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XIII Niedziela zwykła - 1 lipca 2012 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Rozpoczynamy dzisiaj miesiąc lipiec. W związku z tym w planie mszy św. niedzielnych
dodajemy mszę św. o godz. 20.00, dla tych, którym łatwiej jest przybyć na późniejszą mszę
św. w okresie wakacyjnym. Ta Msza św. będzie tylko w miesiącu lipcu i sierpniu.
2. Dzisiaj z racji I niedzieli miesiąca po mszach świętych Adoracja Najświętszego Sakramentu.
Po mszy św. o godz. 9 zmiana tajemnic różańcowych, a dla dzieci po mszy o godz. 13.
3. W liturgii kościoła w tym tygodniu będziemy obchodzić:
 w Poniedziałek – wspomnienie Niepokalanego Serca NMP
 we Wtorek – święto św. Tomasza Apostoła
 w Piątek wspomnienie bł. Teresy Leduchowskiej
4. W tym tygodniu przypadają dni odnowy religijnej: I czwartek, Piątek i Sobota miesiąca.
W piątej wizyty u chorych. Zachęcamy wszystkich do obchodzenie pierwszych piątków i
pierwszych sobót. Okres wakacyjny sprzyja – zwłaszcza dzieciom – aby więcej czasu
poświęcić na sprawy religijne, dlatego mamy nadzieję, że w tym miesiącu znacznie więcej
dzieci przystąpi do spowiedzi i komunii św. W I piątek spowiedź zaczynamy od godz.
17.30, potem msza św. dla wszystkich o godz. 18.00.
5. W czwartek zapraszamy na wieczorną mszę św. dziękczynną w intencji o. Oktawiana, który
wraz z gośćmi, biskupem i prowincjałem, pragnie podziękować Bogu za uzyskanie stopnia
naukowego doktora habilitowanego. Wszyscy składamy mu już dzisiaj gratulacje.
6. Dzisiaj po mszach św. od godz. 9 dzieci z naszej świetlicy wraz z opiekunami przeprowadzą
kiermasz. Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na zorganizowanie wakacji dla dzieci.
Prosimy o wsparcie tej akcji.
7. Również dzisiaj przed kościołem prezentowane będzie czasopismo „Zbliżenia”. Jest ono
adresowane zwłaszcza do młodych małżeństw i prezentuje bardzo ciekawe i wartościowe
artykuły, pisane przez fachowców, dlatego zachęcamy do zainteresowania się.
8. Świetlica dla dzieci w okresie wakacyjnym czynna będzie w godzinach od 11.00-15.00.
Zapraszamy wszystkie dzieci, które pozostają w domu w czasie wakacji.
9. W związku z wakacjami coraz częściej odwiedzane jest boisko sportowe koło klasztoru.
Cieszymy się oczywiście, że jest ono przydatne (bo w tym celu było budowane) ale mamy w
związku z tym także wielką prośbę do rodziców. Bardzo ważną sprawą jest bezpieczeństwo
dzieci na boisku sportowym. Te dzieci, które przychodzą do świetlicy i są zapisane jako
uczęszczające do świetlicy, są także ubezpieczone w czasie pracy świetlicy – także na
boisku. W innym czasie i inne dzieci nie są ubezpieczone, dlatego prosimy rodziców, aby
wzięły pod opiekę swoje pociechy i jeżeli przychodzą na klasztorne boisko, miały jakichś
opiekunów. Klasztor bowiem nie da rady zapewnić im opieki, więc są na terenie boiska na
własną odpowiedzialność. Trzeba zatem albo zapisać dzieci do świetlicy, albo być z nimi
podczas zabawy.
10. Jak w każdą I niedzielę miesiąca chciałbym podać kilka informacji na temat budowy
kościoła. Planów i prac jest bardzo wiele, aż trudno zdecydować, co należałoby robić
najwcześniej – o czym dyskutowaliśmy na ostatniej Radzie Parafialnej. Najpilniejszą sprawą
jest kanalizacja deszczowa placu przed kościołem i odprowadzenie wody z dachu kościoła,
ponieważ w ulewne dni woda zalewa ściany zarówno klasztoru, jak i kościoła, co jest bardzo
niebezpieczne dla trwałości budynku. Okazuje sie jednak, że prace projektowe mogą

potrwać aż do jesieni, stąd wcześniej wykorzystamy czas na inne prace. Aktualnie
przygotowujemy kościół do dalszego etapu malowania wnętrza. Po wykonaniu 18
parapetów pod oknami rozpoczniemy dalsze malowanie – koszt wyniesie ok. 25 tyś. zł.
Trzeba także czem prędzej wykonać impregnację posadzki, by się nie niszczyła – co będzie
kosztowało ok. 8 tyś. zł. Aktualnie trwa wykonywanie rzeźby chrzcielnicy. Pragniemy także
stopniowo ozdabiać prezbiterium – obecne bowiem malowanie jest tylko wstępnym etapem,
na które pójdą różne ozdoby. Np. w prezbiterium na górnych częściach ścian powstaną
malowidła 4 Ewangelistów (św. Mateusza, Marka, Łukasza i Jana). Trochę trudno mi
tłumaczyć, jak to będzie wyglądać, dlatego pod chórem kościoła umieściliśmy specjalną
tablicę, na której zawieszone są szkice planowanych prac. Pod tablicą zaś umieścilismy
specjalną skarbonkę, która będzie służyła wyłącznie na ofiary w celach budowy kościoła.
Jest tam nie jeden, ale kilka otworów na wrzucanie ofiar, bo każdy przeznaczony na inny
cel: Będziecie więc mogli sami zdecydować, na co chcecie przekazać swoje ofiary. W tej
chwili do wyboru jest: malowanie kościoła, budowa placu przed kościołem oraz wykonanie
malowideł 4 Ewangelistów. Mamy nadzieję, że na postacie ewangelistów złożą się przede
wszystkim imiennicy, czyli wszyscy o imieniu Mateusz, Marek, Łukasz i Jan (jest takich
chyba sporo w naszej parafii). Każdy może złożyć ofiarę na swojego patrona. Na co
wcześniej uzbierają się finanse, to będziemy wcześniej wykonywać. Ogólne ofiary składane
na tacę – jak dotąd - będziemy przekazywać wedle pilniejszej potrzeby. Zachęcamy
zwłaszcza do wspomagania sprawy budowy placu przedkościelnego, gdyż będzie to
niezwykle kosztowna i długa praca. Wstępny szkic placu przed kościołem wywiesiliśmy w
gablocie. Ten plan przewiduje oprócz parkingów także spory plac procesyjny, połączony ze
stacjami różańcowymi i fontanną pośrodku. Myślę, że będzie to kiedyś piękny place – ale to
długa droga. Dziękujemy wam za wszelkie ofiary – w ostatnim miesiącu zebraliśmy łącznie
9200 zł. (w dużej mierze dzięki waszym ofiarom za chlebki i ciasta podczas odpustu).
Aktualnie w kasie budowy mamy 35 700 zł. W ostatnim tygodniu kilku członków Rady
Parafialnej roznosiło po parafii cegiełki z podziękowaniem za indywidualne ofiary na
budowę. Wiemy, że wiele ofiar jest bezimiennych, dlatego wszystkim z serca dziękujemy.
11. Przy wyjściu z kościoła postawiliśmy także inną skrzynkę, na wrzucanie kartek z prośbami
i podziękowaniami do świętych, do których odprawiamy nabożeństwa wieczorne: czyli w
poniedziałek do św. Br. Alberta, we wtorek do św. Antoniego, w środę do Matki Bożej
Nieustającej Pomocy i w sobotę do Bł. Jana Pawła II. Dużo też próśb odbieramy za
pośrednictwem internetu i uwzględniamy je we wspólnej modlitwie.
12. Z Radą Parafialną ustaliliśmy jeszcze, że w tym roku zorganizujemy Festyn Parafialny po
wakacjach, w pierwszą niedziele października, czyli 7 października (na cześć
św. Franciszka). Mamy nadzieję, że pogoda będzie nam jeszcze sprzyjać i będzie to dzień
radości i integracji wszystkich parafian, szczególnie tych nowych. W związku z festynem
zapraszam Radę Duszpasterską Parafii na spotkanie organizacyjne w najbliższą środę o
godz. 19.00. Wszystkich zaś was, którzy chcielibyście czynnie włączyć sie w program
festynu, zachęcamy i prosimy o zgłaszanie swoich pomysłów. Czas wakacji sprzyja temu,
aby zwłaszcza dzieci przygotowały swój ciekawy występ. Im większy będzie udział samych
parafian, tym lepiej. Czekamy zatem na propozycje. Mamy już pewne pomysły, ale żeby już
dzisiaj nie przedłużać, w kolejne niedziele będziemy ogłaszać i zapraszać do współpracy.

Wszystkim życzymy miłej niedzieli i obfitych łask od Boga na cały tydzień, a tym którzy
wyjeżdżają na wakacje – miłego wypoczynku.
Teraz krótka modlitwa przed Najświętszym Sakramentem, by uprosić na czas wakacji
potrzebne łaski.

