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V Niedziela Zw. – 5 luty 2012 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Trwają ferie zimowe dla dzieci. W tym czasie klasztorna świetlica jest czynna
w godzinach od. 12.00 do 16.00. Kawiarenka „Pod Aniołkiem” czynna jest natomiast
dla młodzieży i starszych jak zwykle od godz. 18.30 do 21.00.
2. Tydzień temu ponad 200 naszych parafian poparło swoim podpisem protest do Krajowej
Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie dyskryminacji katolickiej Telewizji Trwam.
Podobno chciało złożyć swój podpis znacznie więcej osób, ale niektórzy nie mogli
z bardzo prozaicznej przyczyny zapomnienia swojego numeru Pesel. Jeżeli więc byliby
nadal chętni, to mogą przyjść jeszcze do zakrystii i przyłączyć się do tej słusznej sprawy.
3. W najbliższą sobotę, we wspomnienie liturgiczne Matki Bożej z Lourdes, w całym
świecie obchodzony będzie doroczny Światowy Dzień Chorego. Również w naszej
parafii serdecznie zapraszamy w sobotę na wieczorną mszą św., podczas której będziemy
się modlić za chorych oraz udzielimy chętnym sakramentu Namaszczenia Chorych.
Zachęcamy, aby w miarę możliwości pomóc chorym z waszych rodzin w przybyciu do
kościoła. Jest co prawda bardzo ostra zima, ale być może w sobotę będzie łagodniej.
Zachęcamy jak największą liczbę chorych do przyjęcia Sakramentu Namaszczenia. Nie
jest to – jak niektórzy myślą – ostatnie namaszczenie przed śmiercią. To namaszczenie
można przyjmować wiele razy w życiu, w każdej cięższej chorobie, gdyż jest to
sakrament, który Bóg daje człowiekowi jako umocnienie i uzdrowienie. Jak uczy św.
Paweł Apostoł, ta „modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go
podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone”. Pomóżcie zatem
wszystkim swoim chorym lub sami korzystajcie z tych łask.
4. Ponieważ dzisiaj jest pierwsza niedziela miesiąca lutego, chcielibyśmy tradycyjnie
poinformować o stanie budowy kościoła i jego finansach. Dzisiejsze podsumowanie
będzie dotyczyło zarówno miesiąca grudnia poprzedniego roku, jak i ostatniego miesiąca
stycznia. W tym czasie wasze ofiary na budowę kościoła wyniosły: w grudniu 6 tyś. zł,
a w styczniu 6,800 zł. Dodatkowo z ofiar za opłatki zebrano ok. 20 tyś. zł., a ofiary
złożone po kolędzie (po odjęciu podatku do Kurii Biskupiej) wyniosły 50,5 tys. zł.
Dzięki tym ofiarom spłaciliśmy resztę zaciągniętego długu (15,5 tys.), pokryliśmy
kolejne koszty budowy, które w bardzo pracowitym grudniu wyniosły ok. 24 tyś., a w
styczniu 6,100 zł. – łącznie z opłaceniem ubezpieczenia kościoła. Gdy to wszystko
podliczymy, to w kasie budowy kościoła pozostaje nam obecnie 37,700 zł. Dziękujemy
wam zatem za wszelką formę pomocy, że mimo tak ogromnych prac w poprzednim roku,
w nowy rok weszliśmy nie tylko bez długu, ale mamy coś na przyszłość. Nasza
przyszłość to z pewnością najpierw przetrwanie srogiej zimy, ale jeżeli trochę
złagodnieje, to postaramy się przynajmniej pomalować ściany prezbiterium i pracować
nad projektem ołtarza.
5. Chciałbym też dodać, że mimo wielkich kosztów ogrzewania kościoła, na razie nie
wzięliśmy z funduszu budowy kościoła nawet złotówki. Staramy się to pokrywać ze
środków klasztornych i z innych waszych ofiar, ale oczywiście prosimy o wsparcie, bo
boimy się – jak zapewne wszyscy – rachunków za ostatni ciężki miesiąc. Nasze

ogrzewanie podłogowe jest jednym z najlepszych rozwiązań, bo przy mniejszym
nakładzie energii lepiej odczuwa się ciepło i nie jest tak zimno w nogi i kolana, ale
jednak jest to nowy kościół i na początku jest bardzo trudno go ogrzać – tym bardziej, że
nie jest jeszcze dostatecznie uszczelniony. Aby na przyszłość zminimalizować także
wszelkie straty ciepła, z pewnością w najbliższym roku musimy ocieplić styropianem
zewnętrzne ściany kościoła, a w najbliższym tygodniu wykonamy wewnętrzną kotarę
osłaniającą wejście do kościoła, by zatrzymać zimno od otwieranych drzwi. Prosimy też
o jak najszybsze zamykanie drzwi wejściowych.
6. Powracając do dnia dzisiejszego, pragnę jeszcze zaprosić w imieniu pana Stanisława
Brzozowskiego na kolejne spotkanie nowego Klubu Dyskusyjnego, które odbędzie się
dzisiaj o godz. 19 w klasztornej kawiarence. Dzisiejsze spotkanie poświęcone będzie
sprawie kontrowersyjnego porozumienia ACTA, dotyczącego praw autorskich nie tylko
w Internecie ale i w wielu dziedzinach kultury i przemysłu. Jest to bardzo złożony
problem, który może nie wszyscy dostatecznie rozumieją, dlatego tym bardziej warto się
spotkać i posłuchać lub podyskutować w miłej atmosferze. Zapraszamy.
7. Za chwilę, przed zakończeniem Mszy Św., kapłan poświęci sól i wodę, którą tradycyjnie
święci się w dzień św. Agaty – przypadający właśnie dzisiaj. Kapłan poświęci zarówno
tą sól i wodę, którą być może ktoś przyniósł ze sobą, jak i większą ilość przed ołtarzem,
aby każdy kto zechce, mógł sobie sprzed ołtarza wziąć do domu. To jednak dopiero po
krótkiej Adoracji Najświętszego Sakramentu, który jak w każdą pierwszą niedzielę
miesiąca czynimy.
8. Wszystkim życzymy obfitości Bożych darów na cały nadchodzący tydzień – oby znacznie
cieplejszy i pełen radości – nie tylko dla dzieci w ferie, ale i dla dorosłych. Szczęść Boże.

