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XXII Niedziela – 2 września 2012 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Serdecznie witamy wszystkich, którzy powrócili ze swoich wakacji i urlopów i życzymy
błogosławionego czasu pracy – zarówno dzieciom, jak i starszym.
2. Dzisiaj z racji rozpoczynającego się roku szkolnego Msza św. o godz. 13.00 w intencji
dzieci oraz poświęcenie przyborów szkolnych dla pierwszoklasistów.
3. Od dzisiaj nie ma już wakacyjnej mszy św. o godz. 20.00.
4. W tym tygodniu w liturgii kościoła będziemy obchodzić:
 w Poniedziałek – św. Grzegorza Wielkiego
 w Sobotę – święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny
5. W tym tygodniu przypada pierwszy Czwartek i Piątek miesiąca. W czwartek w czasie
wieczornej Adoracji Najśw. Sakramentu najpierw odmówimy różaniec o powołania
kapłańskie, a następnie od godz. 19.15 do 20.00 zapraszamy na modlitwę uwielbienia
śpiewem kanonów z Taize – będzie to nowa forma modlitwy, którą będziemy się starać
pielęgnować w każdy I czwartek. Zapraszamy szczególnie młodzież. W I piątek
odwiedzimy chorych od godz. 9.00. Przywracamy po wakacjach mszę św. dla dzieci
szkolnych o godz. 17.00. Spowiedź pierwszo-piątkowa pół godziny przed mszą św.
6. I Komunia Święta planowana jest w naszym kościele tradycyjnie na 2 niedzielę maja,
czyli 12 maja. Zapisy dzieci z naszej parafii przyjmujemy od dzisiaj po mszach świętych
w zakrystii oraz przez najbliższe 2 tygodnie. Równocześnie przyjmujemy zgłoszenia
młodzieży, która w najbliższym roku pragnie przyjąć Sakrament Bierzmowania.
7. Dzisiaj zbierane są ofiary do puszki na „Fundusz Wspierania Nauki Chrześcijańskiej”.
Puszki stoją przy stoliku z gazetami.
8. Zespół Charytatywny naszej parafii ogłasza, że żywność dla najuboższych będzie
rozdawana w środy od godz. 19.00 w holu klasztornym.
9. Po wakacjach wznawiają swoje spotkania wszystkie grupy parafialne:
 Ministranci – w Soboty o godz. 9.30
 Oaza Dzieci Bożych - w Soboty o godz. 10.30
 Chór parafialny „Albertus” – w Piątki o godz. 19.00
 Świetlica – w godz. 13.30-18.00
 Aerobic i zajęcia Zumby – we wtorki i czwartki o godz. 20.00
 Klub dyskusyjny – zaprasza na spotkanie już dzisiaj o godz. 19.00 w kawiarence
„Pod Aniołkiem” – tematem będzie: „Co znaczy być patriotą”
 Wznawia też działalność Musical Babies, Kick-boxing i inne grupy, których bliższe
ogłoszenie będą później.
10. Informujemy, że 29 września w Warszawie organizowany jest ogólnopolski marsz w
obronie katolickich mediów (w tym TV Trwam). Także nasza parafia chce się przyłączyć
i organizuje zbiorowy wyjazd autokarem. Zachęcając prosimy, aby odpowiednio sie
przygotować, zabierając flagi narodowe i transparenty. Prosimy jednak by nie zabierać
transparentów o treści politycznej, gdyż nie jest to marsz polityczny tylko w obronie
katolickich mediów, do których mamy słuszne prawo, a które są wyraźnie
dyskryminowane – ma zaś katolicy lekceważeni, mimo ponad 2 milionów podpisów i
próśb. Zapisy na wyjazd przy stoliku z gazetami. Koszt wyjazdu ok. 53 zł.

11. Dzisiaj z racji I niedzieli podajemy tradycyjnie kilka informacji na temat budowy
kościoła. Najpierw dziękujemy serdecznie za wszelkie wsparcie modlitewne i finansowe.
W minionym miesiącu było większe zainteresowanie z waszej strony i zebraliśmy
łącznie 11 330 zł. Pragnę także podziękować o. Azariaszowi z Rzymu, który będąc w
Polsce na urlopie, poświęcił swój czas, aby jeździć ze mną po różnych parafiach w
Polsce i poprzez śpiew i sprzedaż płyt zapracować na budowę kościoła dodatkowe
22 tyś. zł. Dzięki temu i waszej życzliwości możemy teraz opłacić duże prace
wykonywane w ostatnim czasie. Kończy się malowanie ścian kościoła, za które
zapłacimy kolejne 25 tyś. zł. Dodatkowo ok. 3 tyś. zł. za zabezpieczenie niektórych
fragmentów ścian lakierem ochronnym przez zabrudzeniem (myślę, że warto to zrobić).
Tuż po malowaniu wykonana zostanie ochronna impregnacja posadzki kościoła, kosztem
ok. 6 tyś. zł. Trwa rzeźbienie pięknej chrzcielnicy, której koszt wzrósł do ok. 8 tyś. zł.
Bardzo długo trwać będą jeszcze prace malarskie na kolumnach pod balkonami, na
których po jednej stronie pojawią się święci mężczyźni, a po drugiej święte kobiety. To
towarzystwo świętych z pewnością nam się przyda. Trwają także prace projektowe
ołtarza głównego i wystroju prezbiterium – jest to poważna sprawa, bo prezbiterium
powinno być najpiękniejszym miejscem w kościele, dlatego musi być dobrze
przemyślane i stąd długo się zastanawiamy. Powoli będziemy instalować docelowe
nagłośnienie, by było coraz lepiej (bo wiemy, że w niektórych miejscach słabo słychać) –
zakupiliśmy już głośniki wysokiej klasy i stopniowo będą montowane. Postępują także
prace projektowe placu przed kościołem i kanalizacji deszczowej. Kanalizacja jest
bardzo pilna do wykonania jeszcze w tym roku, choć nie wiemy, czy będzie nas na nią
stać, gdyż koszty są podobno odstraszające, ale pełni optymizmu robimy projekty, bo są
to prace konieczne. Prosimy zatem o modlitwy, bo jeżeli Pan Bóg zechce, to wszystko
będzie dobrze.
12. Ponieważ rozpoczął sie rok szkolny i większość powróciła do domów pragnę dzisiaj
konkretniej już ogłosić przygotowania do wspominanego Festynu Parafialnego na
7 października, po uroczystości św. Franciszka. Celem festynu jest integracja całej
parafii, zarówno tych, którzy mieszkają dłużej, jak i tych, co wprowadzili się niedawno.
Dodatkowo, jeżeli sie uda, to wszelki zysk wspomoże budowę kościoła. Poczyniliśmy
już różne przygotowania, zapraszając kilka zespołów muzycznych, także poszczególne
grupy działające przy parafii przygotują swój program. Mimo wszystko pragniemy, aby
wszyscy parafianie mieli możliwość wzięcia udziału w przygotowaniach, dlatego
zachęcamy do współpracy i zgłaszania swoich propozycji. Jedną z form udziału jest
Loteria Fantowa. Prosimy zatem, aby przynosić do zakrystii przeróżne rzeczy, które
mogą być wystawione na loterii. Mogą to być niepotrzebne już w domu, a piękne
zabawki, książki, pamiątki, ubrania, ozdoby. Dotychczas przyniesiono bardzo mało, więc
prosimy o mobilizację. Prosimy także, aby dzieci lub młodzież przygotowały i zgłosiły
swój występ – jest to wspaniała okazja, aby dzieci pokazały swoje zdolności. Mamy
także zamiar stworzyć nową grupkę tańczących smerfów, dlatego prosimy chętne dzieci
na pierwsze spotkanie w najbliższą środę o godz. 19.00. Planujemy także, aby w roku
footbolowego Euro także podczas naszego festynu urządzić mały mecz na naszym
małym boisku, między np. mieszkańcami bloków nowego osiedla, a starym terenem
domków jednorodzinnych. Prosimy o zgłoszenie się chętnych do jego zorganizowania –
czyli tzw. kapitanów drużyn. W następnym tygodniu będziemy także prosić o pomoc w
budowie sceny. Im więcej osób zaangażuje sie w przygotowania, tym prawdziwszy
będzie nasz wspólny rodzinny festyn. Módlmy się także o dobrą pogodę.
13. Zapraszamy Radę Parafialną na spotkanie robocze w przyszłą niedzielę o godz. 19.00.
14. Wszystkim życzymy błogosławionego tygodnia.

