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OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Najważniejszym ogłoszeniem w dniu dzisiejszym jest program przygotowania się do
uroczystości Jubileuszu 20-lecia parafii i zarazem pobłogosławienie nowego kościoła. Ta
wielka i historyczna uroczystość będzie miała miejsce już za tydzień, na Mszy św. o
godz. 11. Gorąco prosimy, aby większość parafian przyszła na tę właśnie Mszę św. Będzie
można także wejść na balkony kościoła, więc powinniśmy się zmieścić. Zaproszenia na
uroczystość roznoszone były do waszych domów wraz z opłatkami, ale gdyby ktoś jeszcze
nie dostał – lub z opłatkiem jeszcze nikogo nie było – to może sobie zabrać dzisiaj ze
stolika w przedsionku kościoła.
 Do uroczystości przygotują nas duchowo rekolekcje, które rozpoczną się w
najbliższy czwartek i trwać będą do niedzieli. Poprowadzi je o. Stanisław Górka.
Program wypisany jest na zaproszeniach. Przypomnimy tylko, że codziennie nauka
rekolekcyjna będzie rano i wieczorem, o 7 i 18, a po wieczornej mszy św. Różaniec.
Bardziej rozbudowana programowo będzie sobota, z dodatkową Mszą św. dla
dzieci o godz. 16 i dla młodzieży o 19.40. a także nabożeństwo do bł. Jana Pawła II
o godz. 19. Także w sobotę będzie spowiedź rekolekcyjna: do południa od 7-9, po
południu od 16-20.
 W samą uroczystość w niedzielę prosimy, aby zgromadzić się przed godz. 11 na
zewnątrz w pobliżu starego kościoła. Stamtąd bowiem – po krótkiej modlitwie wyjdziemy procesyjnie z Najświętszym Sakramentem i przeniesiemy do nowego
kościoła tablicę z kamieniem węgielnym, relikwie świętych (jakie posiadamy) i
różne paramenty liturgiczne – co będzie symbolizowało nasze przejście do nowego
kościoła. Procesję poprowadzi arcybiskup Kijowa Herkulan Malczuk. On też
pierwszy wejdzie do kościoła z całą procesją, a dopiero za nim wszyscy wierni. Jest
to bowiem symbol, że biskup wprowadza nas niejako do nowego kościoła. Na
początku Mszy św. arcybiskup pobłogosławi naszą nową świątynie i pokropi
wiernych. Tablica z kamieniem węgielnym będzie wystawiona przed ołtarzem, a po
Mszy św. wmurowana w ścianę przedsionka kościoła, wraz z dokumentami
dotyczącymi powstania parafii.
 Podczas uroczystości najsłuszniejszym jest, aby brały czynny udział wszystkie
grupy parafialne. Prosimy zatem o zaangażowanie zarówno w procesję, jak i
podczas Mszy św. Organizowane będą i ogłaszane różne spotkania
przygotowawcze, dlatego bardzo prosimy o gorliwy udział. Podczas mszy św.
będzie możliwy udział w tzw. procesji z darami. Oprócz darów chleba i wina będą
to różne przedmioty, potrzebne do sprawowania liturgii w nowym kościele (np.
świece, paschał, ewangeliarz, obrus ołtarzowy, trybularz, chorągiew itp.). Niektóry
grupy zgłosiły już chęć niesienia swojego daru do ołtarza. Jeżeli byliby jeszcze
chętni, bardzo prosimy o zgłoszenie się.
 Będzie także potrzeba wielu osób do pomocy w różnorodnych przygotowaniach
kościoła i klasztoru. Musimy zadbać o wystrój kościoła – tym bardziej, że nie ma








jeszcze malowideł. Pracami pokieruje o. Cyprian, i wszystkich, którzy pragną
pomóc prosimy na spotkanie we wtorek, o godz. 19.00.
Ministranci proszeni są na dodatkowe próby w piątek o godz. 16.30 i w sobotę o
godz. 10.00
Lektorzy, kantorzy, niosący dary i czytający modlitwę wiernych proszeni są na
spotkanie w środę o godz. 19.00
Próba generalna wszystkich biorących udział w procesji w Sobotę o godz. 10.00.
Panie i panowie, którzy będą nieść podczas procesji feretrony i chorągwie proszeni
są, o wcześniejsze ich przygotowanie i przystrojenie.
Parafianie, którzy zechcieliby pomóc w przygotowaniu w klasztorze poczęstunku
dla licznych gości, proszeni są na spotkanie we wtorek o godz. 19.30.
W sobotę i w niedziele konieczne będzie przygotowanie placu przedkościelnego
(być może nawet odśnieżanie) dlatego bardzo prosimy o pomoc od godz. 10.00

Program tych spotkań jest wywieszony w przedsionku kościoła.
Zachęcamy do bardzo poważnego potraktowania tej ważnej i historycznej uroczystości.
2. W związku z Jubileuszem parafii – jak ogłaszaliśmy tydzień temu - pragniemy, aby
najbliższy numer naszej gazetki „Pokój i Dobro” był poświęcony 20-letniej historii naszej
parafii. Ci którzy zechcą włączyć się osobiście w te wspomnienia i napiszą własne teksty,
mogę je wrzucić do skrzyneczki, która stoi na stoliku przy wyjściu z kościoła, albo wręczyć
osobiście o. Oktawianowi.
3. Dzisiaj przeprowadzamy także doroczną zbiórkę ofiar do puszki na paczki świąteczne dla
najbiedniejszych z naszej parafii – za waszą troskę o ubogich z góry dziękujemy.
4. Trwa nadal roznoszenie opłatków na stół wigilijny.
Bardzo dziękujemy tym wszystkim, którzy przyjęli od nas ten wigilijny symbol i ofiarą
wspomogli budowę kościoła. Dziękujemy tym panom i paniom, które poświęciły swój czas, by
pomóc Br. Damianowi w roznoszeniu opłatków. W tym tygodniu pójdą w następujące miejsca:

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Sobota

Willowa 21
Poligonowa 10
Tarasowa 5
Nowe bloki
Poligonowa 12
Poligonowa 8
„Interbudu” na
Relaksowej
Opłatki roznoszone będą od godz. 17.00.
Kto nie mógł odebrać opłatków w domu, może przyjść po nie do zakrystii.
5. W naszym kiosku parafialnym są jeszcze do nabycia świece Caritas, a także kartki
świąteczne, kalendarze, płyty, aniołki, żłóbki i inne rzeczy na święta.
6. Dzisiaj po Maszy św. o godz. 13, dzieci przygotowujące się do I Komunii św. otrzymają
poświęcone żłóbki na stół wigilijny.
7. Dziękujemy wam wszystkim za dzisiejszą obecność na Mszy św. i zapraszamy od czwartku na
rekolekcje!

