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14 Niedziela Zwykła – 5 lipca 2015 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiaj I niedziela lipca. Przypominamy o zmianie tajemnic różańcowych.
2. Przypominamy, że w miesiącach wakacyjnych lipcu i sierpniu nie będzie niedzielnej Mszy
św. o godz. 16:30 – natomiast zamiast niej będzie o godz. 20:00.
3. W najbliższym tygodniu w liturgii kościoła będziemy obchodzić:
 w Poniedziałek: Bł. Marii Teresy Leduchowskiej
 w Środę: Św. Jana z Dukli
 w Sobotę: Św. Benedykta, Patrona Europy
4. Z racji przypadającego w tym tygodniu wspomnienia św. Jana z Dukli oraz na pamiątkę
ubiegłorocznych obchodów Roku św. Jana z Dukli, w tym tygodniu uruchomiony zostanie
na placu pamiątkowy pomnik z figurą św. Jana z Dukli. Pomnik ten w formie fontanny
nawiązywał będzie do źródła świętej wody, jakie wytryska na puszczy św. Jana w Dukli.
Dodatkowo na pomniku umieszczona jest makieta naszego starego kościółka. Fontanna jest
już gotowa, natomiast w tym tygodniu oczekujemy na dostarczenie figury św. Jana – wtedy
dopiero całość zostanie uruchomiona i poświęcona. W tym miejscu pragnę podziękować
p. Markowi Śmierciakowi, który wykonał makietę starego kościółka oraz cały ostatni
tydzień pracował nad ukończeniem i uruchomieniem fontanny oraz montażem oświetlenia,
żeby w nocy był ładny efekt. Specjalnie przyjechał z Cieszyna i poświęcił swój urlop by
pomóc w tej pracy (razem ze swoja żoną) dlatego bardzo mu dziękujemy.
5. W okresie wakacyjnym organizowane są następujące pielgrzymki:
 Legion Maryi organizuje pielgrzymkę na Jasną Górę i Święty Krzyż w dniach 11-12
września (piątek, Sobota). Prosimy, aby jak najwcześniej zgłaszały się chętne osoby,
by dokonać rezerwacji noclegów.
 Druga pielgrzymka to pielgrzymka rowerowa dla młodzieży i dorosłych do Kalwarii
Zebrzydowskiej w ostatnim tygodniu wakacji, czyli od 24 do 29 sierpnia. Piękna trasa
pielgrzymki będzie przebiegać między innymi szlakiem Piastowskim i szlakiem
Orlich Gniazd. Wszelkie informacje dotyczące szczegółów udziela organizator
pielgrzymki o. Emil, po każdej Mszy św. w zakrystii.
6. Dziękujemy za wszelkie ofiary złożone dzisiaj i w minionym miesiącu na budowę kościoła.
W ostatnim miesiącu zebraliśmy łącznie 4980 zł. + 2750 zł. za wianki, chlebki i ciasta.
Wkrótce rozpoczniemy murowanie dalszej części muru frontonu kościoła z przyległymi
pomieszczeniami kancelarii i ubikacji (czekamy tylko na odpowiednią firmę). Kontynuować
będziemy także prace na placu. Mamy jednak problem z usunięciem zalegającej hałdy
ziemi. Gdyby ktoś wiedział o kimś, kto potrzebuje ziemi i mógłby zabrać z naszego placu, to
prosimy o poinformowanie. Dziękujemy zaś p. Mariuszowi za ostatnią pomoc w pracach
wodno-kanalizacyjnych.
7. Pozostało jeszcze do odebrania kilka serduszek z Uroczystości I Komunii. Jeżeli są tu
obecni rodzice tychże dzieci, to proszeni są o odebranie ich w zakrystii.
8. Za chwilę wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu – jak w każdą I niedzielę
miesiąca. Prosimy o pozostanie.
9. Wszystkim życzymy miłego tygodnia, a tym co wyjeżdżają radosnych wakacji.

