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XXVII Niedziela – 7 października 2012 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. W dniu dzisiejszym przypada święto Matki Bożej Różańcowej. Przez cały zaś
październik odprawiamy nabożeństwa różańcowe codziennie o godz. 17.30. Zachęcamy
do uczestnictwa, zwłaszcza dzieci i młodzież. Dla dzieci rozdawane są codziennie
specjalne wyklejanki.
2. Dzisiaj po mszy św. o godz. 9.00 zmiana tajemnic różańcowych, a dla Róży dziecięcej
po mszy św. o godz. 13.00. I tak w każdą I niedzielę miesiąca.
3. Dziękujemy tym wszystkim, którzy przyszli do naszego kościoła w miniony czwartek na
wielką uroczystość św. Franciszka z Asyżu.
4. Dzisiaj z racji minionej uroczystość św. Franciszka organizujemy specjalny FESTYN
PARAFIALNY. Kilka ostatnich tygodni intensywnie przygotowywaliśmy się do
festynu. Pracy było bardzo dużo, dlatego dziękujemy tym wszystkim którzy przyszli
pomóc. Tydzień temu w ogłoszeniach było sporo informacji na temat programu
festynowego, został on także wywieszony na klatkach schodowych i na drzwiach
kościoła, dlatego myślę, że nie trzeba go powtarzać – pragniemy jedynie serdecznie was
zaprosić. Pogodą proszę sie nie martwić, bo mamy sporo zadaszenia na wszelki
wypadek, a można się także cieplej ubrać. Festyn będzie trwał ok. 8 godzin, a
rozpoczyna sie już o godz. 12.00 (zaraz po sumie). Jest to godzina, kiedy zazwyczaj
spożywa się lub przygotowuje obiad, więc proponujemy, aby już dzisiaj nie gotować
obiadu w domu, lecz przyjść na obiad festynowy. Będzie zaś do wyboru bardzo dużo
potraw: wojskowa grochówka, żurek, bigos, wypieki z grilla, pierogi, swojski chleb ze
smalcem, a na dodatek różnorakie ciasta, waszych domowych wypieków (już
próbowałem, są wyśmienite). Na scenie cały czas będzie trwał program, różne
zaproszone zespoły muzyczne, a także różne grupy dzieci i nie tylko z naszej parafii.
Będzie nam towarzyszyła straż pożarna i żandarmeria wojskowa, którzy przygotowali
ciekawe pokazy swojego sprzętu. O godz. 13.00 przyjadą motocykliści na zakończenie
sezonu. Przypominamy też, że będzie wyjątkowa okazja pochwalenia się swoimi
czworonogami, pieskami, kotkami, czy rybkami na smyczy – a konkurs zacznie sie ok.
12.15. Będą też nagrody, specjalne medale festynowe, a w Loterii fantowej będzie można
wygrać nawet weekend w Rzymie. Będzie więc wiele atrakcji i warto zaprosić także
swoich przyjaciół i znajomych. Do prowadzenie festynu na scenie przyjechał z Rzymu
o. Azariasz, za co już teraz mu dziękujemy. Mamy też prośbę, aby nie stawiać dzisiaj po
południu swoich aut na placu festynowym. Można je postawić nieco dalej, np. na boisku
sportowym. Prosimy też przekazać wszystkim zainteresowanym, że dzisiaj nie ma mszy
św. o godz. 18.00, lecz została przesunięta na godz. 20.00 na zakończenie festynu.
5. Po dzisiejszym festynie nie skończą się wielkie wydarzenia w naszym kościele, gdyż już
jutro - od poniedziałku do środy – będą trwać bardzo wartościowe multimedialne
rekolekcje ewangelizacyjne, prowadzone przez Lecha Dokowicza, nawróconego
reżysera filmowego. Nabożeństwom towarzyszył będzie śpiew chóru Gospel Rain.
Zgłaszają się do nas na te rekolekcje nawet osoby zza zagranicy – Bo warto.
Zapraszamy.

6. Za tydzień w niedzielę obchodzić będziemy XII Dzień Papieski. Przy okazji będzie też
ogólnopolska zbiórka ofiar puszek na Papieski Fundusz wspierania uzdolnionej
młodzieży.
7. Jak w każdą I niedzielę miesiąca dziękujemy wam serdecznie za wsparcie budowy
kościoła. Także wszelki dochód z dzisiejszego festynu będzie przekazany na ten cel.
8. Za chwilę adoracja Najświętszego Sakramentu. Polećmy Panu Jezusowi dzisiejszy dzień.

