zapamiętanie tego porządku jest zapewne trudne, dlatego zachęcam aby spokojnie zapoznać się z
nim na tablicy, przy wyjściu z kościoła.
Opłatki roznoszone będą od godz. 17.00, natomiast w sobotę już od 10. Większe bloki
mogą być kontynuowane także w dniu następnym. Prosimy o wyrozumiałość.
Przypominamy, że w tym roku oprócz Br. Damiana opłatki roznoszą także niektórzy członkowie
Rady Duszpasterskiej, Legionu Maryi i Żywego Różańca. Bardzo im za tę pomoc dziękujemy, a
was prosimy o serdeczne ich przyjmowanie. Rozpoznać można te osoby po tym, że mają
specjalny identyfikator oraz notatnik z pieczątkami klasztoru. Wszelkie ofiary złożone przy tej
okazji zostaną przekazane na budowę kościoła.
Podczas roznoszenia opłatków przekazywane będą także wszystkim specjalne zaproszenia na
grudniowe uroczystości w naszym kościele.
W związku z tymi uroczystościami teraz bardzo ważne ogłoszenie !!!
3. W tym roku minęło 20 lat od założenia naszej parafii i poświęcenia pierwszego
drewnianego kościółka w 1991 r. Z pewnością część was mile wspomina te chwile. Po 20
latach mamy to szczęście, że wprowadziliśmy się do nowego kościoła – i mimo, że wiele
czeka nas jeszcze pracy przy wystroju wnętrza, to jednak już w nim jesteśmy i się modlimy.
Chcemy zatem jakoś podkreślić zarówno Jubileusz parafii jak i szczęśliwy rok wejścia do
kościoła. Myśleliśmy o zorganizowaniu poświęcenia kościoła, ale jednak tego nie możemy
jeszcze zrobić, gdyż brakuje nam kilku koniecznych rzeczy np. docelowego kamiennego
ołtarza do konsekracji (ten bowiem jest tylko tymczasowo pożyczony). Musimy zatem
najpierw bardziej wyposażyć kościół i wtedy uroczyście go konsekrować. To nam zajmie
jeszcze sporo czasu. Ale mimo wszystko możemy już zorganizować uroczystość
błogosławieństwa kościoła – czyli jakby wstępnego poświęcenia. Poza tym mamy coś
cennego!!! - Mamy kamień węgielny pod budowę tego kościoła, przywieziony z kościoła
Porcjunkuli w Asyżu, poświęcony przez bł. Jana Pawła II. Ten kamień znajduje się jeszcze w

starym kościółku. Otóż uroczyście przeniesiemy tablicę z tym kamieniem i wmurujemy go w
ścianę nowego kościoła. To przeniesienie „kamienia węgielnego” będzie dla nas symbolem
przejścia do nowego kościoła – przejścia w jubileuszowym roku 20-lecia parafii.
Tą uroczystość zorganizujemy za 2 tygodnie tj. 18 grudnia, na Mszy św. o godz. 11.00
Uroczystość poprowadzi arcybiskup Kijowa Herkulan Malczuk – wywodzący się z naszego
zakonu bernardynów. Zaproszeni będą wszyscy ojcowie, którzy pracowali dotychczas w tej
parafii, a także różni księża i nasi dobrodzieje. Muzyczną oprawę uświetni wielki Chór i
Orkiestra kameralna „NICOLAUS”. Mamy nadzieje, że godnie podziękujemy Panu Bogu za
wszystkie łaski. Was zaś wszystkich prosimy o zaangażowanie i liczną obecność.
Aby dobrze przygotować się do uroczystości także duchowo, przed uroczystością odprawimy
sobie rekolekcje (będą to zarazem rekolekcje Adwentowe przed świętami, połączone ze
spowiedzią). Poprowadzi je o. Stanisław Górka. Program rekolekcji wypisany jest na
zaproszeniach, którzy wszyscy otrzymujecie z opłatkiem.
Zachęcamy do bardzo poważnego potraktowania tej wielkiej i historycznej uroczystości.
4. W związku z Jubileuszem parafii pragniemy także, aby najbliższy numer naszej gazetki
„Pokój i Dobro” był poświęcony właśnie 20-letniej historii naszej parafii. Najpiękniej będzie,
jeżeli wy sami włączycie się w te wspomnienia i podobnie jak to było w przypadku ankiety o
Janie Pawle II, tak i teraz napiszecie swoje wspomnienia, które zostaną wydrukowane w
gazetce. Starsi mogą napisać o początkach tej parafii i budowie drewnianej kaplicy, a młodsi
parafianie o swoich wrażeniach, gdy zaczęli mieszkać na tym terenie. Bardzo prosimy o
wasze wypowiedzi. Kartki z tymi tekstami będzie można wrzucać do skrzynki, która za
tydzień pojawi się przy wyjściu z kościoła, albo wręczyć osobiście o. Oktawianowi, który
odpowiada za redakcję tego tematu.
5. Jeżeli chodzi o sprawy finansowe budowy, postaram się przedstawić krótko. W ostatnim
miesiącu wpłynęło do kasy 10 700 zł. (w tym 3500 zł. z ofiar za wypominki). Wydaliśmy zaś
7200 zł. (część na pomalowanie zakrystii, a część jako pierwsza rata za barierki balkonowe).
Nasz dług zmniejszył się do 15 500 zł. Mamy nadzieję, że dodatkowymi ofiarami za opłatki
pomożecie go spłacić! Bardzo o to prosimy, a za wszystko dotychczasowe dziękujemy.
6. W najbliższym tygodniu przeprowadzimy zbiórkę ofiar do puszki na paczki świąteczne dla
najbiedniejszych z naszej parafii –jak to czynimy co roku przed świętami.
7. W najbliższy czwartek 8 grudnia będziemy obchodzić Uroczystość Niepokalanego Poczęcia
N.M.P. Msze św. z kazaniem o godz. 7.00, 18.00 i dodatkowa o 20.00. Zapraszamy do
kościoła, gdyż jest to jedna z największych uroczystości Maryjnych – z tego też względu
obchodzimy ją nie jeden ale osiem dni, czyli tzw. Oktawę Niepokalanego Poczęcia. W tym
roku w naszym kościele zaakcentujemy tę uroczystość poprzez odśpiewanie codziennie –
przez całą Oktawę - Godzinek do Niepokalanego Poczęcia N.M.P. – zarówno po porannych
Roratach jak i wieczorem 20 minut przed Mszą św. Zapraszamy.
8. Mamy także ciekawe i radosne ogłoszenie, że członkowie sekcji Kick-boxingu, ćwiczący
przy naszej parafii pod kierownictwem p. Leszka Wiśniewskiego zdobyli w dniu
wczorajszym 4 medale na Mistrzostwach Województwa Lubelskiego. Aż 3 złote medale
zdobyli: Amadeusz Sobczyk, Michał Jankowski i Kamil Rechajczyk, a srebrny medal zdobył
Michał Saran – z naszej parafii. Gratulujemy.
9. Zachęcamy do odwiedzania naszego kiosku parafialnego, gdzie oprócz prasy są już do
nabycia świece Caritas, a także kartki świąteczne, kalendarze, płyty, aniołki, żłóbki i inne
rzeczy na święta.
10. Dziękujemy wam wszystkim za dzisiejszą obecność na Mszy św. i życzymy, aby w najbliższy
wtorek św. Mikołaj przybył z prezentami także i do was. Szczęść Boże.

