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6 NIEDZIELA WIELKANOCY – 13 maja 2012 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiaj dzień I Komunii Świętej, do której przystąpi 58 dzieci z naszej parafii. Prosimy,
aby na Mszę św. o godz. 11.00 przyszły tylko osoby związane z rodzinami dzieci
pierwszokomunijnych.
2. Za tydzień Rocznica I Komunii św. na Mszy św. o godz. 11.00
3. W liturgii kościoła w tym tygodniu obchodzimy:
 w poniedziałek święto św. Macieja apostoła
 w środę święto św. Andrzeja Boboli.
 w następną niedzielę Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.
4. Zakończyliśmy pierwszy etap malowania kościoła (prezbiterium i kaplice boczne) - mamy
nadzieję, że podoba się wam realizowany projekt. Prezbiterium będzie jeszcze w różny
sposób ozdabiane figurami świętych – o czym będziemy informować. Reszta ścian kościoła
zostanie pomalowana po zakończeniu licznych uroczystości w maju i czerwcu, aby prace nie
kolidowały z uroczystościami.
5. Rodzice dzieci pierwszokomunijnych ufundowały do naszego kościoła piękną ambonkę
ołtarzową. Została ona zaprojektowana przez o. Cypriana, a wyrzeźbiona w kamieniu
piaskowym przez wybitnego rzeźbiarza Jana Pastuszka z Józefowa. Rzeźba ambonki
przedstawia scenę z życia świętego Franciszka i św. Antoniego, w której św. Franciszek
zafascynowany przyrodą i całym światem stworzonym przez Boga, mówił kazanie nawet do
ptaków, nakazując im uwielbianie Boga-stwórcy. Ptaszki zaś w cudowny sposób nie
uciekały, lecz słuchały kazania św. Franciszka. Podobnie św. Antoni mówił kazanie do ryb.
Niech te sceny przypominają nam, że my, jako najdoskonalsze stworzenia Boże, tym
bardziej powinniśmy słuchać Słowa Bożego i uwielbiać naszego Stwórcę. W podobny
sposób jak ta ambonka zostanie w przyszłości wykonana chrzcielnica oraz ołtarz soborowy,
aby stanowiły piękną i wymowną całościowo kompozycję.
6. W tym roku organizowane są w naszej parafii jeszcze następujące pielgrzymki:
1/ do sanktuarium św. Antoniego w Radecznicy 13 czerwca
2/ do Medjugorie (7-14 lipca)
3/ do Wilna, Augustowa i Sokółki (24- 26 sierpnia) oraz
4/ do Ziemi Świętej 22 do 29 września.
Informacje w zakrystii lub u o. Oktawiana
7. Serdecznie dziękujemy tym wszystkim, którzy w minionym tygodniu okazali wielką pomoc
w utworzeniu kwietników na zewnętrznych schodach kościoła. Dziękujemy zarówno tym,
którzy budowali konstrukcję, jaki tym, którzy zajęli się kompozycją kwiatową.
8. Wybetonowane zostały także na schodach 4 kolumny, stanowiące w zamyśle projektanta
komplet do kolumn wewnątrz kościoła.
9. Nadal przypominamy i zapraszamy na codzienne nabożeństwa majowe.
10. Dzisiaj obchodzimy także Święto Matki Bożej Fatimskiej. Z tej racji po mszy św.
wieczornej odprawimy Nabożeństwo Fatimskie, które kontynuować będziemy w każdy 13ty dzień miesiąca, aż do października. Serdecznie zachęcamy i prosimy przynieść ze sobą
świece na procesję do okolicznych kaplic. W razie niesprzyjającej pogody nabożeństwo
odprawimy w kościele ok. godz. 19.00.

Wszystkim życzymy radosnej niedzieli i błogosławionego tygodnia.

