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XVIII Niedziela zwykła - 4 sierpnia 2013 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiaj w pierwszą niedziele miesiąca przypominamy o zmianie tajemnic różańcowych.
2. Rozpoczęty miesiąc sierpień skłania nas do podejmowania szczególnych działań i
wyrzeczeń na rzecz trzeźwości osobistej i całego polskiego Narodu.
3. W najbliższy wtorek przypada święto Przemienienia Pańskiego. Msze o 7.00 i 18.00.
4. W środę – czyli w I środę miesiąca – Grupa Modlitewna Matki Bożej Skalnej z Kalabrii
zaprasza na Różaniec przed figurą Matki Bożej Skalnej po Mszy św. wieczornej.
5. W tym tygodniu kościelna organizacja „Kirche in Not” (Kościół w potrzebie) organizuje
zbiórkę starego sprzętu elektrycznego. Organizacja ta od ponad 50 lat pomaga ludziom
w potrzebie, a dla zdobycia środków tym razem organizuje zbiórkę złomu elektrycznego
np. zużyte komputery, drukarki, telewizory, pralki, odkurzacze itp. Specjalny samochód
przyjedzie po odbiór w sobotę między godz. 9 a 15. Jeżeli ktoś nie może przynieść
sprzętu w sobotę, to może go złożyć w ciągu tego tygodnia na placu kościelnym, pod
zadaszeniem przy starym kościele - jest tam wywieszona karta z oznaczeniem miejsca.
Jaki dokładnie sprzęt można przynieść informuje ulotka wyłożona przy wyjściu z
kościoła. Z pewnością jest to okazja do pozbycia się z domu starych rzeczy, a jeżeli ktoś
z tych śmieci potrafi zrobić dobry pożytek, to tym bardziej warto.
6. Przypominamy, że organizowana jest pielgrzymka do Częstochowy w dniach 13-14
września. Koszt 130 zł. obejmuje także nocleg i obiady w Domu Pielgrzyma. Zapisy przy
stoliku z gazetami, z podaniem nr. PESEL i przedpłatą 50 zł.
7. Osoby pragnące pojechać na pielgrzymkę do Radecznicy 12 sierpnia, proszone są o
zgłoszenie się do zakrystii.
8. Na naszej stronie internetowej parafii udostępniamy powoli kolejne relacje foto-video z
minionego festynu. Zapraszamy do częstego zaglądania na naszą stronę.
9. Składamy serdeczne podziękowanie za wszelkie wasze ofiary składane na potrzeby
budowy kościoła. W minionym miesiącu lipcu zebraliśmy 6 150 zł. Bóg zapłać.
10. Odsłoniliśmy dzisiaj nowy, rzeźbiony w piaskowcu ołtarz soborowy. Wyrzeźbił go pan
Jan Pastuszka z Józefowa. Ołtarz ten stanowi niejako komplet stylistyczny z ambonką i
chrzcielnicą. Ołtarz osadzony jest na przełamanym chlebie, nawiązującym do patrona
naszej świątyni Św. Brata Alberta i jego życiowego motta, iż trzeba być dobrym jak
chleb dla innych – o czym przypomina także wyryty złoty napis na ołtarzu. Bryłę chleba
okalają złote kłosy zboża i srebrne kiście winogron, jako symbole eucharystyczne.
Z drugiej strony ołtarza - którego wy nie widzicie - zarysowany jest kształt kielicha
eucharystycznego. Całość waży ponad tonę. Koszt wykonania, łącznie ze złoceniami
wyniósł 12,5 tyś zł. Większą część sfinansowali rodzice tegorocznych dzieci
pierwszokomunijnych i rocznicowych. Ołtarz został już poświęcony, natomiast jego
konsekracji i wbudowania w niego relikwii świętych dokona biskup podczas przyszłej
konsekracji całego kościoła.
11. Za tydzień składka na tacę przeznaczona będzie do kurii biskupiej na Centrum Jana Pawła II
w Lublinie. Gdyby ktoś chciał złożyć ofiarę na budowę, musi to zrobić w kopercie lub do
skarbonki.
12. Za chwilę wystawienie i comiesięczna adoracja Najświętszego Sakramentu.

