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XIX Niedziela zwykła - 10 sierpnia 2014 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. W tym tygodniu zapraszamy do kościoła na następujące uroczystości:
 w Środę – Matki Bożej Kalwaryjskiej – jest to zarazem 13 dzień miesiąca i kolejny
dzień fatimski, dlatego serdecznie zapraszamy na Mszę św. wieczorną i
nabożeństwo fatimskie z procesją. Po procesji spotkanie członków Legionu
Maryi z racji patronalnego święta Matki Bożej Kalwaryjskiej.
 w Piątek - Uroczystość Wniebowzięcia Najśw. Marii Panny. Jest to święto
obowiązkowe i Msze św. jak w każdą niedzielę. Tradycyjnie w ten dzień będziemy
święcić zioła i kwiaty. Wianki uwite przez nasze parafianki będzie można nabyć
przed kościołem, składając przy okazji ofiarę na budowę.
2. Dzisiejsza taca zgodnie z zapowiedzią przeznaczona jest dla Kurii Biskupiej, tzn. na
Biskupiak i Centrum Jana Pawła II.
3. Codziennie kontynuowane są prace na placu przedkościelnym. Pomyślnie udało się
zakończyć rozbiórkę starej kaplicy, co wykonano bardzo profesjonalnie, aby można ją było
powtórnie złożyć w innym miejscu. Oczekujemy tylko na samochód transportowy do nowej
parafii na Ukrainie, co się jednak nieco przedłuża ze względu na trwające tam walki.
Bóg zapłać kilku parafianom, którzy w różny sposób pomagali w ubiegłym tygodniu - czy
to ręcznie, czy przy pomocy maszyn (szczególnie p. Gustawowi Królowi, który pracował
spychaczem, rodzinie Kocotów za prace porządkowe, p. Jackowi Badajowi za przewóz
złomu, p. Mariuszowi i Mieczysławowi za nadzorowanie prac). Dziękujemy także i prosimy
o dalsze wasze modlitwy (czy tu w kościele, czy w domu) – modlitwy jakże potrzebne, bo
niektóre sprawy są bardzo trudne do załatwienia, nie zawsze wiemy co zrobić, co
zdecydować i bez Bożej pomocy nie damy rady. W tym tygodniu zamierzamy kontynuować
prace budowy parkingu i dojścia do kościoła.
4. Dziękujemy tym paniom, które opiekują się kwiatami przed kościołem, a także tym, które
przynoszą kwiaty do kościoła. Pani Niedźwiedziowej dziękujemy za nowy obrus ołtarzowy.
5. Dzieciom w o kresie wakacji proponujemy spędzenie wolnego czasu w naszej klasztornej
świetlicy. Zapraszamy w godzinach od 11.30-16.00.
6. Są jeszcze wolne miejsca na dwudniową pielgrzymkę autokarową do Częstochowy w dniach
12-13 września. Koszt 140 zł. Jest to pielgrzymka Legionu Maryi ale mogą w niej
uczestniczyć także inni chętni – tak jak to było w poprzednie lata. Zachęcamy do
uczestnictwa, gdyż jest to bardzo pięknie organizowana pielgrzymka!
7. Witamy w naszej wspólnocie o. Wiktora Tokarskiego, który jest dla większości z was
znany, gdyż był już w naszej parafii, a po kilku latach pracy w klasztorze w Rzeszowie
znowu powrócił do nas i będzie m.in. wykładowcą na KULu. Bardzo się z tego cieszymy i
życzymy mu błogosławionych owoców wszelkich działań.
8. Dziękujemy wszystkim za dzisiejszą wspólną modlitwę i życzymy obfitości Bożych darów na
cały tydzień, zarówno tym pracującym, jak i tym którzy mają szczęście wyjechać na urlop.
Niech wam towarzyszy Boże błogosławieństwo.

