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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dziękujemy tym, którzy uczestniczyli w miniony wtorek w odpuście parafialnym św. Brata
Albert oraz w czwartkowej procesji Bożego Ciała. Dziękujemy szczególnie tym, którzy
czynnie się zaangażowali w procesję oraz przystroili ołtarze i domy. Obecnie trwa Oktawa
Bożego Ciała, podczas której codziennie idziemy w procesji Eucharystycznej wewnątrz
kościoła. Zakończenie Oktawy w czwartek.
2. W piątek obchodzimy uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa (z racji uroczystości
nie obowiązuje post piątkowy),
w sobotę obchodzimy wspomnienie Niepokalanego Serca Maryi.
W następną niedzielę przypada uroczystość apostołów Piotra i Pawła. Ofiary na tacę
przeznaczone będą na Stolicę Apostolską – tzw. Świętopietrze.
3. Za 2 tygodnie będziemy obchodzić wielką uroczystość ku czci św. Jana z Dukli, patrona
obecnego roku 2014. W programie uroczystości przewidziane jest przewiezienie relikwii św.
Jana z kościoła pobernardyńskiego na starym mieście, następnie uroczysta msza św. o godz.
13.00, a po niej specjalny festyn z wieloma atrakcjami. Ogólny program festynu
wywieszony jest na tablicy ogłoszeń. Podczas festynu obecny będzie także na placu
specjalny samochód do badań przeciwrakowych tzw. Cytomammobus, wykonujący
bezpłatne badania mammograficzne i cytologiczne, a także specjalny gabinet lekarza
chirurga onkologa. Zachęcamy do skorzystania z tej niecodziennej okazji. Bliższe
informacje na plakacie przy wyjściu z kościoła.
W związku z przygotowaniami do festynu bardzo prosimy o pomoc w uporządkowaniu
placu przed kościołem. Czeka nas ogromnie dużo przygotowań. Część prac będzie
wykonywała firma budowlana, ale prace porządkowe musimy wykonać sami. Prosimy
zatem
o
pomoc
szczególnie
w
najbliższą
sobotę
od
godz.
9-tej.
Panie gospodynie prosimy natomiast o upieczenie na festyn ciast, które zawsze cieszą się
dużym powodzeniem. Zapraszamy też dzieci i młodzież do wzięcia udziału w programie
„Pojedynek na wiedzę historyczną o św. Janie z Dukli”, za który przewidziane są duże
nagrody. Materiały do nauki o św. Janie są na naszej stronie internetowej.
4. W najbliższy wtorek odbędzie się specjalne spotkanie Rady Duszpasterskiej po mszy św.
wieczornej. Bardzo prosimy o obecność.
5. Na zakończenie smutniejsze ogłoszenie, które dotyczy okresowych zmian zakonników
mieszkających w parafii. Przeniesieni zostali: o. Ksawery (do Krakowa), o. Sebastian (do
Warszawy), br. Damian (do Kalwarii Zebrzydowskiej) i o. Emil (do Radomia). Zmiany te
związane są ze standardowymi zmianami co 3 lub co 6 lat posługi w danym klasztorze albo
po zakończeniu studiów doktoranckich. O. Ksawery przez 6 lat prowadził ministrantów i był
ekonomem klasztoru, br. Damian pracował w zakrystii i organizował różne akcje
patriotyczne, o. Sebastian utworzył i wyszkolił profesjonalną grupę lektorów oraz Kółko
Teatralne, prowadził także Wspólnotę Domowego Kościoła, o. Emil niedawno do nas
przybył, ale przełożeni zdecydowali, że jest bardziej potrzebny w Radomiu. Trudno
wymieniać szczegóły dotyczące ich pracy, ale z pewnością chcemy się za nich pomodlić,
dlatego zapraszamy na Mszę św. w ich intencji we wtorek o godz. 18.00.
6. Wszystkim wam życzymy błogosławionego tygodnia i prosimy o modlitwy w intencji prac
na placu przedkościelnym oraz przygotowań do festynu.

