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XXIV Niedziela – 16 września 2012 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. W tym tygodniu w liturgii kościoła będziemy obchodzić:
 w Poniedziałek – święto Stygmatów Św. Franciszka z Asyżu
 we Wtorek – Święto Św. Stanisława Kostki, patrona dzieci i młodzieży
 w Piątek – Święto św. Mateusza, Apostoła
2. Dziś ostatni dzień zapisów dzieci do I Komunii Świętej oraz młodzieży do
Bierzmowania. Spotkanie organizacyjne z rodzicami i dziećmi do I Komunii odbędzie
się już za tydzień, w niedzielę o godz. 12.30.
3. Dzisiaj z racji Światowego Dnia Środków Społecznego Przekazu zbierana jest składka
do puszki na „Fundusz Ewangelizacji w Środkach Społecznego Przekazu”. Puszka stoi
przy stoliku z gazetami.
4. Zespół Charytatywny naszej parafii rozdziela żywność dla najuboższych w każdą środę
od godz. 19.00 w holu klasztornym.
5. Na tablicy ogłoszeń wywieszona jest zaproponowana przez parafianina petycja w
sprawie zagrożenia większymi korkami komunikacyjnymi na terenie naszego osiedla,
związanymi z rozbudową Al. Solidarności. Zainteresowani mogą się zapoznać z jej
treścią.
6. Klub Dyskusyjny zaprasza dzisiaj na kolejne spotkanie, którego temat brzmi:
"Zagrożenia zewnętrzne i wewnętrzne dla polskiej demokracji". Spotkanie o godz. 19.00
w klasztornej „Kawiarence pod Aniołkiem”.
7. Przypominamy że:
 Ministranci mają swoje spotkania– 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 pracuje w godz. 13.30-18.00
8. Do naszego kościoła wstawiona została nowa chrzcielnica, rzeźbiona w kamieniu.
Będzie ona jeszcze ozdobiona pozłacaną kopułą i misą na wodę wewnątrz rzeźby.
Sama rzeźba przedstawia scenę ze snu papieża Innocentego III, w którym widział św.
Franciszka z Asyżu, jak podtrzymuje przewracająca się bazylikę. Wizja ta nawiązuje do
słów samego Jezusa skierowanych do św. Franciszka, a wyrytych na tej chrzcielnicy:
„Franciszku idź i odbuduj mój kościół, który popada w ruinę”. Chodziło tu o odbudowę
życia religijnego, które w XIII wieku mocno podupadło. To życie religijne
św. Franciszek rzeczywiście uleczył przykładem swojego świętego życia, pełnego
miłości, radości doskonałej i pokuty. Niech również i dla nas będzie pięknym
przykładem miłości do Boga, a samą przemianę symbolizuje woda święcona.
9. Wszystkim Wam drodzy parafianie życzymy miłej niedzieli i błogosławionego tygodnia.

