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XXVI Niedziela – 28 września 2014 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. W tym tygodniu –w środę- rozpoczyna się miesiąc październik oraz nabożeństwa różańcowe.
Będą one odprawiane codziennie o godz. 17.30. Zachęcamy wszystkich do uczestnictwa,
zwłaszcza dzieci i młodzież. Dla dzieci rozdawane będą codziennie specjalne wyklejanki.
2. W tym tygodniu przypadają I Czwartek, Piątek i Sobota miesiąca oraz wszystkie nabożeństwa
z nimi związane. W Piątek odwiedziny chorych. W niedziele zmiana tajemnic różańcowych.
W I środę miesiąca zapraszamy na nabożeństwo przed figurą Matki Bożej Skalnej z Kalabrii.
3. W liturgii kościoła będziemy obchodzić:
 w Poniedziałek – świętych archaniołów Michała, Gabriela i Rafała
 we Wtorek – św. Hieronima
 w środę – św. Teresy od Dzieciątka Jezus
 we czwartek – świętych Aniołów Stróżów
 w sobotę – św. Franciszka z Asyżu
4. Szczególnie zapraszamy w sobotę na bardzo ważną Uroczystość Św. Franciszka z Asyżu,
założyciela naszego zakonu, a także patrona obecnego Ojca Świętego. Jest to w naszych
klasztorach największa uroczystość, podczas której wieczorem odprawiane jest specjalne
nabożeństwo „TRANSITUS” – upamiętniające błogosławioną śmierć św. Franciszka.
Zapraszamy szczególnie grupy parafialne: Oazę Dzieci Bożych, młodzież, Domowy Kościół,
Legion Maryi, Róże Różańcowe, Radę Parafialną, chór Albertus i ministrantów.
5. Jeszcze dzisiaj zapraszamy uczestników ostatniej pielgrzymki do Częstochowy na Mszę św.
dziękczynną o godz. 16.30, a po niej spotkanie w klasztorze.
6. Także dzisiaj spotkanie organizacyjne z rodzicami dzieci do I Komunii o godz. 14.00.
7. Spotkanie organizacyjne rodziców młodzieży do Bierzmowania odbędzie sie w najbliższa środę
o godz. 19.00 w sali klasztornej.
8. W związku ze znanymi nam wszystkim codziennymi utrudnieniami i korkami na ul. Generała
Ducha pan dr inż. Antoni Jakóbczak (nauczyciel akademicki Politechniki Lubelskiej)
zaproponował inne niż planowane dotąd rozwiązanie problemu, poprzez budowę wiaduktu
łączącego ul. Willową z ul. Solarza i Koncertową na Czechowie. O szczegółach można
przeczytać na stronie internetowej, której adres podany jest na wywieszonym plakacie.
9. Zgłoszone zostały także do budżetu obywatelskiego miasta różne projekty dotyczące rozwoju
naszej dzielnicy. Jest tych projektów dużo i wiele z nich bardzo ważnych (m.in. remonty ulic
lub organizacja wydarzeń sportowo-kulturalnych), dlatego warto się z nimi zapoznać i poprzeć
swoim głosem, aby nasza dzielnica mogła się pozytywnie rozwijać. Ulotki z tymi projektami
wyłożone są na stoliku z gazetami, a głosować można przez internet oraz fizycznie w
wyznaczonych punktach - taki ma być też w Stokrotce.
10. Pewne biuro poselskie zaproponowało nam zorganizowanie specjalnej wycieczki dla dzieci i
młodzieży do Warszawy pod hasłem „Bezpieczeństwo na drodze”. W programie przewidziano
spotkanie w Sejmie, zwiedzanie Pałacu Prezydenckiego i wizytę na Stadionie Narodowym.
Organizatorzy jako koszt wycieczki zaproponowali wykupienie cegiełki na budowę naszego
kościoła za 100, 70 lub 50 zł. Wycieczka byłaby możliwa w grudniu dla ok. 30 osób. Chętni
mogą się zgłaszać w zakrystii.
11. Za tydzień I niedziela miesiąca października. Prosimy o szczególne wsparcie budowy kościoła
i kontynuowanych prac na placu przedkościelnym.
12. Dziękujemy zaś tym wszystkim, którzy dbają o kwiaty w kościele.
13. Wszystkim dziękujemy za dzisiejszą wspólną modlitwę i życzymy obfitości Bożych łask.

