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XVI Niedziela zwykła - 20 lipca 2014 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. W liturgii kościoła w tym tygodniu będziemy obchodzić:
 we Wtorek – wspomnienie św. Marii Magdaleny
 w Środę – św. Brygidy, patronki Europy
 w Czwartek - św. Kingi
 w Piątek - św. Jakuba, Apostoła i św. Krzysztofa
 w Sobotę – św. Joachima i Anny, Rodziców N.M.P.
2. Przypominamy, że w miesiące wakacyjne – lipiec i sierpień - w planie mszy św.
niedzielnych dodana jest Msza św. o godz. 20.00.
3. Z racji przypadającego w tym tygodniu liturgicznego wspomnienia św. Krzysztofa,
patrona kierowców, rozpoczyna się dziś w całej Polsce tydzień modlitw w intencji
kierowców i podróżujących, natomiast w następną niedzielę poświęcimy pojazdy
mechaniczne po każdej mszy św. Będzie można także złożyć okolicznościowe ofiary na
środki transportu dla misjonarzy.
4. W ostatnim tygodniu rozpoczęły się prace przy naszym starym, drewnianym kościółku,
który został postawiony jako tymczasowy 23 lata temu. Po dość długim oczekiwaniu
udało nam się rozwiązać problem jego przyszłości, co było dosyć pilne, gdyż po
pierwsze chcąc zrealizować plan zagospodarowania placu przed kościołem trzeba było
kościółek usunąć, a po drugie kościółek po 3 latach nieużywania bardzo szybko się
niszczył wskutek wilgoci. Aby go nie zmarnować – bo wszystkim nam go szkoda,
najlepszym rozwiązaniem było przenieść go do jakiejś małej parafii, aby mógł służyć
jeszcze wiele lat. Rok temu taką chęć wyraził ks. Abp Herkulan Malczuk z Kijowa na
Ukrainie, gdzie powstała nowa parafia nieopodal Kijowa, i gdzie Mszę św. odprawiają w
zwykłym domu. Mimo wszystko przez rok nie mogli się oni ostatecznie zdecydować, czy
dadzą radę przenieść ten kościółek. Aż wreszcie w miniony tygodniu przyjechali
fachowcy i rozpoczęli pracę. Umiejętnie go rozbiorą i przeniosą w inne miejsce. Bardzo
się z tego cieszymy, gdyż kościółek nie zostanie zniszczony, a dodatkowo my możemy
zrobić dobry uczynek ofiarując go potrzebującej parafii. Chcielibyśmy jednak, aby
pozostała nam jakaś pamiątka po tym kościółku dlatego planujemy, aby zrobić jego małą
makietę i wkomponować w planowaną na placu przed kościołem fontannę ku czci św.
Jana z Dukli. W ten sposób fontanna upamiętni zarówno obecny Rok św. Jana z Dukli, a
także nasz stary kościółek. Prosimy o modlitwy, aby wszystkie te prace przebiegały
pomyślnie i bezpiecznie, gdyż nie są łatwe. Równocześnie prowadzimy prace osuszania
muru przy wejściu do klasztoru. Tak więc wakacje zapowiadają się bardzo pracowicie.
Prosimy was też o ostrożność przy poruszaniu się wokół prowadzonych prac.
Wszystkim wam życzymy miłej niedzieli i obfitego błogosławieństwa Bożego na cały
tydzień, a szczególne życzenia dla wszystkich solenizantów tego tygodnia.
Witamy także w naszej wspólnocie Br. Waltera, który jest naszym nowym zakrystianem,
a który jest dla większości z was znany, gdyż był już w naszej parafii, a po 6 latach pracy
w klasztorze w Leżajsku znowu powrócił do nas. Bardzo się z tego cieszymy i życzymy mu
owocnej i radosnej pracy w naszej parafii.

