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7 Niedziela Wielkanocna - Wniebowstąpienie – 1 czerwca 2014 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiaj 1 niedziela miesiąca czerwca – Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.
Przypominamy o zmianie tajemnic różańcowych po mszy św. o godz. 9.00, a dla dzieci po
mszy o godz. 13.00.
2. Wczoraj zakończyliśmy nabożeństwa majowe. Pragniemy wyrazić szczególną radość i
podziękowanie za udział w nabożeństwach, nie tylko tutaj w kościele ale także przy 4
przydrożnych kaplicach. W tym roku pogoda często nie sprzyjała, ale jednak wytrwale
gromadziliście sie na nabożeństwach. Niech Matka Najświętsza wam wynagrodzi. Dzieci,
które gorliwie uczęszczały na majówki i zbierały sobie naklejki otrzymają stosowne
nagrody dzisiaj po mszy św. o godz. 13.00.
3. Dzisiaj rozpoczynamy nabożeństwa czerwcowe – ku czci Najświętszego Serca Pana
Jezusa. Zapraszamy codziennie na godz. 17.30.
4. W tym tygodniu przypadają dni odnowy religijnej: I czwartek, piątek i sobota miesiąca
oraz wszystkie nabożeństwa z nimi związane. Chorych odwiedzimy w piątek od godz.
9.00. Spowiedź pierwszopiątkowa od godz. 17.30. W I środę miesiąca wieczorny
różaniec prowadzi grupa modlitewna Matki Bożej Skalnej.
5. Dzisiaj przypada ogólnopolskie Święto Dziękczynienia oraz związana z nim zbiórka ofiar
do puszek na budowę Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie, jako wotum
wdzięczności Narodu za św. Jana Pawła II.
6. My dziękujemy wam za wszelkie wsparcie naszej budowy kościoła. Jak łatwo zauważyć
w minionym tygodniu rozpoczęliśmy dalsze prace na placu przedkościelnym. Wiążą się
z tym też pewne utrudnienia przy wjeździe na plac, dlatego prosimy, aby samochody
parkować nie na placu lecz zaraz na początku wjazdu za starym kościółkiem przy ulicy –
tam jest nieco twardszy teren. Po to właśnie prowadzimy te prace, aby plac i parking
były coraz lepsze. Niestety tych prac jest jeszcze bardzo dużo i bardzo kosztowne, stąd
musimy je podzielić na etapy. Na początek przygotujemy parking z jednej strony placu
od strony wjazdu, a później będziemy stopniowo utwardzać resztę terenu. Musimy także
dokończyć budowę frontonu kościoła z przylegającym murem, gdyż obecnie
wybudowany jest tylko fragment frontu kościoła. Całość jest niestety bardzo droga gdyż
wyliczona na ok. 600 tyś zł. Dla nas jest to suma kosmiczna ale musimy stopniowo temu
poradzić. Wybieramy najtańszych wykonawców. Obecnie wybraliśmy spośród 6 firm
taką, która wykona najtaniej, a jednocześnie jest bardzo solidna i doświadczona.
Równocześnie bezinteresownie pomagają w pracach parafianie, głównie Mariusz
Pastuszak z ramienia Rady Parafialnej, Mieczysław Rola czy Gustaw Król – Bóg im
zapłać. Za ok. 2 tygodnie ma być ukończony pierwszy parking o powierzchni 850 m2.
Ten parking będzie jeszcze nieco „urwany” bo blokuje nam stary kościółek na placu i
musimy go jeszcze omijać ale ciągle staramy się o to, aby znalazł się ktoś tzn. jakaś
parafia, która będzie chętna zabrać sobie ten kościółek, by im służył i nie zmarnował się.
Jak natomiast wygląda nasza sytuacja finansowa? Ja zapewne pamiętacie poprzedni rok
skończyliśmy na „zero”, co i tak było ogromnym sukcesem po wykonaniu drogiej
kanalizacji placu. W obecnym roku mamy finanse z waszych ofiar po kolędzie, czyli 60
tyś. zł. (to jest 1/10 potrzebnej sumy). Comiesięczne wasze datki na budowę (tj. na
składkę, w kopertach i przelewy bankowe) wynoszą w tym roku ok 4-5 tyś zł.

(w poprzednich latach były one czasem 2 razy większe – co zapewne wiąże się z coraz
trudniejszą sytuacja finansową w waszych domach, co oczywiście rozumiemy, bo
wszystkim jest trudniej, ale i zapewne z tym, że wielu osobom wydaje się, iż skoro
jesteśmy w kościele, to budowa już zakończona. Niestety nie - prace wykończeniowe i
wokół kościoła są często droższe niż same mury kościoła. Stąd i nas czeka wiele
wydatków. Ale wierzymy, że Bóg nam dopomoże i próbujemy kontynuować prace.
Obecna pierwsza część parkingu będzie kosztować ok. 110 tyś. zł., a następnie
spróbujemy dobudować resztę frontonu kościoła wraz z przylegającymi ubikacjami,
kioskiem, kancelarią itp. Całość kolejne 100 tyś zł. Resztę prac musimy zostawić na
następne lata. Oczywiście na obecne prace też jeszcze nie mamy dostatecznie finansów
(zaledwie połowę), ale liczymy na waszą pomoc i Boże błogosławieństwo. Prosimy więc
o modlitwy, zwłaszcza w codziennym różańcu, tu w kościele. Mobilizujące jest to, że w
przyszłości zaplanowany plac przed kościołem będzie naprawdę piękny. Staramy się
przygotować graficzną wizualizacje tego placu, aby wam go pokazać na obrazku, bo z
pewnością warto go robić.
7. Za chwilę Adoracja Najświętszego Sakramentu. Módlmy sie więc szczególnie o
błogosławieństwo w tych trudnych pracach.
8. Módlmy się też w intencji pielgrzymki, która wczoraj wyjechała do Dukli na uroczystości
obchodów Roku św. Jana, a dzisiaj pielgrzymuje po sanktuariach podkarpacia.
9. Wszystkim wam życzymy błogosławionego tygodnia. Niech Pan Bóg obdarzy was
Pokojem i Dobrem.

