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XXII Niedziela – 1 września 2013 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Serdecznie witamy wszystkich, którzy powrócili ze swoich wakacji i urlopów i życzymy
błogosławionego czasu pracy – zarówno dzieciom jak i starszym.
2. Dzisiaj z racji rozpoczynającego się roku szkolnego Msza św. o godz. 13.00 w intencji
dzieci oraz poświęcenie przyborów szkolnych dla pierwszoklasistów.
3. Także dzisiaj Przedszkole „Chatka Puchatka” zaprasza na dodatkową Mszę św. o godz.
15.00 dla dzieci rozpoczynających nowy rok w przedszkolu. Po mszy św. organizatorzy
zapraszają na plac przedszkolny przy ul. Kaskadowej na Festyn osiedlowy pod nazwą
„Żegnajcie wakacje”. W programie wiele pokazów, zabaw i poczęstunek. Od g. 16-18.
4. Przypominamy, że od dzisiaj nie ma już wakacyjnej mszy św. o godz. 20.00.
5. W tym tygodniu przypada pierwszy Czwartek, Piątek i Sobota miesiąca. W I piątek
odwiedzimy chorych od godz. 9.00. Przywracamy po wakacjach mszę św. dla dzieci
szkolnych o godz. 17.00. Spowiedź pierwszo-piątkowa pół godziny przed mszą św.
W pierwszą środę miesiąca zapraszamy także grupę modlitewną Matki Bożej Skalnej na
wieczorne nabożeństwo.
6. Ogłaszamy, że w tym roku szkolnym nie będzie uroczystości I Komunii Świętej, lecz
dopiero za rok, co jest decyzją biskupów dla całej Polski, ze względu na różnice wieku
dzieci, jakie pojawiły się w szkołach po wprowadzonej reformie. Będzie natomiast
rocznica I Komunii w 2 niedzielę maja. Prosimy także o zgłaszanie się do zakrystii
młodzieży, która w najbliższym roku pragnie przyjąć Sakrament Bierzmowania.
7. Dziękujemy za złożone w ubiegłą niedzielę ofiary w akcji „Tornister pełen uśmiechów”.
Zebraliśmy 410 zł., które przekazane zostały do Caritas.
8. Po wakacjach wznawiają swoje spotkania wszystkie grupy parafialne. Są to:
 Ministranci – 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 – w godz. 13.30-18.00
 Aerobic – we wtorki i czwartki o godz. 20.00 (rozpoczęcie w ten czwartek)
 Kick-boxing – w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki o godz. 19.00
 Klub dyskusyjny – zaprasza na spotkanie już dzisiaj o godz. 19.00 w kawiarence
„Pod Aniołkiem”.
 Zapraszamy także do wstępowania do takich grup jak Oaza Rodzin, Legion Maryi,
Koła Różańcowe, by żyć duchem religijnym nie tylko w niedziele ale także czynnie
włączać się w ewangelizację.
9. Dzisiaj z racji I niedzieli tradycyjnie chcemy podać kilka informacji na temat prac
budowlanych przy kościele. Najpierw dziękujemy serdecznie za wszelkie wsparcie
modlitewne i finansowe. W okresie wakacji zainteresowanie trochę spadło, ale mimo
wszystko w minionym miesiącu zebraliśmy na budowę 6 295 zł. plus 1350 zł. za bukiety
ziół na Wniebowzięcie. Pragnę także podziękować o. Azariaszowi z Rzymu, który
pomagał mi w wakacje jeżdżąc po różnych parafiach w Polsce by poprzez śpiew i
sprzedaż płyt zapracować na budowę kościoła prawie 20 tyś. zł. Dzięki temu i waszej
życzliwości obecnie na koncie budowy mamy prawie 90 tyś zł. Wydaje się to dosyć

dużo, bo zbieraliśmy dłuższy czas – głównie z myślą o wykonaniu kanalizacji
deszczowej na placu kościelnym. Potrzeby jednak okazały się znacznie większe, gdyż
koszt wykonania całego systemu kanalizacji, łącznie z doprowadzeniem wody do
hydrantów w kościele został wstępnie wyceniony na ok. 140 tyś zł. (same roboty
ziemne). Są to koszty odstraszające i smutne, że tyle pieniędzy trzeba zakopać w ziemi,
ale niestety musimy to kiedyś zrobić, i to oby jak najszybciej, gdyż woda niszczy nam
mury. Planowaliśmy rozpocząć prace już wcześniej, w czasie wakacji, ale wciąż mamy
problemy z projektami i pozwoleniami na budowę, co się przeciąga, głównie z powodu
nowych przepisów przeciwpożarowych i hydrantów, które wymagają nowych planów i
uzgodnień. Z drugiej zaś strony nie stać nas jeszcze na tak wielką inwestycję. Brakuje
nam jeszcze ok. 50 tyś zł. – nie licząc późniejszego zagospodarowania placu,
utwardzenia i wykonania parkingów, co może wypadało zrobić na wiosnę. Tego typu
prace są bardzo trudne, ale wygląd naszego kościoła na zewnątrz też jest ważny, bo to
nasza wizytówka. Czasami mamy dylemat, co robić najpierw, czy wyposażenie w
kościele czy prace na zewnątrz. Co ważniejsze i pilniejsze. W tej chwili musimy chyba
więcej wysiłku włożyć w prace na zewnątrz, a po troszkę też kontynuować w kościele,
aby i kościoła nie zaniedbać. Dlatego międzyczasie wykonujemy kolejną rzeźbę do
ołtarza w prezbiterium, która stanie obok Krzyża oraz kontynuujemy prace na poddaszu
nad zakrystią. Tych prac jest naprawdę sporo i rodzą sporo zmartwień, ale liczymy na
pomoc Bożą i wasze wsparcie. Jesteśmy tego świadomi, że początek roku szkolnego to
dla większości waszych rodzin trudny czas i wiele wydatków, ale jak sobie już z nimi
poradzicie, to prosimy o wsparcie. My w klasztorze także próbujemy w różny sposób
zapracować na tę budowę, wyjeżdżając na różne akcje, ale musimy połączyć siły.
Szczególnie prosimy o modlitwy, gdyż czasami sprawy urzędowe są trudniejsze od
innych. Za wszystko dotychczasowe z serca wam dziękujemy.
10. Wszystkim życzymy błogosławionego tygodnia, a dzieciom i młodzieży radosnego
rozpoczęcia nowego roku w szkole. Przypominamy także o dzisiejszym małym festynie
przy przedszkolu. Szczęść Boże.

